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CÂMARA DOS DEPUTADOS

sUMÁRIO

1 - ATA DA 142' SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 41 SESSÃO LEGISLA·
TIVA ORDINÁRIA, DA 501 LEGISLATURA, EM
14 DE OUTUBRO DE 1998

I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

111- Leitura do expediente

PROPOSTAS DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição nll 33
M, de 1995 - Redação para o segundo tumo de
discussão da Proposta de Emenda ~ Ç9nstitui
ção nll 33-L, de 1995 (substitutivo do Senado Fe
deral à Proposta de Eménda à Constituição nll

33-F, de 1995), que -modifica o sistema de previ
dência social, estabelece normas de transição e
dá outras providências". 23150

Propos~a de Emenda à Constituição nll 616,
de 1998 (Da' S'" Sandra Staling e outro) - Dá
nova redação ao § 1ll do art. 12 da Constituição
Federal. ~............................... 23154

Proposta de Emenda à Constituição nll 617,
de 1998 (Do Sr. Padre Roque e outros) - Altera
os artigos 27,29 e 49 da Constituição Federal. ... 23157

Proposta de Emenda à Constituição nll618,
de 1998 (Do Poder Executivo) Mensagem nll977,
de 1998 - Acresce inciso ao art. 20 da Constituição. 23167

Proposta de Emenda à Constituição n'l619, de
1998 (Do Sr. Oscar Andrade e outros) - Acresc:eria
os parágrafos 9ll e 10, ao art. 144 da Constituição Fe
deral, criando a possbiliqade de convênio, entre a
União e os Estados Iocaizados em áreas de fronteira,
que atrilua competência às polícias civis e militares
estaduais para a realização de ações de prevenção e
repressão ao tráfico nicito de entorpecentes e drogas
afins e ao contrabanclo e descaminho e para o de-
sempenho da função de poIfcia de fronteiras. 23169

INDICAÇÕES

Indicação nll 1.314, de 1998 (Do Sr. Une!
berg Farias) Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério do Trabalho, a agilização
de processo de anistia....:...................................... 23172

Indicação nll 1.315, de 1998 (Do Sr. Miro
Teixeira) Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Saúde, a adoção de medi
das relativas ao controle de qualidade do café co-
mercializado em todo o território nacionaL........... 23173

Indicação n2 1.316, de 1998 (Do Sr. Valde
mar Costa Neto) Sugere ao Poder executivo, por
intermédio do Ministério da Educação e do Des
porto, a criação de Instituição de Ensino Superior
voltada ao Meio Ambiente no vale do Ribeira, em
São Paulo. 23174

Indicação nll 1.317, de 1998 (Do Sr. Osório
Adriano) Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Educação e do desporto,
a criação de Escola Técnica Federal de.Saúde,
na cidade do Gama, Distrito FederaL.................. 23175

Indicação nll 1.318, de 1998 (Do Sr. Fábio
Feldmann) Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério do Meio Ambiente, dos Recur
so Hídricos e da Amazônia legal, medidas relativas
a inspeçõestécnicas de veículos automotores........ 23176

Indicação n2 1.319, de 1998 (Do Sr. Fábio
Feldmann) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério do Planejamento e Orçamento,
o apoio financeiro do BNDES ao Projeto Tamar. ..... 23190

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei nll 4.665, de 1998 (Do Sr.
José Luiz Clerot) -!Altera dispositivos que tratam
do recolhimento do' FGTS aos empregados em
serviços militar ,..................................... 23191

Projeto de Lei nll 4.691, de 1998 (Do Poder
Executivo) - Mensagem n2 949, de 1998 - Revo
ga os artigos da Consolidação das Leis do Traba
lho (Decreto-Lei nll 5.452, de 12 de maio de 1943)
que menciona, sobre a organização sindical. 23192

Projeto de Lei nº 4.692, de 1998 (Do Poder
Executivo) - Mensagem n2 950, de 1998 - Altera
e acrescenta dispositivos à Consolidação das
Leis do Trabalho. 23200

Projeto de Lei nll 4.693, de 1998 (Do Poder
Executivo) - Mensagem nll 951, de 1998 - Acres
centa os arts. 852-A e seguintes à CLT, instituindo o
procedimento sumaríssimo no processo trabalhista.. 23203
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'. Projeto de Lei nll 4.694, de 1998 (Do Poder voto distrital no País. Protesto contra a pretendi-
Executivo) - Mensagem nll 952, de 1998 - Acres- da transferência das atividades da Delegacia do
centa dispositivos à Consolidação das Leis do Serviço de Patrimônio da União do Estado de
Trabalho, dispondo sobre as Comissões de Con- Santa Catarina para o Estado do Paraná. 23221
ciliação Prévia......................................................... 23205 SIMÃO SESSIM - Distorções no processo

Projeto de Lei nll 4.695, de 1998 (Do Poder de recadastramento de aposentados e pensionis-
Executivo) - Mensagem n1l 953, de 1998 - Altera tas. Apresentação de projeto de lei sobre obriga-
os arts. 789 e 790 da CLT, sobre custas e emolu- toriedade de comunicação, por cartórios, ao Mi-
mentos da Justiça do Trabalho. 23207 nistério da Administração Federal e Reforma de

Projeto de Lei nll 4.696, de 1998 (Do Poder Estado, de óbitos de funcionários públicos fede-
Executivo) _ Mensagem nll954, de 1998 _ Acresce0- rais, e à Previdência Social, nos demais casos. ... 23221
ta dispositivos à Consoidação das Leis do Trabalho, ELCIONE BARBALHO - Agradecimento
dispondo sobre execução naJustiça do Trabalho....... 23210 aos eleitores paraenses pela recondução da ora-

Projeto de Lei nll 4.697, de 1998 (Do Sr. dora à Casa. Matéria intitulada "Lobby das con-
Paulo Paim) - Concede às pessoas físicas a de- cessionárias privilegia 182 Parlamentares", publi-
dução no imposto de renda das doações efetua- cada na Folha de S.Paulo. 23222
das a entidades filantrópicas, nas condições que ARLINDO CHINAGLlA - Conveniência de
estabelece :... 23213 discussão, pelo Congresso Nacional, da atual

IV _ Pequeno Expediente conjuntura econômica do País. 23223

GIOVANNI QUEIROZ - Recondução do OSÓRIO ADRIANO - Apoio do PFL do
orador ao mandato parlamentar. Confiança na Distrito Federal, no segundo turno, à candidatura
reeleição do Governador Almir Gabriel, do Esta- do Governador Cristovam Buarque à reeleição.... 23223
do do Pará. 23214 PAULO GOUVÊA - Agradecimento ao

ELIAS MURAD _ Repúdio à proposta de povo do Estado de Santa Catarina pela reeleição
distribuição gratuita de drogas a dependentes do orador à Câmara dos Deputados. Eleição do
químicos apresentada pelo Secretário Nacional Senador Esperidião Amin para o Governo do Es-
Antidrogas, Sr. Wálter Maierovitch. 23214 tado e de Jorge Bornhausen para o Senado Fe-

JANDIRA FEGHALI- Descrédito do eleito- deral. Compromisso da nova administração esta-
rado brasileiro na política como instrumento de dual com a criação de novos postos de trabalho.. 23224
transformação social. Opção do Governo Fernan- MARTA SUPLlCY - Análise dos resultados
do Henrique Cardoso pela permanência do Brasil das eleições de 4 de outubro no Estado de São
na condição de país periférico. 23215 Paulo e em todo o País. 23225

CLAUDIO CAJADO _ Críticas a aumento ALDO ARANTES - Agradecimento aos
salarial concedido pelo Presidente do Superior eleitores goianos pelos votos recebidos. Influên-
Tribunal de Justiça, Antônio de Pádua Ribeiro, cia exercida pelo poder econômico nas recentes
aos juízes federais. Derrota dos opositores do eleições. Manifesto da coligação Oposição Pra
Prefeito José Eudoro Tude nas eleições de 4 de Valer de apoio à candidatura do Deputado Mar-
outubro em Camaçari, Estado da Bahia. Agrade- coni Perillo ao Governo do Estado de Goiás. ....... 23227
cimento à população do município pela reeleição JARBAS LIMA - Considerações acerca
d d dos efeitos da Lei nll 9.639, de 26 de maio de

o ora or para a Câmara dos Deputádos............. 23216 1998 f à, re erente anistia de agentes políticos....... 23228
HAROLDO LIMA - Contradição entre a WELlNTON FAGUNDES - Defesa de modelo

promessa de campanha do Presidente Fernando de transição para posterior adoção do imposto único
Henrique Cardoso de destinação de maior vulto na reformulação do sistema tributário brasileiro. ....... 23230
de recursos para o desenvolvimento econômico e CONFÚCIO MOURA - Inadmissibilidade
social do País e a proposta orçamentária para o de imposição de sacrifícios às áreas sociais e às
exercício de 1999. 23218 populações de baixa renda no combate ao déficit

PADRE ROQUE - Agradecimento ao povo público brasileiro.................................................... 23231
do Estado do Paraná pela reeleição do orador,'DÉRCIO KNOP - Excelência do desempe-
para a Câmara dos Deputados. Críticas aos cor- nho do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pe-
tes de recursos orçamentários destinados aos quena Empresa - SEBRAE, no Estado de Santa
setores sociais e à agricultura. 23220 Catarina. 23232

EDISON ANDRINO - Agradecimentos à PAULO ROCHA - Protesto contra o uso da
população do Estado de Santa Catarina pela re- máquina administrativa em favor dos candidatos
condução do orador à Câmara dos Deputados. integrantes da base de sustentação do Governo
Conveniência da adoção, na reforma política, do nos dois turnos das eleições. Participação da so-
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ciedade brasileira nos debates sobre a proPosta da revitalização do Programa Nacional cIO Álcool
governamental de ajuste fiscal. _...... 23233 - PROÁLCOOl. Relevância da instituição da fi-

INOCr:NCIO OLIVEIRA - Necessidade de delidade partidária, por ocasião da reforma polrti-
reformulação do sistema financeiro e econôn1ico no ca '... 23242
País para enfrentamento da crise internacional. ...... 23233 NILSON GIBSON (Pela ordem) - Perfil da

FERNANDO GONÇALVES - Agradeci- atuação parlamentar do orador. Fracasso da polí-
mento aos eleitores e lideranças políticas do Es- tica econômica do Presidente Fernando Henrique
tado do Rio de Janeiro pela recondução do ora- Cardoso. 23244
dor à Casa.. Corroboração\ do compromisso de ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) -
luta em defesa das áreas sociais e dos direitos Natureza falaciosa das afirmações sobre existên-
de c~anças e idosos.............................................. 23234 cia de déficit nas contas da Previdência Social.

JORGE KHOURY - Agradecimento ao elei- Anúncio de transferência dos recursos do órgão
torado baiano pela recondução do orador à Casa. para o -:esou.r? .Nacional. Real objetivo da refor-
Trajetória política do Parlamentar. Regozijo com ma prevldenclana. 23247
a reeleição do Presidente Fernando Henrique JAIR BOLSONARO (Pela ordem) - Agrade-
Cardoso e do Governador César Borges, do Es- cimento ao povo do Estado do Rio de Janeiro pela
tado da Bahia, e com a eleição do ex-Governador reeleição do orador à Câmara dos Deputados. De-
Paulo Souto para o Senado Federal. Reafirma- núncia de ocorrência de corrupção eleitoral no País. 23248
ção do compromisso de luta contra as desigual-, ADHEMAR DE BARROS FILHO (Pela or-
dades regionais, pelo fortalecimento da região do dem) - Encaminhamento de requerimento de in-
São Francisco e pelo desenvolvimento e bern-es- formação ao Ministério da Previdência e Assis~

tar da população brasileira. 23235 tência Social sobre a execução orçamentária dos
TELMA DE SOUZA - Incorporação no pro- recursos da Seguridade Social. Anúncio de apre-

grama de governo do Sr. Mário Covas, candidato sentação, pelo orador, de projeto de lei relativo à
à reeleição ao Governo do Estado de São Paulo, forma de apresentação dos símbolos nacionais... 23249
de propostas do Partido dos Trabalhadores a fa- PAULO PAIM (Pela ordem) - Prisão do co-
vor do Porto de Santos e do setor de saúde. De- merciante mineiro Cleuber Gonçalo Coelho e de
sempenho eleitoral da Deputada Marta Suplicy, sua esposa, Vilma de Fátima Campo Coelho, por
candidata ao Governo do Estado de São Paulo... 23235 agressão racial. Resistência das autoridades poIi-

NELSON MARQUEZELLI - Aperfeiçoa- ciais brasileiras ao registro de ocorrência em casos
mento e modernização do processo democrático de denúncia de prática de discriminação racial........ 23249
demonstrado no recente pleito eleitoral. Agradeci- FERNANDO FERRO (Pela ordem) - Ree-
mento ao eleitorado paulista pela recondução do leição do orador à Câmara dos Deputados. In-
orador à Casa. Recuperação da agricultura brasi- conformismo com o recesso branco da Casa, in-
leira. 23237 diferente à situação de crise econômico-financei-

V _ Grande Expediente ra enfrentada pelo País. Urgência de debate par-
ADYLSON MOTTA _ Homenagem ao lamentar sobre o problema.................................... 23249

transcurso do décimo aniversário da Constituição ROBSON TUMA (Pela ordem) - Apresenta-
de 1988. Síntese das Constituições brasileiras. ção de requerimento de informação ao Ministério da
Acerto da fixação de juros até 12% ao ano pelo Justiça sobre providências adotadas relativamente
Constituinte de 1988. Repúdio ao instituto da me- à denúncia veiculada pelo Programa Fantástico, da
dida provisória. 23238 Rede Globo de Televisão, acerca de exclusão ilegal

RITA CAMATA (Pela ordem) - Abuso do de contribuintes do Cadastro de Inadimplentes; de
poder econômico e utilização da máquina admi- projeto de resolução definidor da competência dos
nistrativa no pleito eleitoral de 4 de outubro. Agra- Suplentes da Mesa Diretora da Câmara dos Depu-
decimento da oradora aos eleitores capixabas tados e de projeto de lei sobre criação de identida-
por sua reeleição à Câmara dos Deputados. Rea- de única para os cidadãos brasileiros. 23251
firmação do compromisso de luta em defesa do PRESIDENTE (Paulo Paim) - Convocação
desenvolvimento e da soberania do País e dos dos Deputados ao plenário para apreciação da
direitos de trabalhadores, crianças, mulheres e Ordem do Dia. 23251
idosos. Responsabilidade dos Parlamentares ENIO BACCI (Pela ordem) - Negligência
brasileiros na defesa da cidadania e no fortaleci- da Justiça Eleitoral diante de denúncias de cor-
mento democrático e social do País. 23242 rupção e abuso do poder ,econômico nas campa-

HÉLIO ROSAS - Razões da não-participa- nhas eleitorais. Reexame, pelo Ministério da Saú-
ção do orador nas eleições. Plano de ação políti- de, da exigência de permanência de profissional
ca do orador para a próxima Legislatura. Defesa farmacêutico nas drogariaS. 23251
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23261

,Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados MARCELO DÉDA, ODELMO LEÃO,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ARNALDO FARIA DE
SÁ................................................................•.........

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

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, c::fa Mensagem nl! 1.032, de 1997,
do Poder Executivo, que submete à consideração
do Congresso Nacional os textos dos "Atos Fi
nais da Conferência de Plenipotenciários - Adi
cionai", da União Internacional de Telecomunica
ções - UIT, aprovados pelos Pafses Membros
em Genebra, em 22 de dezembro de 1992, e dos
•Atos Finais da Conferência de Plenipotenciá
rios", da União Intemacional de Telecomunicaçõ
es - UIT, aprovados pelos Pafses Membros em
Quioto, em 13 de outubro de 1994 .

Usou da palavra para proferir parecer à
Mensagem, em substituição à Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional, o Sr. De
putado ARNALDO FARIA DE SÁ.............•............

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, o Sr.
Deputado VIC PIRES FRANCO .

'Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto', em substituição à Comissão de Constitui.
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado NIL-
SON GIBSON.............................................•..........

PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Encerra-
mento da discussão.....................................•.........

Votação do projeto de decreto legislativo
de autoria da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional. .

23258

23258

23257

23256

23256

23256

23255

23255

23255

SEVERINO CAVALCANTI (Pela ordem) 
Outorga do Prêmio Vladimir Herzog ao Diário de
Pernambuco .

JOSÉ AUGUSTO (Pela ordem) - Agradeci
mento ao eleitorado de Diadema e São Paulo,
Estado de São Paulo, pela recondução do orador
ao mandato parlamentar. Conveniência de redefi
nição da polftica econômica e social no Pafs pelo
Presidente Femando Henrique Cardoso. Balanço
do Partido Progressista Social - PPS nas eleiçõ
es de 4 de outubro. Apoio à reeleição do Gover
nador Mário Covas, do Estado de São Paulo. Ur
gente elucidação do assassinato de Deputado
F~eral eleito pelo Estado do Piauf .

PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Anúncio
sobre a efetuação da prisão dos criminosos.....•...

PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Convo
cação dos Srs. Deputados ao plenário para infcio
da Ordem do Dia...........•................: .

INÁCIO ARRUDA (Pela ordem) - Contra
riedade à receita imposta pejo Fundo Monetário
Intemacional- FMI para socorrer o Pafs .

FRANCISCO RODRIGUES (Pela ordem) 
Agradecimento ao povo do Estado de Roraima
pela reeleição do orador à Câmara dos Deputa
dos. Ocorrência de corrupção eleitoral no Estado.
Necessidade de maior atenção do Govemo Fe-
deral para as questões amazônicas .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Transcur
so do sexto aniversário de falecimento do Depu-
tado Ulysses Guimarães .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca
ção dos Srs. Deputados ao plenário para aprecia-
ção da Ordem do Dia ..

GERSON PERES (Pela ordem) - Contra
riedade à proposta de retomo da cobrança de
contribuição previdenciária aos aposentados. So
licitação de retirada da pauta da Ordem do Dia de

ANTÔNIO JORGE (Pela ordem) - Agrade
cimentos à população do Estado do Tocantins
pela recondução ao orador do mandato parla-
mentar .
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PEDRO WILSON (Pela ordem) _ Participa- projeto de lei, de autoria do orador, referente à
ção da Câmara dos Deputados na discussão da Rodovia Transoceânica. 23258

crise socioeconômica do Pafs e da situação polr- PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi-
tico-eleitoral brasileira. Abuso do poder econômi- menta da solicitação do Deputado Gerson Peres. 23259
co no recente pleito eleitoral. Apoio dos partidos VI- Ordem do Dia
oposicionistas, no segundo turno, à candidatura
do Deputado Marconi Perillo ao Governo do Es- PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
tado de Goiás. Defesa de financiamento público mento de urgência para a apreciação da Mensa-
das campanhas eleitorais. Agradecimento ao gem nll 1.032, de 1997, do Poder Executivo, que
eleitorado goiano pela recondução do orador à submete à consideração do Congresso Nacional

. Casa. Transcurso do Dia do Professor - 15 de os textos dos "Atos Finais da Conferência de PIe-
outubro. 23252 nipotenciários - Adicional", da União Internacio

nal de Telecomunicações - UIT, aprovados pelos
Pafses Membros em Genebra, em 22 de dezem
bro de 1992, e dos "Atos Finais da Conferência
de Plenipotenciários·, da União Intemacional de
Telecomunicações - UIT, aprovados pelos Paf
ses Membros em Quioto, em 13 de outubro de
1994....................................................................... 23261



Outubro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 23147

COLBERT MARTINS (Como Líder) - Posi- Usou da palavra para encaminhamento da
cionamento do PPS favorável à aprovação da votação o Sr. Deputado GERSON PERES. 23269
matéria. 23264 PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Votação

Usaram da palavra para encaminhamento e aprovação do projeto de decreto legislativo e da
da votação os Srs. Deputados INOCÊNCIO OLl- redação final. 23269
VEIRA, PAULO HESLANDER, GERSON PE- Encaminhamento da matéria ao Senado
RES, MARCELO DÉDA. 23264 Federal. 23270

PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Aprova- PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Retirado
ção do projeto de decreto legislativo e da redação de pauta o Projeto de Lei nº 2.886-C, de 1997..... 23270
final. 23265 Apresentação de proposições: USHITA-

Encaminhamento da matéria ao Senado RO KAMIA; EDUARDO JORGE; ODELMO
Federal................................................................... 23266 LEÃO; ADHEMAR DE BARROS FILHO; JOVAIR

PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Requeri- ARANTES; ROBSON TUMA; VIC PIRES FRAN-
mento de urgência para a apreciação da Mensa- CO; ELIAS MURAD; ANTONIO EBLlNG; VIC PI-
gem n2 1.070, de 1998, do Poder Executivo, que RES FRANCO E OUTROS; VALDIR COLATTO,
submete à consideração do Congresso Nacional OSÓRIO ADRIANO. 23270
solicitação de aprovação da declaração de recQ- VII - Comunicações Parlamentares
nhecimento da competência obrigatória da Corte ARLINDO CHINAGLlA - Protesto contra a
Interamericana de Direitos Humanos em todos os pretendida redução das estruturas administrati-
casos relativos à interpretação e à aplicação da vas das Delegacias Federais de Controle............. 23284
Convenção Americana de Direitos Humanos para ARTHUR VIRGíLIO _ Regozijo do PSDB
fatos ocorridos a partir do reconhecimento, de com o resultado das eleições no País. Congratula-
acordo com o previsto no § 12 do art. 62 daquele ções com os partidos da base de sustentação do
instrumento internacional. 23266 Govemo pelo êxito obtido no pleito eleitoral. Cresci-

PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Aprova- mento dos partidos oposicionistas. Compromisso
ção do requerimento de urgência.......................... 23266 do PSDB com a reforma do Estado brasileiro.......... 23285

PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Discus- ELIAS MURAD - Ampliação do trabalho
são, em turno único, da Mensagem nº 1.070, de desenvolvido pela Associação Brasileira Comuni-
1998, do Poder Executivo, que submete à consi- tária e de Pais para Prevenção do Abuso de Dro-
deração do Congresso Nacional solicitação de gas - ABRAÇO, no Estado de Minas Gerais. ....... 23287
aprovação da declaração de reconhecimento da VALDIR COLATTO - Anúncio da apresen-
competência obrigatória da Corte Interamericana tação, pelo orador, de projeto de lei complemen-
de Direitos Humanos em todos os casos relativos tar sobre a alteração do percentual da contribui-
à interpretação e à aplicação da Convenção ção social destinada à Seguridade Social pelas
Americana de Direitos Humanos para fatos ocor- cooperativas de trabalho e de projeto de lei refe-
ridos a partir do reconhecimento, de acordo com rente à competência sobre os serviços de protes-
o previsto no § 12 do art. 62 daquele instrumento to de títulos e outros documentos de dívida. Im-
internacional. 23266 portância da prioridade à agricultura como fator

Usou da palavra para proferir parecer à de enfrentamento da crise econômica brasileira. . 23288
mensagem, em substituição à Comissão de Rela- VIII- ENCERRAMENTO
ções Exteriores e de Defesa Nacional, o Sr. De- 2 _ ATOS DO PRESIDENTE
putado ALDO REBELO. 23266

a) Exoneração: Ana Márcia CostalongaUsou da palavra para proferir parecer ao
- d C .. Seraphim, Rodrigo Nunes Alessi. 23295projeto, em substituição à Comissao e onstltUl-

ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputaêlo VIC b) Nomeação (tornar sem efeito): OIinda
PIRES FRANCO.................................................... 23267 Maria Andrade Dias. 23295

PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Encerra- c) Nomeação: Carlos Maximiliano da Fon-
23267 seca, ~orge Fernandes de Souza, Míriam Henri-

mento da discussão............................................... que de Menezes Bastos, Rodrigo Nunes Alessi. .. 23295
Usaram da palavra para encaminhamento _

da votação os Srs. Deputados MARCELO DÉDA, 3 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇAO Nº
COLBERT MARTINS, INOCÊNCIO OLIVEIRA.... 23267 3.965, DE 1998, COM PARECER E DESPACHO

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Justifica- 4 - MESA
ção da ausência do Sr. Deputado Hélio Bicudo na 5 - LíDERES E VICE-LíDERES
presente sessão. 23269 6 - COMISSÕES
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Piauí

Gonzaga Mota - Bloco/PMDB; José Linhares - PPB;
José Pimentel - PT; Marcelo Teixeira - Blo
co/PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade
- Bloco/PMDB; Paulo Lustosa - Bloco/PMDB; Pi
nheiro Landim - Bloco/PMDB; Rommel Feijó 
PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Ata da 142ª Sessão, em 14 de outubro de 1998

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, 1Q Vice-Presidente; Severino
Cavalcanti, 2Q Vice-Presidente; Paulo Paim, 3Q Secretário; Nilson Gibson, João Pizzolatti, Elias

Murad, Joana Darc, § 2Q do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Paulo Paim
Efraim Morais

Roraima

Elton Rohnelt - PFL.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Fátima Pelaes 
PSDB; Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes 
PPB.

Pará

Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB; Elcione Bar
balho - Bloco/PMDB; Gerson Peres - PPB; Giovan
ni Queiroz - PDT; José Priante - Bloco/PMDB; Pau
lo Rocha - PT; Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires
Franco - PFL.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB; Eurípedes Mi
randa - PDT; Moisés Bennesby - PSDB.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB;
Emílio Assmar - PPB; João Tota - PPB; Osmir Lima
- PFL; Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Antonio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Frei
re Júnior - Bloco/PMDB; João Ribeiro - PFL; Udson
Bandeira - Bloco/PDMB.

Maranhão

César Bandeira - PFL; Costa Ferreira - PFL;
Gastão Vieira - Bloco/PMDB; Haroldo Sabóia - PT;
Magno Bacelar - PFL; Márcia Marinho - PSDB; Nei
va Moreira - PDT; Pedro Novais - Bloco/PMDB; Se
bastião Madeira - PSDB.

Ceará

Aníbal Gomes - PSDB; Ariosto Holanda 
PSDB; Arnon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB;

Mussa Demes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Henrique Eduardo Alves - Bloco/PDMB; Iberê
Ferreira - PPB; Laire Rosado"":' Bloco/PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Armando Abílio - Blo
co/PMDB; Enivaldo Ribeiro - PPB; Ivandro Cunha
Lima - Bloco/PDMB; José Aldemir - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Antonio Geraldo - PFL; Fernando Ferro - PT;
Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa - PT; Ino
cencio Oliveira - PFL; José Mucio Monteiro - PFL;
Luiz Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson - PSB; Pe
dro Corrêa - PPB; Salatiel Carvalho - PPB; Sérgio
Guerra - PSB.

Alagoas

Augusto Farias - PFL; Benedito de Lira - PFL;
José Thomaz Nonê - PSDB.

Sergipe

Marcelo Déda - PT; Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Benito Gama - PFL;
Claudio Cajado - PFL; Colbert Martins - PPS; Do
mingos Leonelli - PSB; Eraldo Tinoco - PFL; Eujácio
Simões - PL; Felix Mendonça - PTB; Geddel Vieira
Lima - Bloco - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jfliro
Azi - PFL; Jaques Wagner - PT; João Almeida 
PSDB; Jorge Khoury - PFL; José Lourenço - PFL;
José Rocha - PFL; Luiz Alberto - PT; Manoel Castro
- PFL; Nestor Duarte - PSDB; Prisco Viana - PPB;
Roberto Santos - PSDB; Sérgio Carneiro - PDT;
Severiano Alves - PDT; Ursicino Queiroz - PFL.
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Minas Gerais

Ademir Lucas - PSBD; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Carlos Melles 
PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Elias Murad - PSDB;
Fernando Diniz - Bloco - PMDB; Genésio Bernardi
no - Bloco - PMDB; Hugo Rodrigues da Cunha 
PFL; Jaime Martins - PFL; Joana d'Arc - PT; João
Fassarella - PT; João Magalhães - Bloco - PMDB;
José Rezende - PPB; Lael Varella - PFL; Márcio
Reinaldo Moreira - PPB; Mário Assad - PFL; Odel
mo Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo
Heslander - PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Sér
gio Miranda - PCdoB; Silas Brasileiro - Bloco - PMDB;
Tilden Santiago - PT; laire Rezende - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; João Coser
- PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - PFL; Marcus Vi
cente - PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata -
Bloco - PMDB. .

Rio de Janeiro

Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçal
ves - PTB; Francisco Silva - PPB; Jair Bolsonaro 
PPB; Jandira Feghali - PCdoB; Márcio Fortes 
PSDB; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Mo
reira Franco - Bloco - PMDB; Noel de Oliveira - Blo
co - PMDB; Ronaldo Santos - PSDB; Rubem Medi
na - PFL; Sim~o Sessim - PPB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Aldo Rebelo 
PCdoB; Almino Affonso - PSB; Antônio Kandir 
PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá 
PPB; Cunha Lima - PPB; De Velasco - Bloco 
PRONA; Eduardo Jorge - PT; Fernando Zuppo 
PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Rosas 
Bloco - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Mene
guelli - PT; José Augusto - PPS; José Coimbra
- PTB; José Genoino - PT; Lamartine Posella 
PPB; Luciano Zica - PT; Luiz Eduardo Gree
nhalgh - PT;Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto 
PFL; Marta Suplicy - PT; Maurício Najar - PFL.
Marquezelli - PTB; Paulo Lima - PFL; Ricardo
Izar - PPB; Salvador Zimbaldi - PSDB; Tuga An
gerami - PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Valde
mar Costa Neto - PL.

Mato Grosso
Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry - PSDB;

Rodrigues Palma - PTB; Rogerio Silva - PFL; Tete
Bezerra - Bloco-PMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Benedito Domingos - PPB; Jofran Frejat 
PPB; Osório Adriano - PFL.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Pedro Wilson - PT; Ro
berto Balestra - PPB; Vilmar Rocha - PFL.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB; Marisa Serrano - PSDB.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo - PFL;
Antonio Ueno - PFL; Dilceu Sperafico - PPB; José
Borba - PTB; José Janene - PPB; Luiz Carlos Hauly
PSDB; Mauricio Requião - Bloco-PMDB; Nedson Mi
cheleti - PT; Odilio Balbinotti - PSDB; Padre Roque 
PT; Renato Hohnsson - PSDB; Ricardo Barros - PPB;
Riçardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco-PMDB; Edison Andrino
Bloco-PMDB; João Matos - Bloco-PMDB; João Piz
zolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Milton Men
des - PT; Neuto de Conto - Bloco-PMDB; Paulo
Bauer - PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gou
vea - PFL; Serafim Venzon - PDT; Valdir Colatto 
Bloco-PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adylson Motta - PPB; Airton
Dipp - PDT; Carlos Cardinal- PDT; Fetter Junior - PPB;
Jair Soares - PPB; Matheus Schmidt - PDT; Nelson
Marchezan - PSDB; Wilson Cignachi - BIoco-PMDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A lista

de presença registra o comparecimento de 235 Se
nhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

!! - LEITURA DA ATA

O SR. CLÁUDIO CAJADO, servindo como 2º
Secretário procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual, é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa
se à leitura do expediente.

O SR. JARBAS LIMA, servindo como 1º Se
cretário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 33-M, DE 1995

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE DISCUssAo DA
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO ND 33-L, DE 1995
(SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL APROPOSTA DE EMENDA
A CONSTITUiÇÃO ND 33-F, DE 1995), que "modifica o sistema de
previdência social, estabelece normas de transição e dá outras
providências."

"As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

tennos do § 3° do art. 60 da Constituição Fedaral, promulgam a seguinte emenda ao

texto constitucional:

Art. 1" A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes

aneraçl5es:

"Art. 7" ..........•.•..............•.••.....••.•.......••••••..........••..••

XII - salário-famllla pago em razão do dependente do

trabalhador de baixa renda nos tennos da lei;

.......................................................................................
XXl'11I - proibição de trabalho noturno, perigoso ou

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores

de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a pertlr de

quatorze ó. lOS;

...................................................................................
"Art. 37 .

§ 7° ~ vedada a percepção simultânea de proventos de

aposentadoria decorrentes "do art: 40 ou dos arts. 42 e 142 com a

remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados

os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos

eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre

nomeação e exoneração."

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos d.a

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios, incJuldas

suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência

de caráter contributivo, observados critérios que preservem o

equiHbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1° Os servidores abrangidos pelo regime ~e previdência

de que trata este artigo serão aposentados, cáleulados os seus

proventos a partir dos valores fixados na forma do § 3°:
I • por invalidez permanente, sendo os proventos

proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de

acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,

contagiosa ou incurável, especificadas em lei;

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com

proventos proporcionais ao tempo de contribuição;

11I - voluntariamente, desde que cumprido tempo mlnimo de

dez anos de efetivo exerclcio no serviço público e cinco anos no

caÍ'go efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as

seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição,

se homem, e cinqOenta e cinco anos de idade e trinta de

'XIntribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta

anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo

de contribuição.

§ 2° Os proventos de aposentadoria e as pensões, por

ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração

do respectivo sérvidor, no cârgo efetivo em que se deu a

aposentadoria ou que serviu de referência para a concessAo da

pensão.

§ 3° Os proventos de aposentadoria. por ocasião da sua

concessão, serão calculados com base na remuneração do

servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na

forma da lei, corresponderão:

I • à totalidade da remuner~ção, no caso de ser igualou

inferior ao limite máximo estabelecido para os beneficios do

regime geral de previdência social de que trata o art. 201;

·11 - gradualmente, de setenta por cento à totalidade da

remuneração, nos demais casos.

§ 4° ~ vedada a adoção de requisitos e critérios

diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos

pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de

atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade fisica, definidos em lei

complementar.

§ 5° Os requisitos de idade e de tempo de contribuição

serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 10,

11I, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de

efetiv6 exerclcio das funções de magistério na educação infantil e

no ensino fundamental e médio.
§ 6° Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos

cargos acumuláveis na forma da Constituição, é vedada a

percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de

previdência previsto neste artigo.

§ 7° Lei disporá sobre a concessão do benefIcio da pensão

por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor

falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em

atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no §

3°

§ 8° Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de

aposentadoria e as penshes serão revistos, na mesma proporção

e na mesma data, sempre que 'se modificar a remuneração dos

servidores em atividade, sendo também estendidos aos
aposentados e aos pensionistas quaisquer benefÍcios ou

vantagens posteriormente concedidos aos servidores em

atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou

reclassificação do' cargo ou função em que se deu a

aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da

pensão, na forma da lei.
§ 90 Otempo de contribuição federal, estadual ou municipal'

será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço

correspondente para efeito de disponibilidade.
§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de

contagem de tempo de contribuição fictlcio.
§ 11. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total

dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da

acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de
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outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de

previdência social, e ao montante resultante da adição' de

proventos de inatividade com remuneração di'l cargo acumulável

na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei.

de livre nomeação e exoneração. e de cargo eletivo.

§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime de

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo

observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o

regime geral de previdência social.

§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em

comissão declarado em lei de livre nomeaçã.J e exoneração bem

como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se

o regime geral de previdência social.

§ 14..A União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municipios, desde que instituam regime de previdência

complementar para' os seus respectivos servidores titulares de

cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das apósentadorias e
pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo,

o limite máximo estabelecido para os beneficios do regime geral

de previdência social de que trata o art. 201.

§ 15. Observado o disposto no art. 202, lei complementar

disporá sobre as normas gerais para a instituição de regime de

previdência complementar pela União, Estados, Distrito Federal e

Municipios, para atender aos seus respectivos servidores titulares

de cargo efetivo.
§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opçãó, o

disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver

ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de

instituição do correspondente regime . de previdência

complemen.tar."

"Art. 42 ··· ·.................... I

§ 1° Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito

Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as

disposições do art. 14, § 8°; do art. 40, § 9°; e do art. 142, §§ 2° e

3°, cabendo a lei estadual especifica dispor sobre as'matérias do

art. 142, § 3°, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas

pelos respectivos governadores.
§ 2° Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e ·dos

Territórios e a ~eus pensionistas, aplica-se o disposto no arto' 40,

§§ 7° e ao."

"Art. 73 .

§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão:as

mesmas ga~antias. prerrogativas, impedimentos, vencimentos e

vantagens dos Ministros do SuperiQr Tribunal de Justiça,

aplicando-se-Ihes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas

constantes do art. 40.

"Art. 93 , ..

VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus

dependentes observarão o disposto no art. 40.

"Art. 100 ,.,.." .

§ 3° O disposto no caput deste artigo, relativamente à

expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de

obrigações definidas em lei· como de pequeno valor que a

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal deva fazer em virtude de

sentença judicial transitada em julgado."

"Art. 114 .

§ 3° Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de

oficio, as contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e 11, e

seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir."

"Art. 142 ..

§ 3° ..

IX - aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto

no art. 40, §§ 7° e 8°.

"Art. 167 ..

X - a utilização dos recursos provenientes das contribuições

sociais de que trata o art. 195, I, a, e li, para a realização de

despesas distintas do pagamento de beneficios do regime geral

de previdência social de que trata o art. 201."

"Art. 194 w ,.

Parágrafo único .

VII caráter democrático e descentralizado da

administração, mediante gestão quadripartite, com participação

dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do

Governo nos órgãos colegiados."

"Art. 195 .

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a}'a folha de salMos e demais rendlrnen~os do trabalho

pagos ou creditados, a qualquer tItulo, à pessoa flsica que lhe

~reste serviço, mesmo sem vinculo empregatfcio;

b) a re.ceita ou o faturamento;

c) o'lucro;
11 - do trabalhador e dos demais segurados da previdência

social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão

concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o

art. 201;

§ ao o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais

e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem
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empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social

mediante a aplicação de uma alfquota sobre o resultado da

comercialização da produção e farão jus aos beneficios nos

termos da lei.

§ 9° As contri,buições sociais previstas no inciso I deste

artigo poderão ter alfquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em

razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de

mão-de-obra.

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos

para o sistema único de saúde e ações de assistência social da

União para os- Estados, o Distrito Federal e os Municlpios, e dos

Estados para os Municlpios, observada a respectiva contrapartida

de recursos. '

§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das

contribuições sociais de que trata os incisos I, a, e 11 deste.artigo,

para débitos em montante superior ao fixado em lei

complementar."

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma

de regime. geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória,

observados critérios que preservem o equillbrio financeiro e

atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e

idade avançada;

11 - proteção à matemidade, especialmente. à gestante;

111 ~ proteção ào trabalhador em situa~o de desemprego
involuntário;

IV - salário-famllia e auxilio-reclusão para os dependentes

dos segurados de baixa renda;

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao

cOnjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no

§2°.
§ 1° É vedada a adoção de requisitos e critérios

diferenciados para a concessão de aposentadoria aos

beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados ds
casos de atividades exercidas exclusivamente sob' condições

especiais que prejudiquem a saúde ou. a integridade f1sica,

definidos em lei complementar.

§ 2° Nenhum benef[cio que substitua o salário de

contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor

mensal inferior ao salário minimo.

§ 3° Todos os salários de contribuição considerados para o

cálculo de benef[cjo serão devidamente atualizados, na forma da

lei.

§ 4° É assegurado o reajustamento dos beneficios para

preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme

critérios definidos em lei.

§ 5° É vedada a filiação ao regime geral de previdência

social, ná qualidade de segurado facultativo, de pessoa

participante de regime próprio de previdência.

§ 6° A gratificação natalina des aposentados e pensi~nistas

terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada

ano.

§ 7° É assegurada aposentadoria no regime geral de

previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes
conqições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta
anos de contribuição, se mulher;

11 - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e'sessenta

anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam

suas atividades em regime de economia familiar, neste incluldos o

produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8° Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo '

anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que

comprove exclusivamente tempo de efetivo exercicio das funções

de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e

médio.

§ 9° Para efeito de aposentadoria, é assegurada a

contagem reciproca do tempo de contribuição na administraçã<J

pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os

diversos regimes de previdência social se compensarão

financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do

trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de

previdência social e pelo setor privado.

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer titulo,

serão incorporados ao salário para efeito de contribuição

previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, 'nos

casos e na forma da lei."

"Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter

complementar e organizado de forma autônoma em relação ao

regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na

constituição de reservas que garantam o beneficio contratado, e
regulado por lei complementar.

§ 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará

ao pa"rticipante de planos de benefícios de entidades de

previdência privada o pleno acesso as informações relativas à
gestão de seus respectivos planos.

§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as

condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e

planos de benefícios das entidades de prE-vidência privada não

integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à
exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração

dos participantes, nos termos da lei.

§ 3° É vedado o aporte de recursos a entidade de

previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e

Municlpios, suas autarquias, fundações, empresas públicas,

sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo

na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese

alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado"

§ 4° Lei complementar disciplinará a relação entre a União,

Estados, Distrito Federal ou Municlpios, inclusive suas autarquias,

fundações, sociedades de economia mista e empresas

controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de
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entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas

entidades fechadas de previdência privada.

§ 5' A lei complementar de que trata o parégrafo anterior

aplicar-se-é, no que couber, às emp~esas privadas

permissionérias ou concessionérias de prestação de serviços

públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de

previdência privada.
§ 6' A lei 'complementar a que se refere o § 4' deste artigo

esta,beleceré os requisitos para a designação dos membros das

diretorias das entidades fechadas de previdência privada e

disciplinaré a inserção dos participantes nos colegiados e

instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de

discussão e deliberação."

Art. 2' A Constituição Federal, nas Disposições Constitucionais

Gerais, é acr~scida do~seguintes artigos:

"Art. 247. Os beneficios pagos, a qualquer trtulo, pelo órgão

responsével pelo regime geral de previdência social, ainda que a

conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite méximo de

valor fixado para os beneficios concedido:, ror esse regime

observarão os limites fixados,no art. 37, Xl.

Art. 248. Com o objetivo de assegurar recursos para o

pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas

aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos

recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados
pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e '

ativos de qualquer natureza, mediante lei, que disporé sobre a

natureza e administração desses fundos.

Art. 249. c:om o objetivo de assegurar recursos para o

pagamento dos beneficios concedidos pelo regime geral de

previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a

União poderé constituir fundo.integrado por bens, direitos e ativos

de qualquer natureza, mediante lei, que disporé sobre a natureza

e administração desse fundo."

Art. 3· '" assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a
qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de

previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação

desta Emenda, tenham cumprido os requisnos para a obtenção destes beneffcios, et>m
base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1· O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as

exigências para aposentadoria Integral e que opte por permanecer em atWldade fará jus

a . Isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências para

aPose~tadoria çontidas no art. 40, § 1',111, a, da Constituição.

§ 2" Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos

~rvldores públicos referidos no capul, em termos Integrais ou proporcionais ao tempo

de serviço já exercido até a data de publicação desta Emenda, bem corno as pensões

de seus dependentes, serão calculados de aeordo com a legislação em vigor à época

em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão destes
beneffclos ou nas condições da legislação vigente.

§ 3· Observado o disposto no art. 40-, § 14, da Constnulção, os

proventos de aposentadoria e as pensões a serem concedidos aos servidores e seus

dependentes' que adquirirem o direito QC beneficio após publicação desta Emenda

serão calculados de acordo com o dispostc;> nos §§ 3' e 7' do mesmo artigo.

§ 4' São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas

disposições constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos servidores

e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como

àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufrulrem tais direnos,

observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição.

Art. 4' Observado o disposto no art. 40, § 10. da Constnuiçãe;>, o

tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria,

cU!T1prido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.

Art. 5' O disposto no art. 202, § 3', da Constituição, quanto à
exigência de paridade entre a contribuição da patrocinadora e a contribuição do

segurado, terá vigência no prazo de dois anos a partir da publicação desta Emenda, ou, '.

caso ocorra antes, na data de publicação da lei complementar a que se refere o § 4' do

mesmo artigo.

Art. 6' As entidades fechadas de previdência privada patrocinadas

por entidades públicas, inclusive empresas públicas e s9ciedades de economia mista,

deverão rever, no prazo de dois anos, a contar da pUblicação desta Emenda, seus

planos de beneffcios e serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob

pena de intervenção, sendo seus dirigentes e os de suas respectivas patrocinadoras

responsáveis civil e criminalmente pelo descumprimento do disposto nesté artigo.

Art. 7' Os projetos das leis complementares previstas no art. 202

da Constituição deverão ser apresentados ao Congresso Nacional no prazo máximo de

noventa dias após a putilicação desta Emenda.

Art. S· Observado o disposto no art. 4" desta Emenda e

ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é

assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo

com o art. 40,. § 3", da CO!Jstifuição, àquele que tenha Ingressado regularmente em

cargo efetivo na Administração Pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de

publicação desta Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I - tiver cinqQenta e írês anos de idade, se homem, e quarenta e

oito anos de idade, se mulher;

11 - tiver cinco anos de efetivo exerclcio no cargo em que se dará a

aposentadoria;

111 - contar tempo de contribuição igual, no mlnimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um periodo adicionai de contribuição equivalente a vinte por

cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite

de tempo constante da allnea anterior.

§ l' O serviddr de que trata este artigo, desde que atendido o

disposto em seus incisos I e li, e observado o disposto no art. 4' desta Enien!Ja, pode

aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando at~ndldas

as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mInimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um perlodo adicional de contribuição equivalente a quarenta

por cento do tempo que, na datã da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o
'limne de tempo constante da allnea anterior;

11 - os proventos d!l aposentadoria proporcional serão equivalentes

a. setenta por cento do valor máximo que o servidor poderia obter de acordo com o

capul, acrescido .de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que

se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

§ 2' Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e

de Tribunal de Contas o disposto neste artigo.

§ 3' Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado

ou o membro do MInistério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo

de serviço exercido até a publicação desta' Emenda contado com o acréscimo de

dezessete por cento.

§ 4' O professor, servidor da "União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Munlclplos, incluldas suas autarquias e fundações, que, até a data da

publicação. desta Emenda, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de

magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de

serviço exercido até a publicação desta Emenda contado' com o acréscimo de

dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se

aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exerclcio das funções de magistério.
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§ 5° o servidor de que trata este artigo, que, após completar as

exigências para aposentadoria estabelecidas no caput, permanecer em atividade, fará

jus a Isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências para

aposentadoria contidas no art. 40, § 1°, 111, a, da Constituição.

§ 6° Para os efeitos do cálculo dos proventos de aposegtadoria

previstos no caput deste artigo, a lei a que se refere o art. 40, § 3°, da Constituição, ao
estabelecer a gradualidade prevista em seu inciso li, observará a remuneração

percebida pelo servidor e o tempo de serviço prestado à data da publicação desta

Emenda.

Art. 9° Observado o disposto no art. 4° desta Emenda e

ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para

o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à, aposentadoria ao

segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de

publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e

quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

11 - contar tempo de contribuição igual, no mlnimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um perlodo adicional de contribuição equivalente a' vinte por
cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o Iimtte

de tempo constante da allnea anterior.

§ 1° O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o

disposto no inciso I do caput, e observado o disposto no art. 4° desta Emenda, pode

aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as

seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mlnimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um periodo adicional de contribuição equivalente a quarenta

por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o

limite de tempo constante da allnea anterior;

11 • o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a

selenta por cenlo do valor da aposentadoria a que Se refere o caput, acrescido de c/noa

por cento por ano de conlribuição que supere a soma a que se refere o inciso 'anlerior,
alé o limite de cem por cenlo.

§ 2° O professor que, até a dala da publicação desta Emend&,

tenha exercido atividade de magistério e que opte por aposentar-se na forma do

disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda

contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte"por cento, se

'mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercicio de
atividade de magistério.

Art. 10. O regime de previdência complementar de que trata o ar!.

40, §§ 14, 15 e 16, da Constituição, somente pqd~rá ser instauldo após a l'-u~Jll;ação da

lei complementar prevista no § 15 do mesmo artigo.

Art. 11. A vedação prevista no art. 37, § 7", da Constituição, não

se aplica aos membros de poder e aos, inativos. servidores e militares, que, até a

publicação desla Emenda, tenham ingressado novatT)ente no serviço público por

concurso público de provas ou de provas e titulas, e pelas demais formas previstas na
Constituição, sendo-ihes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo

regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição, aplicando-se-Ihes, em

qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.

Art. 12. Até que produzam efeitos as leis que irão dispor sobre as

contribuições de que trata o art. 195 da Constituição, são exigivels as estabelecidas em

lei, destinadas ao custeio da seguridade social e dos diversos regimes previdenciários.

Ar!. 13. Até que a lei discipline O acesso ao salário-famllia e

auxilio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses beneficios

serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal Igual ou inferior a R$

360,00 (trezentos e sessenta reais), que. até a publicação da lei, serão corrigidos pelos

mesmos Indices aplicados aos beneficios do regime geral de previdência social.

Art. 14. O limite máximo para o valor dos beneficios do regime

geral de' previdência social de que trata o art. 201 da Constituição é fixado em R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta

Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real,

atualizado pelos mesmos Indlces aplicados aos beneficios do regime geral de

previdência social.

Art. 15. Até que a Lei Complementar a que se refere o art. 201, §
1°, da Constituição, seja publicada, permanece em vigor o disposto nQs arts. 57 e 58 da

Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, na redação vigente à data da publicaçljO desta

Emenda.

Art. 16. Revoga-se o inciso 11 do § 2' do art. 153 da Constituição.

Art. 17. Esta Emenda entra em vigor na data de sua P'lblicação.

Sala das Sesslles, em 27 de maio de 1998.

~
Deputado ARNALDO MADEIRA

Relator

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 616, DE 1998

( Da Sra. Sandra Starling e outros )

Dá nova redaçao ao § l~ do art. 12 da Constituição Federal.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NO 471, DE 1997

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

tenoos do art. 60 da ConstituiçãÓ Federal, promlÚgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Artigo 1° O § I' do art. 12 da Constituição Federal passa a vigorar

com a seguinte redação:

'Art 12

§ 1°. Aos portugueses e aos nacionais dos Estados Membros do

MERCOSUL, com residência penoanente no Pais, se houver reciprocidade

em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro,
salvo os casos previstos nesta Constituição."

Art 2" Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua

publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A iniciativa em epigrafe tem por escopo i1inamizar o processo de
integraçiio no âmbito do Mercosul, criando condições para a livre circulaçiio de pessoas e
serviços.

No que respeita ao aspecto especifico da livre circulaçiio de

pessoas e serviços, todos sabemos da complexidade do temário, já que alcança aspectos
sempre discutiveis, tais como mercado de trabalho, direitos políticos e acesso aos sistemas
públicos de educação, saúde e segwança.

Mas é preciso avançar, sob pena de se postergar a plella
integração.

Tivemos a cautela de inserir, em nossa sugestão de .lteração do

vigente texto constitucional, a exigência de reciprocidade de díreitos em favor dos
brasileiros. preservando, dessa forma, os interesses nacionais.

A presente proposição está em consonância com os principios
fundamentais da Gonstituição Federal, insculpidos no seu Título i.

De fato, assim se expressaram os legisladores constituintes:
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'Ar!. 4' A República FcdeI2liva do Brasil rege-se nas SUIS

re1lç6cs internacionais pelos seguintes principios:

IX _cooperaçID elllre OS povos pera o progresso da hunwúdade;

............................................................
Parágrafo imico. A Repilblica Federativa do Brasil buscará a

intcgraçlo econômica, politica, social e culanl dos povos da América

Latina, visando • formaçio de URI& comunidade latino-americana de

lUIÇlles."

Nossa proposta inspira-se na experiência histórica resultante de

nossas relaç6es com Portugal.

Da mesma forma, Rio é de hoje nossa proximidade com os paíoes

do chamado cone sul.

De fato, a intensidade dessas relações é que informou e fez
resultar o que hoje se conhece por MERCOSUL.

Mais que uma simples integraçio econômica, esperamos que o

bloco possa aproximar as culturas dos povos sob sua lutela, criando uma hegemonia

laIIIbém politica e social, capaz de resultar numa verdadeira comunidade
latino-americana de nações.

Para tanto, esperamos contar com o necessirio apoio de nossos

Ilustres Pares pera a aprowçio da presente alteração do texto constitucional

Sala das Sessões, emZrde í'M~de 1998.

Deputa~ING

C CÂMARA DOS DEPUTADOS
[SGM - Seçio de Atas (R: 6007) Cooferêncla de Assloatu~~ I
~ 17:39:02 Pia"': 001,

TIpo da Propoaiçlo: PEC

A.tor da Propoalçlo: SANDRA STARLING E OIITROS

Data de Apreaeataçio: 11108198

E_ta: Di nova redaçIo ao parigrafo I' do artigo 12 da Constituiçio
Federal "Concede aoa portugueses e_ nacionais dos Eatados
Membros do MERCOSUL, com reaicl!ncia permaneDte no Pals,
se houver reciprocidade em favor de brasileiros, _ atribufdos
os direitos inerentea ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta
Conatituiçio'.

Possui Aula.taras SuftcieDtes: SIM

Totais de AuID.toras: ICOOfirmadas 171
INiõ Conferem 006
~ 001

tidas
lleglveis

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃO PRETTO PT RS
2 ADHEMAR DE BARROS FILHO PPB SP
3 ADROAlDOSTRECK PSDB RS
4 ADYlSON MOTTA PP9 RS
5 AFFONSO CAMARGO PFL PR

6 AGNELO QUEIROZ
7 AlBERTO GOLDMAN
8 ALCIDES MODESTO
9 AlCIONE ATHAYDE

10 ALDO ARANTES
11 AlDO REBELO
12 AlEXANDRE CARDOSO

13 ANIBAl GOMES
14 ANTONIO BRASIL
15 ANTONIO GERAlDO
16 ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
17 ARIOSTO HOLANDA
18 ARLINDO CHINAGLlA
19 ARMANDO COSTA
20 ARNAlDO FARIA DE SÁ
21 ARNON BEZERRA
22 AROLDO CEDRAZ
23 ÁTILA LINS
24 AUGUSTO NARDES

25 AYRTON XEREZ
26 BETlNHO ROSADO
27 BONIFÁCIO DE ANDRADA
28 CARLOS APOLlNÁRIO

29 CARLOS CARDINAl
30 CARLOS MELLES
31 CARLOS SANTANA

32 CECI CUNHA
33 CHICO VIGILANTE
34 COLBERT MARTINS

35 DANILO DE CASTRO
36 DARCI COelHO
37 DARClslO PERONDI
38 DE VELASCO
39 DJALMA DE AlMEIDA CESAR

40 DOlORES NUNES
41 EDSON SILVA
42 EDUARDO CAMPOS
43 EDUARDO JORGE

44 ELIAS MURAD
45 ESTHER GROSSI
46 FERNANDO FERRO
47 FERNANDO GABEIRA
48 FERNANDO RIBAS CARLI

49 FEUROSA
50 GERAlDO PASTANA
51 GERMANO RIGOTTO
52 GERSON PERES
53 GILNEY VIANA
54 GILVAN FREIRE

55 GONZAGA MOTA
56 HAROLDO LIMA

57 H~L10 BICUDO

56 H~L10 ROSAS
59 HERACLITO FORTES
60 HILÁRIO COIMBRA
61 HUMBERTO COSTA
82 IBRAHIM ABI-ACKEL
63 IVAN VAlENTE
64 JAIME MARTINS
65 JAIR BOLSONARO
66 JAIR MENEGUELLI
67 JANDIRA FEGHALI
68 JAQUES WAGNER
69 JARBAS LIMA
70 JOÃO COSER

PCDOB

PSDB
PT
PPB
PCOOB
PCOOB

PSB
PSOB
PMDB
PFl
PL
PSOB
PT
PMOB
PPB
PSDB
PFL
PFL
PPB'

PSDB
PFl
PSDB
PMDB

PDT
PFL

PT
PSDB
PT
PPS

PSOB

PFl
PMDB
PRONA

PMDB
PFl
PSDB
PSB

PT
PSDB
PT
PT

PV
PPB
PSDB

PT
PMDB
PPB
PT
PSB
PMDB
PCOOB

PT
PMDB
PFl
PSOB
PT
PP9

PT
PFl
PPB
PT
PCOOB

PT
PPB
PT

DF

SP
BA
RJ
GO
SP
RJ
CE
PA
PE
MA
CE
SP
MG
SP
CE

BA
AM
RS
RJ
RN
MG
SP
RS
MG
RJ
Al
DF
BA

MG
TO

RS
SP

PR
TO
CE
PE
SP

MG
RS
PE
RJ
PR
ES
PA
RS
PA

MT
PB
CE
BA
SP
SP
PI

PA

PE
MG
SP
MG
RJ
SP
RJ
BA
RS
ES
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71 JOÃO FASSARELLA
72 JOÃO HENRIQUE

73 JOÃO IENSEN
74 JOÃO MAGALHÃES
75 JOÃO MENDES
76 JOÃO PAULO
77 JOÃOTOTA
78 JOSÉ ALDEMIR
79 JOSÉ BORBA

80 JOSÉ CARLOS ALELUIA

81 JOSÉ DE ABREU
82 JOSÉ GENOINO
83 JOSÉ LUIZ CLEROT
84 JOSÉ MACHADO
85 JOSÉ MELO
86 JOSÉ PIMENTEL
87 JOSÉ ROCHA
88 LAIRE ROSADO
89 LAPROVITAVIEIRA
90 LAURA CARNEIRO
91 LEOPOLDO BESSONE
92 LUCIANO CASTRO

. 93 LUCIANO ZICA
, \94 LUIZ ALBERTO

95 LUIZ CARLOS HAULY
96 LUIZ DURÃO

97 LUIZ EDUARDO GREENHALGH
98 LUIZ MAINARDI
99 LUIZ PIAUHYUNO

100 MARCELO BARB/ERI
101 MARCELO DÉDA
102 MARCELO TEIXEIRA
103 MARCIO FORTES
1114 MARCONI PERILLO

lOS' MARIA DA CONCEiÇÃO TAVARES
106 MARIA LAURA

107 MARIO ASSAD
108 MATHEUS SCHMIDT
109 MAURICIO REQUIÃO
110 MENDONÇA FILHO
111 MICHEL TEMER
112 MIGUEL ROSSETTO
113 MILTON MENDES
114 ·NEDSON MICHELETI
115.NELSONMARQUEZELU
116 NELSON OTOCH
117 NILMÁRIO MIRANDA
118 NILSON GIBSON

119 NILTON CERQUEIRA
120 ODACIR KLEIN

121 OSCAR ANDRADE
122 OSVALDO REIS
123 PADRE ROQUE
124 PAULO BAUER
125 PAULO BERNARDO

126 PAULO DELGADO
127 PAULO HESLANDER
128 PAULO UMA
129 PAULO PAIM
130 PAULO RITZEL
131 PAULO ROCHA
132 PEDRO HENRY
133 PEDRO WILSON
134 REGINA UNO

PT MG 135 RITA CAMATA PMDB ES

PMDB PI 136 ROBERTO BALESTRA PPB GO

PPB PR 137 ROBERTOPAUUNO PMDB PB

PMDB MG 138 ROBERTO PESSOA PFL CE

PPB RJ 139 ROBERTO SANTOS PSDB BA

PT SP 140 ROBERTO VALADÃO PMDB ES

AC 141 RONALDO PERIM PMDB MGPPB
PMDB PB 142 SALOMÃO CRUZ PSDB RR

PTB PR 143 SALVADOR ZIMBALDI PSDB SP

PFL BA \44 SANDRA STARUNG PT MG

\45 SANDRO MABEL PMOB GO
PSOB SP \46 SAULO QUEIROZ PFL MS
PT SP \47 SERAFIM VENZON PDT SC
PMOB PB 148 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
PT SP 149 St:RGIO CARNEIRO POT BA
PFL AM 150 SEVERIANO ALVES PDT BA
PT CE \51 S/LAS BRASILEIRO PMOB MG
PFL BA 152 SILVIO TORRES PSDB SP
PMDB RN 153 SIMARA ELLERY PMOB BA
PPB RJ 154 SOCORRO GOMES PCDOB PA
PFL RJ 155 TELMA DE SOUZA PT SP
PTB MG 156 TILOEN SANTIAGO PT MG
PSOB RR 157 VALOECIOUVElRA PT RS
PT SP 158 VANIO DOS SANTOS PT SC
PT BA 159 VIC PIRES FRANCO PFL PA
PSOB PR 160 VITTORIO MEDIOU PSDB MG
PFL ES 161 WAGNER DO NASCIMENTO PPB MG
PT SP 162 WAGNER ROSSI PMDB SP
PT RS 163 WALOOMIRO FIORAVANTE PT RS
PSDB PE 164 WALTER PINHEIRO PT BA
PMDB SP 165 WELlNTON FAGUNOES PL MT
PT SE 166 WELSON GASPARINI PSDB SP
PMDB eE 167 WERNER WANDERER PFL PR
PSDB RJ 168 WILSON CAMPOS PSDB PE
PSDB GO 169 WILSON CIGNACHI PMDB RS
PT RJ 170 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
PT DF 171 YEDA CRUSIUS PSOB RS
PFL MG

Assinaturas que Não Conferem
POT RS

1 ANTONIO JORGE PFL TO
PMDB PR 2 ASSIS CANUTO PDT RO

PFL PE 3 JoÁO MELLÁO NETO PFL SP

4 LlNOBERG FARIAS PSTU RJPMDB SP
5 ROBERIO ARAÚJO PPB RR

PT RS 6 ROBSON TUMA PFL SP

PT SC
PT PR Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)

PTB SP ~ SARNEY FILHO PFL MA

PSOB CE
Assinaturas RepetidasPT MG

1 JAIR BOLSONARO PPB RJ
PSB PE 2 JOSE PIMENTEL PT CE

3 L1NDBERG FARIAS PSTU RJPSOB RJ
4 SANDRA STARLlNG PT MG

PMDB RS
PFL RO
PPB TO SECRETARIA-GERAL DA MESA

PT PR
Seção de Atas

PFL se
PT PR Oficio n150 198

Brasilia, ~ 2 de agosto de 1998.

PT MG
PTB MG Senhor Secretário-Geral:

PFL SP
PT RS
PMDB R5

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda àPT PA
Constituição, da Senhora Deputada Sandra Starling e outros, que "Dá nova redação ao

PSOB MT parágrafo 1° do artigo 12 da Constituição Federal' Concede aos portugueses e ao
PT GO nacionais dos Estados-Membros do MERCOSUL, com residência permanente no
PMDB AC Pais, se houver reciprocidade em favor de brasileiro, serão atribuídos os direitos
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inerentes aJ brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição'" • contém
número suficiente de signatários, constando a referida proposição de:

171 assinaturas válidas;
006 assinaturas que não conferem;
001 assinatura de Deputado licenciado; e
004 assinaturas repetidas.

ASua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

"LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDf'

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTIlLO I
Dos Princípios Fundamentais

Art. 4° - A República Federativa do Brasil rege-se nas suas
relações internacionais pelos seguintes princípios:

IX - cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade;

X - concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a

integração econômica, política, social e cultural dos povos da
América Latina, visando à formação de uma comunidade latino
americana de nações.

TÍTIlLO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

TÍTIlLO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTIlLOI
Do Poder Legislativo

. ..

SEçÃovm
Do Processo Legislativo

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

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição

Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros.
I

§ 1° - A Constituição não poderá ser emendada na vigência
de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 2° - A proposta será discutida e votada em cada Casa do
Co~gresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se
obtlver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos
membros.

§ 3° - A emenda à Constituição será promulgada pelas Meslls
d~ Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo
numero de ordem.

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

I - a forma federativa de Estado;
fi - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada

ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova propoota \Ia
mesma sessão legislativa.
............................................................................................................
............................................................................................................

CAPÍTULO III
Da Nacionalidade

Ofício n2150198 Sala das Sessões, em 24 de agosto de 1998

Art. 12 - São brasileiros:

§ 1° - Aos portugueses com residência permanente no País,
se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os
direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta
Constituição.

* § 1° com redação dada pela Emenda Constitucional de
Revisão número 3, de 07/06/1994.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N!'. 617, DE 1998

( Do Sr. Padre Roque e outros)

Altera os artigos 27, 29 e 49 da Constituição Federal.

(A COMISSAO DE CONSTITUÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇãO)

As Mesas da Câmara cJos Deputados e do Senado Federal, nos lermos de'
art. 60, da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgmn
seguinte Emenda a,) texto constitucional:
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Art. l° - O § 2° do artigo 27, da Constituição Federal passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art.27 - .

§ 2° - O subsidio dos Deputados Estaduais será fixado em cada
legislatura, para a subseqüente, por lei de iniciativa da Assembléia
Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele
estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que
dispõem os arts. 39, § 4°, 57, § 7°,150, Il, 153,111, e 153, § 2°,1."

Art. 2° - O inciso VI, do artigo 29 da Constituição Federal, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 29 - ..

···Vi··~· ..~~b~idi~···d~~···V~;~~d~~~~··fi~·~d~···~I~··~~d~··i~~i~i~'i~;~:··~~~~··~
subseqüente, por lei de iniciativa da Câmara Municipal, na razão de, no
máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para
os Deputados Estaduais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4°, 57,
§7°, 150,11,153, JJl e 153, § 2°, I;"

Artigo 3° - O inciso VII, do artigo 49. da Constituição Federal, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 49 - .
.........................................................................................

vii..~..fi~~;·idê~;i~o subsídio para os Deputados Federais e os Senadores
em cada legislatura, para a subseqüente, observado o que dispõem os arts.
37, Xl, 39, § 4°, ISO, li, 153, m, e 153, § 2°, I;"

Artigo 4° - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: .

Estados passam por sérias dificuldades financeiras, faltando recursos para
investimentos em todas as áreas de atuação da administração pública.

É mister que o Congresso Nacional reveja o erro que cometeu.
Infelizmente boa parte dos nossos homens públicos ainda não tomou consciência
da importância e da responsabilidade que pesa sobre o cargo que ocupam. É com
o intuito de reparar esta falha, que estamos apresentando esta Proposta de
Emenda Constitucional que tem por objetivo impedir a possibilidade de se
reajustar ou aumentar a remuneração dos entes públicos, durante a legislatura.
Contamos com o voto dos nobres pares, para vê-Ia aprovada o quanto antes, a
fim de sanarmos esta aberração do texto constitucional.

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1998.

~
~/ /"
;:~/~/

Deputado PADR~QUE

CÂMARA DO§ JDEJP'UTAJDO§ '."". .J

SGM· Seçio de Atas (R: 6007) Conferência de Assinaturas1. :
13108I9S 11:32:19 Pisina: 001 ,____ ... .1

Tipo da Proposlçlo: PEC

Autor da Proposlçilo: PADRE ROQUE E OUTROS

Data de Apr..elltaçlo: 12/08198

Ementa: Altera os artigos 27, 29 e 49 da Constituição Federa!.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM
-----~Totais de Assinaturas: I~n~~

Não Conferem 0101
---.. ,--=1

ILicenciados : ~j

Repelidas I 005!

1"~!veis . 'DOõI

Assinaturas ConfirmadasO Conl,,'resso Nacional promulgou, no mês de junho deste ano, a Emenda
Constitucional n.O 19, que trouxe em seu bojo várias alterações nos dispositivos
relativos à Administração Pública. Conhecida como "A Emenda da Reforma
Administrativa", introduziu alterações que provocaram muita polêmica nas
discussões internas do Legislativo e na sociedade.

O impacto de algumas destas modificações no texto da Constituição
Federal só poderá ser percebido e analisado daqui há mais algum tempo. Há,
porém, casos em que, devido a entrada em vigor dos dispositivos modificados
pela Emenda Constitucional n." 19, os efeitos advindos das alterações já podem
ser sentidos e estão provocando danos imensuráveis à Ad?linis,tração Pública.
Estamos falando, especificamente, da possibilidade, garantIda pela Emenda 19,
de as Casas Legislativas do país poderem modificar a remuneração dos seus
próprios Edis, Prefeitos e Vice-Prefeitos, durante a Legislatura.

Bastou o Diário Oficial da União publicar o texto da Reforma
Administrativa para que este fenômeno passasse a ocorrer de forma despudorada
e desavergonhada. Só no Estado do Paraná temos noticias de que, em mais de 30
municípios, houve aumento de salário de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos e
Secretários Municipais. Em outras Unidades da Federação, tem acontecido o
mesmo.

Quando os Constituintes de 1988 introduziram no texto da Carta Federal a
vedação de se reajustar os salários dos entes políticos durante a mesma
legislatura, eles o fizeram baseados nos amargos exemplos existentes na época,
e que campeavam pelo pais afora. A presente legislatura do Congresso Nacional
cometeu um grande equivoco ao permitir que esta malfadada regra voltasse ao
texto constitucional, pois a Constituição de 1988 vedava expressamente esta
possibilidade.

Há Vereadores de municipios paranaenses que reajustaram, nestes últimos
dois meses, seus próprios salários em mais de 400% ( quatrocentos por cento).
Um vice-Prefeito, também do Estado do Paraná, teve seu salário reajustado em
1.733% (mil setecentos e trinta e três por cento). Já outro Prefeito, também deste
Estado, foi agraciado com reajuste de mais de 200% (duzentos por cento). São
exemplos aberrantes que ocorrem num momento em que os Municípios e

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

'19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

ADÃOPRETtb
ADELSON RIBEIRO
ADEMIR LUCAS
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO SãRECK
ADYLSON MOnÁ
AÉCIO NEVES
AFFONSO CAMARGO
AIRTONDIPP
ALCESTE ALMEIDA
ALCIDES MODESTO
ALCIONE ATHAYDE
ÁLDIR CABRAL
ALDO ARANTES
ÂLDOREBELÓ
ALEXANDRE CARDOSO
ALMINO AFFONSO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ANTONIO éARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO EBLlNG .

ANTÔNIO GERALDO

ANTONIO JOAQUIM
ARNALDO FARIA DE SÁ
ARNALDO MADEIRA
ARNON BEZERRA
ARYKARA
AYRES DA CUNHA
B.SÁ

BASiLIO VILLANI

PT
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
'PPB

PSDB
PFL
PDT
PMDB·
PT
PPB
PFL
PC DO'B
PC DO'B
PSB
PSB
PSDB
PSDB
PFL
PT8
PFL

PSDB
PPB
PSDB

PSDB
PPB
PFL
PSDB
PSDB

RS
SE
MG
SP
RS
RS
MG
PR
RS
RR
BA
RJ
RJ
GO
SP
RJ
SP
SP
SP
CE
RS
PE

MT
SP
SP
CE
SP
SP
PI
PR
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31 BENEDITO DOMINGOS PPB DF 96 JOFRAN FREJAT PPB DF
32 BENEDITO GUIMARÃES PPB PA 97 JONIVAL LUCAS

33 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
PFL BA

MG 98 JORGE KHOURY

34 CANDINHO MATTOS PSDB
PFL BA

RJ 99 JORGE WILSON PMDB RJ
35 CARLOS ALBERTO PSDB RN 100 JOSÉALDEMIR PMD8 PB
36 CARLOS MAGNO PFL SE 101 JOSÉ AUGUSTO PPS SP
37 CARLOS MELLES PFL MG 102 JOSÉ CARLOS ALELUIA

38 CECI CUNHA
PFL BA·

PSDB AL 103 JOSÉ CARLOS VIEIRlI, PFL SC
39 CHICÃO BRIGIDO PMDB AC 104 JOSÉ JANENE PPB PR
40 CHICO VIGILANTE PT DF 105 JOSÉ L1NHARES PPB CE
41 CIRO NOGUEIRA PFL PI 106 JOSÉ MACHADO PT SP
42 COSTA FERREIRA PFL MA 107 .JOSÉ MELO PFL AM
43 CUNHA BUENO PPB SP 108 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

44 CUNHA LIMA
PFL PE

PPB SP 109 JOSÉ REZENDE PPB MG
45 DANILO DE CASTRO PSDB MG 110 JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS

46 DARClslO PERONDI
PFL MG

PMDB RS 111 JOVAIRARANTES PSDB GO
47 DE VELASCO PRONA SP 112 .LAEL VARELLA

48 DÉRC1OKNOP
PFL MG

PDT SC 113 LAMARTINE POSELLA

49 DILCEU SPERAFICO
PPB SP

PPB PR 114 LAURA CARNEIRO

50 DILSO SPERAF1CO
PFL RJ

PSDB MS

51 DJALMA DE ALMEIDA CESAR PMDB PR 115 LEÓNIDAS CRISTINO PPS CE

52 DOMINGOS LEONELLI PSB BA 116 LEUR LOMANTO PFL BA

53 EDISON ANDRINO PMDB SC 117 L1DIA QUINAN PMDB GO

54 EDUARDO JORGE PT SP 118 LUCIANO ZICA PT SP

55 EFRAIM MORAIS PFL PB 119 LUIS BARBOSA PPB RR

56 ELCIONE BARBALHO PMDB PA 120 LUIZ BUAIZ PL ES

57 ELIAS MURAD PSDB 'Im 121 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR

58 ELTON ROHNELT PFL RR 122 LUIZ DURÃO PFL ES

59 ESTHER GROSSI PT RS 123 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP

60 EULER RIBEIRO PFL AM 124 LUIZ FERNANDO PPB AM

61 EZIDIO PINHEIRO PSDB RS
125 LUIZ MAINARDI PT RS

62 .FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
126 LUIZ PIAUHYL1NO PSDB PE

63 FERNANDO RIBAS CARLI PPB PR
127 MARCELO DÉDA PT SE

64 FEUROSA PSDB ES 128 MARIA DA CONCEiÇÃO TAVARES PT RJ

65 FIRMO DE CASTRO PSDB CE 129 MARIA LAURA PT DF

66 FLÀVIOARNS PSDB PR
130 MARIA VALADÃO PTB GO

67 FRANCISCO RODRIGUES PTB RR
131 MARINHA RAUPP PSDB RO

68 GERALDO PASTANA PT PA
132 MÁRIO CAVALLAZZI PPB SC

133 MARQUINHO CHEDID PSD SP

69 GERSON PERES PPB PA 134 MATHEUS SCHMIDT PDT RS

70 GILNEY VIANA PT MT 135 MAURIcIO REQUIÃO PMDB PR

71 HAROLDO SABÓiA PT MA 136 MAURO FECURY PFL MA

72 HERACLlTO FORTES PFL PI 137 MAURO LOPES PMDB MG

73 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG 138 MIGUEL ROSSETTO PT RS

74 HUGO RODRIGUES DA CUNHA PFL MG 139 MILTON MENDES PT SC

75 INÁCIO ARRUDA PCDOB CE 140 MILTON TEMER PT RJ

76 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL PE 141 MIRO TEIXEIRA PDT RJ

77 ITAMAR SERPA PSDB RJ
142 MOACIR MICHELETTO PMDB PR

78 IVAN VALENTE PT SP
143 MOISÉS BENNESBY PSDB RO

79 IVANDRO CUNHA LIMA PMDB PB
144 MURILO DOMINGOS PTB MT

80 JAIME MARTINS PFL MG
145 MUSSA DEMES PFL PI

81 JAIR BOLSONARO PPB RJ
146 NELSON OTOCH PSDB CE

82 JAIR MENEGUELLI PT SP
147 NESTOR DUARTE PSDB BA

83 JAIR SOARES PPB RS
148 NEUTO DE CONTO PMDB SC

84 JANDIRA FEGHALI PCDOB RJ
149 NICIAS RIBEIRO PSDB PA

85 JAQUES WAGNER PT BA
150 NILMÁRIO MIRANDA PT MG

86 JARBAS LIMA PPB RS
151 NILSON GIBSON PSB PE

87 JOANADARC PT MG
152 NILTON CERQUEIRA PSDB RJ

88 JOÃO ALMEIDA PSDB BA
153 NOEL DE OLIVEIRA PMDB RJ

89 JOÃOCOLAÇO PSB PE
154 ODACIR KLEIN PMDB RS

90 JOÃO COSER PT ES
155 ODELMO LEÃO PPB MG

91 JOÃO FASSARELLA PT MG
156 OSÓRIO ADRIANO PFL DF

92 JOÃO IENSEN PPB PR
157 PADRE ROQUE PT PR

93 JOÃO MATOS PMDB SC
158 PAULO DELGADO PT MG

94 JOÃO MENDES PPB RJ
159 PAULO HESLANDER PTB MG

95 JOÃO THOMÉ MESTRINHO PMDB AM
160 PAULO LIMA PFL SP
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............................................................................................................

TiTULom
Da Organização do Estado

210 assinaturas confirmadas;
010 assinaturas que não conferem; e
005 assinaturas repetidas.

Brasflia,13 de agosto de 1998.

Senhor Secretãrio-Geral:

Assinaturas Repetidas·
1 MATHEUS S..QHMIDT P.DT RS
2 MAURO FECURY PFL MA
3 NILTON CERQUEIRA PSDB RJ
4 PEDRO IRUJO PMDB BA
5 WILSON CUNHA PTB SE

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C.Df'

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Deputado Padre Roque e Outros, que 'altera os ,artigos 27,

29 e 49 da Constituição Federal", contém número suficiente de signatários.

constando a referida proposição de:

Oficio n'15iJ98

PMDB CE

PT PA

PSDB MT

PMDB BA

PSB SE

PT GO

PTB MG

PPS CE

PPB BA

PFL PA

PFL MG

PMDB AC

PDT RS

PPB PR

PFL PE
PMDB PB

PFL CE

PMDB ES

PFL BA

PPB MG

PMDB MG

PSDB RJ

PFL RJ
PPB PE

PT MG

PFL MS

PDT SC

PDT BA

PCDOB MG

PDT BA

PPB PE

PDT MG

PMDB BA

PT SP

'PMDB MT

PT MG

PL SP

PMDB SC

PT SC

PSB . PE

PSDB CE

PSDB MG

PPB MG

PMDB SP

PT. BA

PSDB SP

PFL PR

PPB DF

PTB SE

PSDB RS

207 WERNER WANDERER
208 WIGBERTO TARTUCE
209 WILSON CUNHA
210 YEDA CRUSIUS

161 PAULO LUSTOSA
162 PAULO ROCHA
163 PEDRO HENRY
~64 PEDRO IRUJO
165 PEDRO VALADARES

166 PEDRO WILSON
167 PHllEMON RODRIGUES
168 PIMENTEL GOMES
169 PRISCO VIANA
170 RAIMUNDO SANTOS
171 RAUL BEL~M
172 REGINA LINO

173 RENAN KURTZ
174 RICARDO BARROS
175 ROBERTO FONTES
176 ROBERTO PAUUNO
177 ROBERTO PESSOA
178 ROBERTO VALADÃO
179 ROLAND LAVIGNE
180 ROMElANlzlO
181 RONALDO PERIM
182 RONALDO SANTOS
183 RUBEM MEDINA
184 SALATIEL CARVALHO
185 SANDRA STARUNG
186 SAULO QUEIROZ

187 .SERAFIM VENZON
188 SI:RGIO CARNEIRO
189 SÉRGIO MIRANDA
190 SEVERIANO ALVES
191 SEVERINO CAVALCANTI
192 SiLVIO ABREU
193 SIMARA ELLERY
194 TELMA DE SOUZA
195 TETE BEZERRA
196 TILDEN SANTIAGO
197 VALDEMAR COSTA NETO
198 VALDIR COLADO
199 VANIO DOS SANTOS
200 VICENTE ANDRÉ GOMES
201 VICENTE ARRUDA
202 VIDORIO MEDIOU

203 WAGNER DO NASCIMENTO
204 WAGNER ROSSI
205 WALTER PINHEIRO
206 WELSON GASPARINI

Assinaturas que Não Conferem
1 ANTONIO KANDIR .PSDB
2 ARIOSTO HOLANDA PSDB
3 . ENIVALDO RIBEIRO PPB
4 ETEVALDP GRASSI DE MENEZES PMDB
5 GASTÃO VIEIRA PMDB
6 HUGO BIEHL PPB

7 JOÃO MELLÃO NETO PFL
8 LUIZ CARLOS SANTOS PFL
9 MARIA ELVIRA PMDB

10 MÁRIO NEGROMONTE PSDB

SP
CE
PB

ES
MA
SC

SP
SP
MG

BA

.....................................................: .

CAPÍTULO III
Dos Estados Federados

Art. 27 - O número de Deputados à Assembléia Legislativa
corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos
Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de
tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

§ 10 - Será de quatro anos o mandato dos Deputados
Estaduais, aplicando-se-Ihes as regras desta Constituição sobre
sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda
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de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças I

Armadas.
§ 2° - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada

em cada legislatura, para a subseqüente, pela Assembléia
Legislativa, observado o que dispõem os artigos 150, lI, 153, UI, e
153, § 2°, I, na razão de, no máximo, 75% (setenta e cinco por
cento) daquela estabelecida, em espécie, para os Deputados
Federais.

• § 2" com redação dada pela Emenda Constitucional mimero I. de 3110311992.

§ 3° - Compete às Assembléias Legislativas dispor sobre seu
regimento interno, policia e serviços administrativos de sua
secretaria, e prover os respectivos cargos.

§ 4° - A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo
legislativo estadual.
............................................................................................................

CAPÍTULO IV
Dos Municípios

Art. 29 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em
dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por
dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na
Constituição do respectivo Estado e os seguinte~ preceitos:

I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores,
para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo
realizado em todo o País;

VI - a remuneração dos' Vereadores corresponderá a, no
máximo, 75% (setenta e cinco por cento) daquela estabelecida, em
espécie, para os Deputados Estaduais, ressalvado o que dispõe o
art. 37, XI;

*]tem VI acrescentado pela Emenda Constitucional número 1, de 3110311992.

......................................................······ ..······· ..······· ..············ ..······ ..···l·.

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÁOII
Dos Servidores Públicos

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime
jurídico único e planos de carreira para os servidores da
administração pública direta, das autarquias e das fundações
públicas.

§ 1° - A lei assegurará, aos servidores da administração
direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais
ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de
caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

§ 2° - Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7°, IV,
VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXIJ, XXIIJ e XXX.

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional;

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a
celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo
território nacional ou nele permaneçam temporariamente,
ressalvados os casos previstos em lei complementar;

IJI - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República
a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal,
autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas
medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais

e os Senadores, em cada legislatura, para a subseqüente, observado
o que dispõem os artigos 150, lI, 153, m, e 153, § 2°, I;

vm - fixar para cada exercício financeiro a remuneração do
Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de
Estado, observado o que dispõem os artigos 150, lI, 153, IJI, e 153,
§ 2°, I;

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da
República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de
governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em
face da atribuição normativa dos outros Poderes;

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão
de emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de
Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a
atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o

aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de
riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de
terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VI
Das Reuniões

Art. 57 - O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na
Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de I °de agosto
a 15 de dezembro.

§ 4° - Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões
preparatórias, a partir de I° de fevereiro, no primeiro ano da
legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas
Mesas, para mandato de dois anos, vedada a recondução p?ra o
mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.
.......................................................................................
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SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição

Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
1II - de mais da metade das Assembléias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros.

§ 1 - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
lintervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2 - A proposta será discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos
membros.

§ 3 - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com -o-.respectívo
número de ordem.

§ 4° - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
m- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada

ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na
mesma sessão legislativa.
............................................................................................................

TITULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO 11
Das Limitações do Poder de Tributar

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

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

§ 7" - A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou
contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga,
caso não se realize o fato gerador presumido.

*§ 7° acrescentado pela Emenda ConstillJcional número 3, de 17/03/1993.

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

SEÇÃOIlI
Dos Impostos da União

Art. 153 - Compete à União instituir impostos sobre:

I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou

nacionalizados;
111 - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a

títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
§ 1° - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições

e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos
enumerados nos incisos I, 11, IV e V.

§ 2° - O imposto previsto no inciso 111:
I - será informado pelos critérios da generalidade, da

universalidade e da progressividade, na forma da lei;
11 - não incidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre

rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela
previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, a pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos,
cuja renda total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos
do trabalho.

§ 3° - O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido

em cada operação com o montante cobrado nas anteriores;
111 - não incidirá sobre produtos industrializados destinados

ao exterior.
§ 4° - O imposto previsto no inciso VI terá suas alíquotas

fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades
improdutivas e não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas
em lei, quando as explore, só ou com sua faniília, o proprietário
que não possua outro imóvel.

§ 5° - O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro
ou instrumento cam\lial, sujeita-se exclusivamente à incidência do
imposto de que trata o inciso V do "caput" deste artigo. devido na
operação de origem: a alíquota mínima será de um por cento.
assegurada a transterência do montante da arrecadação nos
seguintes termos:

I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o
Território, conforme a origem;

11 - setenta por cento para o Municipio de origem.

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 19, DE 04 DE JUNHO DE 1998

Modifica o regime e dispõe sobre principios e normas da
Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de
despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito
Federal, e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 30 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam esta
Emenda ao texto constitucional:

Art. 1°. Os incisos XIV e XXII do art. 21 e XXVII do art. 22 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21. Compete à União:

••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••••• n ••••••••••••••••••••••••••••

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo
de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência
financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por
meio de fundo próprio;
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XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de
fronteiras;

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXVII • normas gerais de licitação e contratação, em todas as
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
obedecido o disposto no ano 37, XXI, e para as empresas públicas e
sociedades de economia mista. nos termos do ano 173, § 1°, III;

Art. 2°. O § 2° do ano 27 e os incisos V e VI do art. 29 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação,
inserindo-se § 2° no ano 28 e renumerando-se para § 1° o atual parágrafo
único:

"Art. 27 ...

§ 2°. O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de
iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de. no máximo. setenta e
cinco por cento daquele estabelecido. em espécie. para os Deputados
Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4°. 57, § 7°. 150. lI.
153, m, e 153, § 2°, I.

"Art. 28 ..
§ l°. Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou

função na administração pública direta ou indireta. ressalvada a posse em
virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38. r. IV e V.

§ 2°. Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos
Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembléia
"Legislativa. observado o que dispõem os ans, 37. XI. 39. § -\0. 150. [I.
[53. m. e 153. § 2°. 1."

"Art. 2-9 .

V • subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários
Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. observado
o que dispõem os arts. 37, Xl. 39, § 4°,150, lI, 153. m, e. 153, § 2°, I;

VI - subsídio dos Vereadores fixado por lei de iniciativa da Câmara
Municipal, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele
estabelecido, em espécie, para os Deputados Estaduais, observado o que
dispõem os arts. 39, § 4°, 57, § 7°, 150, lI, 153, m, e 153, § 2°. I;

Art. 3°. O caput, os incisos I, lI, V, VII, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII e XIX e o § 3° do art. 37 da Constituição Federal Pilssam a vigorar
com a seguinte redação, acrescendo-se ao artigo os §§ 7° a 9°:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios
obedecerá aos princípios de legalidade, ímpessoalidade. moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. assim como
aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende d!'l
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

v - as funções de confiança. exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de caneira nos casos, condições e percentuais
minimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei específica;

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata
o § 4° do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iníciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

XI • a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo edos
demais agentes polítIcos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal

. Federal;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público;

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
não serão computados nem acumulados 'parafins de concessão de
acréscimos ulteriores; .

XV • o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e
empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI
e XIV deste anigo e nos arts. 39, § 4°, 150,11, 153, m, e 153, § 2·, I;

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico:
c) a de dois cargos privativos de médico:

XVII • a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e
abrange autarquias. fundações. empresas públicas. sociedades de
economia mista. suas subsidiárias. e sociedades controladas. direta ou
indiretameue, pelo poder público:

XIX • somente por lei específica poderá ser criada autarquia e
autorizada 1 instituição de empresa pública, de sociedade de economia
mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso
definir as áreas de sua atuação;' . ,

••••••••••••.. ••••••••••••••• ••••• • •••••••••••••• h ••••••••••••••••••

§ 3°. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na
administração pública direta e indireta. regulando especialmente:

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em
geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e
a avaliaçãO periódica. externa e interna. da qualidade dos serviços;

11 - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações
sobre atos àe governo, observado o disposto no art. 5°,X e XXXIII;

m - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou
abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

§ 7°. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de
cargo ou empr-~go da administração direta e indireta que possibilite o
acesso a informações privilegiadas.

. § 8°. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e
entidades da ldministração direta e indireta poderá ser ampliada
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mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder
público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o
órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:

I - o prazo de duração do contrato:
TI - os controles e critérios de avaliação de desempenho. direitos,

obrigações I~ responsabilidade dos dirigentes:

TIl - a ro~muneração do pessoal.

§ 9°. O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às
sociedades de economia mista. e suas subsidiárias, que receberem
recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral."

Art. 4°. O caput do art. 38 da Constituição Federal passa a vígorar
com a seguinte redação:

"Art. 38. Ao servídor público da administração direta, autárquica e
fundacional. no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes
dísposições:

Art. 5°. O art. 39 da Constituíção Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituírão conselho de política de administração e remuneração de
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1°. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos
cargos componentes de cada carreira:

Il - os requisitos para a investidura:

III - as peculiaridades dos cargos.
§ 2°. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de

governo para a form~ção e o aperfeiçoamento dos servidores públicos,
constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a
promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou
contratos entre os entes federados.

§ 3°. Aplica-se ~os servidores ocupantes de cargo público o disposto
no art. 7", IV, VII, vrn, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de
admissão quando a natureza do cargo o c-:igir.

§ 4°, O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo. os
Ministros de Estado e os Secretários :::. oor1uais e Municipais serão

remt'r.cra(\o· c~:::t.:s'\'ament~ o::-r subsídio fixado em pu. __> "'nica.
veClado o acréscimo de qualaucé gratificação. adicional. abono. prêmio.
verba de representação ou ourra espécie remuneratória. obedecido, em
quaiQucr ~aso. ('\ :isr-l';-:c, ,,~."~ ~ ..... ': e XI. '

I;. 5° Lei árr Uniã:', Cê'3 Estados. do Distrito Federal e dos
Municípios poderit estabekc~r a relação entre a maior e a menor
remunerac:ãC' dos servidores públicos. obedecido. em qualquer caso, o
disposto no ar:. 37. Xl

§ 6°. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão
anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e
empregos públicos.

§ 7°. Lei da l'niãl'. dos Estados. do Distrito Federal e dos
Municipios disciplinar:.í rr aplicaçã0 de recursos orçamentários
provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão,
awarquia e fundação. para aplicação no desenvolvimento de programas
de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento,
modernização. reaparelhamento e racionalização do serviço público,
inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

§ 80
• A remuneração dos servidores públicos organizados em

carreira poderá ser fixada nos termos do § 4°:'
Art. 6°. O art. 41 drr Constituição Federal passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de
eoncurso público.

§ 1". O servidor público estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado:
II - mediante processo administratívo em que lhe seja assegurada

ampla defesa:
;" c, .. ,~iiação periócli; .. de desempenho.

na forma de lei complementar. assegurada ampla defesa.
§ 20

• Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável,

será ele reintegrado. e o eventual ocupante da vaga, se estável.
reconduzido ao cargo de origem. sem direito a indenização, aproveitado
em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração
proporcional ao tempo de serviço.

§ 3D
, Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor

estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao
tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4°, Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa

, finalidade."

Art. 7". O art. 48 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso XV:

"Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente
da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52,
dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente
sobre:

XV - fixação do subsidio dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, por lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da República. da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal
Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 40

• 150, lI, 153, m. e
153, § 2°, 1."

Art. 80
• Os incisos VII e VIII do art. 49 da Constituição Federal

passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso ~acionaJ:

• u ..............................•••••••••••

VII - fixar idêntico subsidio para os Deputados Federais e os
Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI. 39, § 4°. 150. 11.
153, III, e 153, § 20

, I;

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da
República e dos Ministros de Estado. observado o que dispõem os ,Uh

37, XI, 39, § 4°, 15D. 11, 153, lJI, e 153. § 2°. I:

'\11, 9°. O inciso I" "TI c, ( lU" rllicá" i ederal passa a
vigo-ar com a segulPl{' Teda."

·,~!i. 51. Comrete' ["i'.tl '1tlP.JQ"'.' '\TlI:H ;.,,,\ P~Pl1md(ls:

TV - díspar sobre sua org3Ili7.açãc,. ftlllci0I1amert". policia. criação.
transformação ou extinção dr's cargo-. empregos e funções de seus
serviços. e a íníciativa de lei pata fi::açãu elo respecti\'a remuneração,
obs::rvados os parâmetro, estahe1ecid,), nn lei de diretrizes
orçwnentárias;

Art. lD. O inciso '\111 <L', an, 5' dn C"l!<;tiluiç;itl Federal passa a
vit:c-ar com a seguinte red(\~5'"

"Alt. 52. Compete pri\at,,,"'cnte a" "elladn FeclPlal:

XIII - dispor sobre sua orfl.'lnizaçà.1• funcionamento, polícia. criação,
o'amformação ou extinçã" rico< car'g(". ernpregos e funções de seus
serviços, e a ini~iativa de le: rara fi;;açãu da res~~cti\'2. remuneração,
observados os narâme~rC'< e<;tai'elecidl), na lei de diretrizes
orçamentárias:

Art. I r. O § 7" do arl. ,- da ('n",littliç<in r~df'1l11 passa a vigorar
com a seguinte redação:
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"Art. 57 · ·· ·····.. ·..· ..
.......................................... , .
§ ;0. Na sessão legi<lativa e,:tmr-rdinária. (1 (ongresso Nacional

somente deliberará sobre a lll'lteria para" qual foi canvocado. vedado o
pag~mento de parcela in(1pl1i7atnria pnl valor Slll'erinr a0 do subsídio
mcrsal."

Art. 12. O parágrafo "" .., <In ~1: 7i) da (·'.'''stitniç1in Federal passa
"V .'.orar com a seguinte rf' "0'

..A:t.70 ..

Parágrafo único. I)re~[ill'a é.Jotas ljualqucr pe;soa fisica úu j"r:· i.:~:.

pública ou privada. que utiliLe. ~rrecade. guarde. gerencie ou admir,,:;~·,:

dinheiros, bens e valores púbH';JS ou pelos quais a União responda. ';lU

que. em nome desta. assuma (Jbnga~ões de natureza pecuniária:'

Art. 13. 0 incÍ;o li do u!t. ~ij. " inciso) J1l do art. 95 e a aiínea :' do
inciso 11 do arl. 96 doi ('U11~lllui\:ao Federal passam a vigorar c:Jln a
seguinte redação:

"Art. 93 .

v -o subsidio dos ~1inb[j',:', dos Tribunais Supenores corresp'::lerá
a noventa e cinco por ccnto 0.10 ;ub"diú mensal fixado para os :\'Iiili~tros

do Supremo Tribunal Fedcral c uS subsídios dos demais magiSlndos
serão fixados em lei e cscaiun:1llos, t:1I1nivd feueral e estadual. Zonr;>tme
as respectivas categorias da e,[TIIlIU'u judiciária nacional, não pode~'ldo a
diferença entre uml1 é t>Utfd ,cr ,uflc:rior a dez por cento ou inferior a
cinco por cento. nem exceuer a no'·enta c cin.:o pl,r cento do sl:;"'idio
mensal dos Milli,\I\)~ dus ililJ\;Il11b ::O"I)t:rime,. ubeuecido, em ql:',<':\ucr
caso. o disposto no~ ~ltS. ,,7\1. I' .''l, ~ ~o:

11I - irredutibilidade de 'lIosidi,). ressl1ivado u Jisposto IlU~ il:t!...i?
XeXI.39.§ 4°. ISO. 11. {:);.III.<:: 153. ~ ':0.1.

"Al'I. 'ió. I '"l1Pl'[I' PrJ""il"afllclllé:

11 - .10 Supremo 1',111,,11.11 FL'd-:ral ".)5 i'. ibllnals Superion' <
Tribunais Ué Jll~t1~a ill'<lp,)r .111 I't>úef I ","blatl\'o re,net.:tivo. obse. .1,\'

disposto no art. 16'1: ..

h) a cnaçao c a extinção de cargos e a remuneração dos seus
serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a
fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais
infcnores, onde houver, ressalvado o disposto no art. 48, XV;

Art. 14. O § 2° do art. 127 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 127 .

§ 2°. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e
administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao
Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços
auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e
titulas, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá
sobre sua organização e funcionamento.

Art. 15. A alínea c do inciso I do § 5° do art. 128 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 128 ·..

• •••• u •• u • •• ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••,

§ 50. Leis complementares da União e dos Estados. cuja iniciativa é
fãcultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a
organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público,
observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias:
.......................................................................
c) irredutibilidade de subsídio. frxado na forma do art. 39, § 4', e

ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, lI, 153, m, 153, § 2°, I;

.....................................................................
Art. 16. A Seção II do Capitulo IV do Titulo .IV da Constitui'tão

Federal passa a denominar-se "DA ADVOCACIA PUBLICA".

Art. 17. O art. 132 da Constituição f'eàeral passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 132. Os Procuradores dos Estados e ào Distrito Federal,
organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso
público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados
do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a
consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é
assegurada estabilidade após três anoS de efetivo exercício, mediante
avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório
circunstanciado das corregedorias."

Art. 18. O art. 135 da Constíhiição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disdplinada~. nas
Seções II e 1lI deste Capítulo serão remu~crados na forma do alto 39, §
4°."

Art. 19. O § 1° e seu inciso Il! e (',s ~* '].0 e 3° do art. 144 da
Constituição Federal passam a Vigorar ~om a seguinte red'cição,
inserindo-se no artigo § 9°:

"Art. 144 .

§ 1°. A polícia federal. instituida por Id como órgão permanente.
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. destina-se a:

III - exercer as funções de políc;a ;nantima. ael'Oporcuária e de
fronteiras;

§ 2°. A policia rodoviária federal. órgão permanente. organizado e
mantido pela União e estruturado em carreira. destina-sr.:. na forma da lei.
ao patrulhamento ostensivo das rodovias federaiS.

§ 3°. A policia ferroviária federal. ón!ão permanente. organizado e

mantido pela União e estruturado em carreira. destina-se. na forma da lei.
ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

§ 9°. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos
relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4° do art. 39:'

Art. 20. O caput do art. 167 da Constituição Federal passa a vigora!'
acrescido de inciso X, com a seguinte redação:

"Art. 167. São vedados:

x . a transferência voluntária de recursos e a conctssào de
empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos
Federal e Estaduais e suas instituições financeiras. para pagamento de

ldespesas com pessoal ativo. inativo e pensionista. dos Estados, do
,Distrito Federal e dos Municípios.

i ......·....·......·..·......·....··..·....·....·..........·..·....·
Art.21. O v '69 da Constituição Federal passa a vigorar com a

:seguinte redação:
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"Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os
limites estabelecidos em lei complementar.

§ ~o. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de
estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da admínistração direta ou
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público,

. só poder«o ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

fi - se houver autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.

§ 2°. Decorrido o prazo estabelecido na lei comple;nentar referida
neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas :'ederais ou
estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Munidpios que não
observarem os referidos limites.

§ 3°. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste
artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios adotarão as
seguintes providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos
em comissão e funções de confiança;

fi - exoneração dos servidores não estáveis.

§ 4°. Se as medidas adotadas com base no parágrafo mterior não
forem suficientes para assegurar o cumprimento da determir.ação da lei
complementar referida neste artigo, o servidor estável ~oderá perder o
cargo, desde que ato nonnativo motivado de cada um dos Poderes
especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa
objeto da redução de pessoal.

§ 5°. O servidor que perder o cargo na forma do pa:ágrafo anterior
fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano
de serviço.

§ 6°. O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores
será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou. função
com atribuições iguais ou asse/J)clhadas pelo prazo de quatro anos.

§ 7". Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas
na efetivação do disposto no § 4°."

Art. 22. O § I° do art. 173 da Constituição Federal pas sa a vigorar
com a seguinte redação:

.,Art. 173 · ···
§ 1°. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública. da

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias qu~ explorem

atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, dispondo sobre:

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela
sociedade;

fi - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas,
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas
e tributários;

rn -licitação e contratação de obras. serviços, compras e alienações,
observados os princípios da administração pública;

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de
administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;

, V - os mandatos,' a avaliação de desempenho e a responsabilidade'
dos administradores.

. Art. 23. O inciso V do art. 206 da Constituição Federal pass~ a
vigorar com a seguinte redação: .

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:

V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na fonna da
lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e
títulos;

Art. 24. O art. 241 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 241. A União, os Estados. o Distrito Federal e os Municípios
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de
cooperação entre os entes federados. autorizando a gestão associada de

. serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos,
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços
transferidos."

Art. 25. Até a instituição do fundo a que se refere o inciso XIV do
art. 21 da Constituição Federal, compete à União manter os atuais
compromissos financeiros com a prestação de serviços públicos do
Distrito Federal.

Art. 26. No prazo de dois anos da promulgação desta Emenda, as
entidades da administração indireta terão seus estatutos revistos quanto à
respectiva natureza jurídica, tendo em conta a fmalidade e as
competências efetivamente executadas.

Art. 27. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da
promulgação desta Emenda, elaborará lei de defesa do usuário de
serviços públicos.

Art. 28. É assegurado o prazo de dois anos de efetivo exercício para
aquisição da estabilidade aos atuais servidores em estágio probatório,
sem prejuízo da avaliação a que se refere o § 4° do art. 41 da
Constituição Federal.

Art. 29. Os subsidios, vencimentos, remuneração, proventos da
aposentadoria e pensões e quaisquer outras es~écies remuneratórias
adequar-se-ão, a partir da promulgação desta Emenda, aos limites
decorrentes da Constituição Federal: não se admitindo a percepção de
excesso a qualquer titulo.

Art. 30. O projeto de lei complementar a que se refere o art. 163 da
Constituição Federal será apresent;ldo pelo Poder Executivo ao
Congresso Nacional, no prazo máximo de cento e oitenta dias da
promulgação desta Emenda.

Art. 31. Os servidores públicos federais da administração direta e
indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial
militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima, que
comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas funções
prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram
transformados em Estados: os policiais militares que tenham sido
admitidos' por força de lei federal. custeados pela União: e, ainda. os
servidores civis nesses Estados com vínculo funcion.al já reconhecido
pela União, constituirão quadro em extinção da administração federal
assegurados os direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, vedado
o pagamento, a qualquer título. de diferenças remuneratórias.

§ 1°. Os servidores da carreira policial militar continuarão prestando
serviços aos respectivos Estados. na condição de cedidos, submetidos ás
disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações
das respectivas Polícías Militares, observadas as atribuições de função

.compatíveis com seu grau hierárquico.
§ 2°. Os servidores cívis continuarão prestando serviços aos

respectivos Estados, na condição de cedidos, até seu aproveitamento em
órgão da administração federal.

Art. 32. A Constituição Federal passa a vigorar acrescida do
seguinte artigo:

"Art. 247. As leis previstas no inciso IH do § I°do art. 41 e no § 7"
do art. 169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do
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cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições
de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado.

Parágrafo único, Na hipótese de insuficiência de desempenho, a
perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo em
que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa."

Art. 33. Consideram-se servidores não estáveis, para os fins do art.
169, § 30, lI, da Constituição Federal aqueles admitidos na administração
direta, autárquica e fundacional sem concu~o público de provas ou de
provas e títulos após o dia OS de outubro de 1983.

Art. 34. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
promulgação.

Brasília, 04 de junho de 1998
Mesa da Câmara dos Deputados
Deputado Michel Temer
Presidente
Deputado Heráclito Fortes
1°Vice-Presidente

Deputado Severino Cavalcanti
20 Vice-Presidente
Deputado Ubiratan Aguiar

1°Secretário
Deputado Nelson Trad

2° Secretário

Deputado Efraim Morais
40 Secretário
Mesa do Senado Federal

Senador Antonio Carlos Magalhães
Presidente

Senador Geraldo Melo

1°Vice-Presidente
Senadora Júnia Marise

20 Vice-Presidente

Senador Carlos Patrocínio
20 Secretário

Senador Flaviano Melo
3° Secretário

Senador Lucidio Portella
4° Secretário

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N!! 618, DE 1998
( Do Poder Executivo)

MENSAGE.Vl Na 977, DE 1998

Acresce inciso ao ~rt. 20 da Constituiçao.

(A COMISSAO DE CONSTITUÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

Art, la O art, 20 da Constituição passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XII:

"XII - o patrimônio genético. exceto o hwnano. cabendo à lei definir as formas de
acesso e de exploração."

Art. 22 Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília.

U:(;ISI.A('ÃO ('Jl'ADA ANEXADA Pt:I.A
('OORDI'.:"A(·,\O Df. f.S1TDOS I.E(;ISI.ATI\,OS - ("eDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO 111
Da Orgànização do Estado

CAPÍTULO 11
Da União

Art. 20 - Sâo bens da União:
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser

atribuídos;

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona
econômica exclusiva;

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e

pré-históricos;
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
§ I° É assegurada, nos termos da lei. aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta
da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás
natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e
de outrQs. recursos minerais no respectivo território, plataforma
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou
compensação financeira por essa exploração.

§ 20 A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao
.Iongo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é
considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua
ocupação e utilização serão reguladas em lei.

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no minimo, dos membros da Câmara dos

Deputados ou do Senado Federal;
Il - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas. pela,
maioria relativa de seus membros.
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§ I° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal. de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo
número de ordem.

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

I - a forma federatIva de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 50 A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou

havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na
mesma sessãolegislativa

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente

Excelenuss.mo Senhor Presidente da Republica,

Submetemos li consideração de Vossa Excelência a presente emenda que pretende
mcluir entie os bens da União o patnmônio genetico. a semelhança do que já acontece com os
recursos minerais e os recursos naturais da platafonna continental e da zona econômica exclusiva.
nos tennos do art. ZO. incisas V e IX. da Constituição. com li finalidade de permitir ao Estado
~umpnr o que determina o seu art Z:S. § 1'). inciso n. l'i!rbls

''presen'ar li dIverSIdade l! a I1JlegruJade du patrrmô/llo ~e11(jllClJ do PQl.~ t'

llscalr:ar as elllldades dedicadas a pesqUisa e mampuJaçãu de malCrlllJ geIJellco, ..

O Brasil é detentor do maIOr patrimônio geneüco do mundo. o que e hoje mal~

conhecido como a BIODIVERSIDADE brasileIrJ. seguido das segumtes Naçàe:. de
megadiversidade: Indonesia. Colômbia. México. Austraha. Madagascar. China, filípinas. lndla.
Peru, Nova Guine, Equador. EEUU, Venezuela, Malásia e República do Congo Conta o P:us com
cerca de 55 mil espedes de plantas, peno de 22% do total aproximado de 250 mil existentes em
toda o mundo

3 O expressivo avanço da moderna blOtecnologia tem revelado ti crescente
importância estratégica e o valor íncalculável deste patrimônio, pois. quanto mais a ciência avança
na identificação, isolamento e controle da expressão dos genes de interesse industrial em varias
setores estrateglcos, novas rotas tecnológicas se abrem na direção da meihoria da qualidade de vida
da população mundial. Neste processo, grandes oponunidades comerciais são criadas para os
setores agricola e farmacêutico, com a geração de produtos com grande mercado no âmbito
internacional. Os dados recentes indicam que a industria farmacêutica movimentou mais de 10
bilhões de dólares em 1995. com a comercialização de produtos denvados de plantas Avaha-se
que este mercado devera atingir o patamar de 20 bilhões de dólares no ano 2000, com maIOr
numero de descobenas e inovações atingindo o público consumidor

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 10 Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimõnio genético
do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação
de material genético;

* Rej!,ulllnWnlr.1do pelu 1.1.'1 nO H.9--I. dI.' 05 (J: /995 .

..t A Convenção sobre DiverSidade BiolOl!.lca. assmada durante a Conterência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimem~. realizada no Rio de Janeiro. em junho de
1992. reafirma a soberania dos Estados sobre os seus patrimônios genéticos. além de colocar em
destaque a importância estratégica da diversidade biologica para a humanidade e explicitar a
necessidade de os Estados desenvolverem suas legislações de acesso aos recursos geneticos, de ral
modo que regras claras sejam estabelecidas para que o acesso a esse patrimônio seja efetuado sob o
eStrito controle do Estado

Adicionaimeme. a legiSlação naclonai deve Imputar pumção aqueles que agIrem em
desacordo com a lei. coiocando~se um basta nas ações de bioplrataria sobre os ecosSistemas
brasileiros. com destaque para a ..\mazônia. o Cerraao. o Pamanal. a Caatinga. a ~1ata Atlântica. a
platafonna continental marinha. entre outros Com a g!obailzação dos Sistemas de informação e a
rapidez com que os palses _desenvolvidos ionalecem os slsremas de propriedade JnteJecruaJ. (l

Brasil necessita de dispOSitIVOS legais modernos para (} mane.lo dos seus recursos biologlcos e
incentivos a ciência e tecnologia. que permitam. ao PaIs. tomar·se parceiro do desenvolvimento
Agregar internameme valor ao seu património genéIJcD. deixando de ser um simples supridor de
matéria prima para as nações tecnologicamente mais a\'ançadas e evitando que 05 componentes da
diversidade biológica enviados para o exterior sejam la pesquisados. patenteados e explorados
comercia.lmente, sem qualquer retorno de beneficios, e moeda de troca de maior valor estrategico
para o Brasil na virada do século

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Mensagem nO 977

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° OS, DE 19 DE AGOSTO DE 1998, DO SRS.,
MINISTROS DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HíDRICOS Eí
DA AMAZÔNIA LEGAL, DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO, DA
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, DA JUSTiÇA, DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, DA MARINHA, DA SAÚDE, DAS RELAÇÕES EXTERIORES,
CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLlCA E DA SRA.
MINISTRA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO
ESTADO, INTERINA.

6. Com o intuito de regular o acesso ao patrimônio genético. está tramitando no Senado
Federal o Projeto de Lei do Senado n' 306, de 1995. que versa sobre O acesso aos recursos
genéticos. Ao mesmo tempo, o Poder Executivo constituiu, no início de 1996. o Grupo

Intenninisterial de Acesso aos Recursos Ger:eticos I Git\.RG), sob a coordenação do Ministerio do
Meio Ambiente. dos Recursos Hidricos e ~a Amaz6nia Legal e supervisão da Casa Civil da
Presidência da República. e tenio como :emais integrantes os Ministerios da Tndustna. do
Comercio e do Turismo. das Relações E~eriores, da Justiça. da Saúôe. da Agricultura e do
Abastecimento. da. Ciência e Tecnologia, da Marinha. da Administração Federal e Reforma do
Estado e das instituições vinculadas Fiocruz. Funai, Ibama, Inpi e Embrapa, para estudar a matéria

lO \tals recentemente tabril dI! 111°8), J :\ssembleia Leglslam-a da Republica da Costa
Rica decretou a Lei 7788 ou Lei de Biodlversidade. atirmando que o Estado exercera a soberama
completa e exclusiva sobre os elementos d3. biodiversldade. excluindo do seu alcance o matenal
bioqUlmico e genético humana Em seu art 611• a Lei que agora rege o uso da bíodíversidade na
Costa Rica declara que as propnedades Dloqulmlcas e geneucas dos elementos da blOdlversldade.
silvestres ou domesticados. são de dommlo publico e ao Estado cabera Jutonzar a exploraçâo.

7 Paises ricos em diversidade biológica estão alterando as respectivas legislações
nacionais para e~plicitar que o patrimônio ,genétíco contido nos temtórios sob sua jurisdição são
bens da Unlão, E ilustrativa a Constituição da República das Filipinas que, em sua Seção 2, Art
XII, dispõe expressamente . "A vida. silvestre. flora e fauna, entre outros, pertencem ao Estado e a
sua. disponibilidade. desenvQlyimel1tD e uso estão sob seu toral controle e supervisão."

8 Na mesma Iinha\ispõe a recente legislação do Equador tsetembro de 1996). que
-diz. no seu Artigo Primeiro: "O é~ado equ!ronano e o titular dos direitos de propriedade sobre as
espécies que integram a biodíversidade do pais. as quais são consideradas como bens naCionaiS e
de uso público:·

I
9. Já a Decisão 391 - "Regimen Coroun sobre Acesso a los Recursos Genéticas"
aprovada pelos países que compõem o Pacto Andino. diz, em seu Titulo IV. Capítulo I, An, 6, que
"Os recursos genéticos e seus produtos derivados. dos quais os paises membros são palses de
origem. são bens do patrimônio da Nação ou do Estado de cada Pais ~lembro. de conformidade
com as respectivas legislações internas,"

de 1998.Brasília, 20 de agosto

Nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado do

Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da (ndústri~ do Comércio e do

TOOs';'o, da Agricultura e do Abastecimento, da Justiça, da Ciência e Tecnologia, da Marinha, da

Saúde, das Relações Exteriores, Chefe da Casa Civjl da Presidência da República e da Senhora

Ministra de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, Interina, o texto da Proposta de

Emenda Constitucional que "Acresce inciso ao art. 20 da Constituiçãon
•
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bioprospecção. uso e aproveitamento dos elementos da biodiversldade cue constituam bens de
dommlO publico

II O Governo entende que a melhor opção para o Brasil é declarar o Patrimõnio
Genético como bem da União. porque somente este tratamentO pennitira adequado controle sobre o
acesso aos recursos neneticos e sobre a reoanição de beneficios oriundos de sua utilização.
tomando~se OcUidado-de não confundir com os direitos ja estabelecidos pela legislação brasileira
sobre a propriedade material e imaterial dos recursos biolagicos. que sào comumente utilizados nas
atividades que envolvem a sua exploração económíca como a agropecuária. agroindustna ou o
agronegocio em geral

12. A aprovação desta emenda constitucIOnal dara ao Estado Brasileiro o necessano
amparo para tratar. de tonna amplil e Uniforme. àe lodos os recursos geneticos eXistentes no
terntorio naCional e nas demaiS areas sob sua jurisdição. bem assim o Indispensavel embasamento
constitucional ao proJeto de lei do Poder Exe~utivo soDre ..Acesso a Componentes do Patnmóml'
Genetico··. que esta sendo tambem encaminhado ao Congmsso ;'\iaclOnal. nesta data

Dada a relevància e a urgencI3 da materia. o Governo conta com a sensibilidade e o
espmlO publico dos Senhores congreSSistas para a raplda apreciação e aprovação deste proletO de
emenda constltuciona-l.

Respeitosamente.

Aviso n2 1•11 O - SUPARlC. Civil.

§ 9" A União poderá celebrar convênios com os Estados localizados
em área de fronteiras, para atribuir às políCias civis e militares
estaduais competência para a realização das ações de prevenção e
repressão do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e do
contrabando e descaminho e Para o desempenho da função de policia
de fronteiras.
10. No caso dos convênios previstos no parágrafo anterior. a União
repassará aos Estados conveniados recursos necessános para o
pagamento de gralilícação especial por desempenho de atividade, aos
policiais civis e militares estaduais que estejam lotados efetivamente
em delegacias e ou quartéis tocalizados em área de fronteira a serem
utilizados nas eções de prevenção e repressão do tráfico IIicllo de
entorpecentes e drogas afins e do contrabando e descaminho e no
desempenho da função de policia de fronteiras, a fim de assegurar a
esses policiais isonomia de remuneroção com os cargos
co""spondenles na policia fedeml.".

JUSTIFICAÇÃO

Em 20 de agosto de 1998.

Senhor Primeiro Secretário.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

República relativa a Proposta de Emenda Constitucional que "Acresce inciso ao art. 20 da

Constituição".

Atenciosamente.

~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil '

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei~o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2. 619, DE 1998

( Do Sr. Oscar Andrade e outros)

Acrescenta os parágrafos 92 e lO, ao art. 144 da Constituição
Federal, criando a possibilidade de convênio, entre a União e os
Estados localizados em áreas de fronteira, que atribua
competência às policias civis e militares estaduais para a
realização de ações de prevençAo e repressão ao tráfico ilicito
de entorpecentes e drogas afins e ao contrabando e descaminho e
para o desempenho da função de policia de fronteiras.

(A COMISSAO DE CONSTITUÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do art 60, § 30. da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. Único. O art. 144, da Constituição Federal. passa a vigorar
acrescido dos parágrafos 9" e 10, com as redações que se seguem:

"Arl144 ..

É notória a deficiência das recursos humanas e materiais
da polícia federal nos Estadas da região Norte, em especial nas áreas de
fronteira.

Em conseqüência, as efetivos das polícias civis e militares
estaduais têm sido utilizadas, sem a devido ampara legal, para a realização
das atividades de prevenção e repressão ao tráfico i1icito de entorpecentes e
dragas afins e da contrabando e descaminho, nas áreas das faixas de
fronteira, atividade que, sob o ponto de vista constitucional, deveria ser
realizada pela policia federal.

Tal situação, se não tem amparo jurídico. encontra na
realidade fática a mais completa justificativa. Trata-se de agir em benefício da
população. que não pode ser deixada ao desamparo por entraves
burocráticos. Poder-se-ia dizer que o estada de necessidade afasta qualquer
injuridicidade do procedimento.

Essa situação, no entanto. não pode perdurar, uma vez
que possibilita manobras legais par parte das advogados dos criminosos
detidos para conseguir sua liberação, sob alegação de incompetência da
autoridade que realizou a prisão, a apreensão de bens ou as investigações.

Assim, com a presente Proposta de Emenda à
Constituição pretendemos criar um mecanismo que legalize a ação das
policias civis e militares estaduais no combate ao narcolráfico. ao
contrabando e ao descaminho e o desempenho, por estas, da função de
polícia de fronteiras. por meio da previsão. no texto constitucional, da
possibilidade de celebração de convênios entre a Uniilo e os Estados para o
repasse dessas competências, que, hoje. são da políca federal, às policias
civis e militares estaduais.

Em complemento, como forma de incentivo aos policiais
civis e mimares estaduais. estamos inserindo a previsão de repasse de verbas
da União para os Estados conveniadas a fim de que esses Estados paguem
aos policiais civis e militares efetivamente envolvi,jos no combate ao
narcolráfico, contrabando e descaminho, nas áreas de fronteira, uma
gratificação especial par desempenho de atividade, no valor necessária para
assegurar isonomia de remuneração entre as policiais civis e militares
estaduais envolvidas na execução do convênio e os seus correspondentes na
polícia federal.

Essa gratificação não se constitui "m um privilégio, mas
na contrapartida justa pelo desempenho. pelos policiais civis e militares
estaduais, de atividades que deveriam ser executadas por policiais federais.
Além de ser um estímulo, evitar-se-Ia que, trabalhando na mesma ação, lado
a lado, as três ciasses de policiais. houvesse uma diferença entre as suas
remunerações, quando eles estariam. submetidas aos mesmas riscos e
teriam as mesmas responsabilidades.

Além disso. se considerarmos que a União efetuaria
gastas muita maiores para mobiliar as postos da polícia federal com efetiva
própria - gastos com seleção, formação, deslocamento, manutenção e
previdência - para realizar com a necessária eficácia e eficiência as suas
atribuições constitucionais, a aproveitamento do efetivo local - conhecedor,
adaptado e residente na área de operação - se constitui, em realidade, em
medida de economia, ainda que seja paga essa gratificação. pelo Tesouro
Nacional, aos policiais civis e militares estaduais.

Como o problema do narcotráfico assume. mundialmente,
proporções alarmantes e cama as estudos realizadas no País e no exterior
apontam para o aumento da participação da Brasil, como rota do narcotráfico,
na volume das cargas apreendidas na Europa e nos Estados Unidos. a
solução que ora propomos, mais económica, mais rápida, e, nasso
entendim!!nto, mais viável a curta prazo que o reaparelhamento da policia
federal para _a cumprimenta de suas tarefas constitucionais, assume
relevância que, temos certeza. sensibilizará nossas ilustres Pares. motivando-



23170 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1998

os a darem o apoio necessário para que esta Proposta de Emenda
ConsUtucional seja aprovada no mais breve espaço de tempo possível.

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: OSCAR ANDRADE. B.SA E OUTROS

Data de Apreseatação: 01/09/98

Ementa: Acrescenta os paragrafos I)" c lO, ao art. 14.t t.!,l. C(Hlstitutçào
Federal. criando a possibilidade de convêmo. entre a emão e os
estadas localizados em area de fronlelra, que alnbu,J competência
às policias civis e milHares estadu31S para a realização dt: ações
de prevenção e reprcss;lo ao trâfico ihctto de entorpcc~ntes e
drogas afins e ao contmbando ~ descaminho c para L1

desempenho da função de pohcia dI: fOmlem..l5

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

.c,1 (;
Sala das Sessões. em \de.... !.' I vo ..9
!~

~ ':',(k, 'j
I I i'-vJ

DEPUTADO OSCÁR :ANDRADE

vi

DF
BA

BA

MA
SP

SP
TO

SP

PR
PR

SP
SC

CE
PB

PA

MG
RS

PB

RS

ES

AM
RS

8A
MG

RJ
RS
CE

PR
RR
RJ
MA

MG
RS

PA
CE

PE

BA

SP

MG

PA
MG
PB

SP

RJ

MG
PE

ES

MG

RN
PI

BA
RJ

SC
TO

DF

BA

RJ
SP

RJ

PB
PE

PA

GO

RN
RJ

PT
PPS

PDT
PFL
PPB

PPB

PFL

PPB
PPB
PMDB

PTB

PMDB
PSDB

PFL
PMDB

PSDB

PDT

PPB
PT

PMDB

PFL
PSDB

PTB
PMDB

PTB
PPB
PSDB

PSDB
PTB
PPB
PMDB

PMDB
PMDB
PDT
PMDB

PSB
PCDOB

PMDB

PPB
PSDB
PPB

PMDB

PT
PCDOB

PT
PSB

PT

PT

PSDB
PMDB

PSDB

PPB
PPB
PFL

PP8

PFL

PFL
PTB
PFL

PMDB

PFl
PMDB

PSDB

PMDB

PPB

32 CHICO VIGILANTE
33 COLBERT MARTINS

34 CORIOLANO SALES

35 COSTA FERREIRA
36 CUNHA BUENO

37 CUNHA LIMA
38 DARCI COELHO

39 DELFIM NETTO
40 DILCEU SPERAFICO
41 DJALMA DE ALMEIDA CESAR

42 DUllIO PISANESCHI

43 EDINHO BEZ

44 EDSON SILVA
45 EFRAIM MORAIS

46 ELCIONE BARBALHO

47 ELIAS MURAD

48 ENIO BACCI
49 ENIVALDO RIBEIRO

50 ESTHER GROSSI
51 ETEVALDA GRASSI DE MENEZES

52 EULER RIBEIRO
53 EZIDIO PINHEIRO

54 FElIX MENDONÇA
55 FERNANDO DINIZ
56 FERNANDO GONÇALVES

57 FETTER JONIOR
58 FIRMO DE CASTRO

59 FLÁVIO ARNS
60 FRANCISCO RODRIGUES
61 FRANCISCO SILVA
62 GASTÃO VIEIRA

63 GENÉSIO BERNARDINO
64 GERMANO RIGOTTO

65 GIOVANNI QUEIROZ
. 66 GONZAGA MOTA

67 GONZAGA PATRIOTA

68 HAROLDO LIMA

69 HELIO ROSAS

70 HERCULANO ANGHINETTI
71 HILÁRIO COiMBRA
72 IBRAHIM ABI-ACKEL
73 IVANDRO CUNHA LIMA

74 JAIR MENEGUELlI
75 JANDIRA FEGHAlI

76 JOANA DARC
77 JOÃO COLAÇO

78 JOÃO COSER

79 JOÃO FASSARELLA
80 JOÃO FAUSTINO
81 JOÃO HENRIQUE

82 JOÃO LEÃO
83 JOÃO MENDES
84 JOÃO PIzzaLATTI

85 JOÃO RIBEIRO
86 JOFRAN FREJAT

87 JORGE KHOURY

88 JOSÉ CARLOS COUTINHO

89 JOSE COIMBRA
90 JOSÉ EGYDIO
91 JOSÉ LUIZ CLEROT

92 JOSÉ MOCIO MONTEIRO
93 JOSÉ PRIANTE

94 JOVAIR ARANTES

.95 LAIRE ROSADO
96 LAPROVITA VIEIRA

RS

PB

ES
RS

DF
RS
RR

RJ

PB
AM

CE

MG

CE
AP

PE
MA

CE

CE

BA

AM

SP

PI

AL
DF

PA

RN
MG

RJ
SE

AL

MA

de 1998.

PT

PFL

PMDB

PSDB

PCDOB
PDT
PMDB

PSB

PFL

PSDB

PSDB
PMDB

PFL

PSDB

PFL

PL

PSDB

PSDB
PFL

PFL
PFL

PSDB

PFL
PPB

PPB
PFL

PSDB
PFL

PFL

PSDB

PFL

Conferéncia de Assinaturas

Cõnflrmãdas 178
NãõCóniêrem 014
L1cei1êiãdM - ---. - -OOÕ
Repetidas 005
I~~~ 000

Assinaturas Confirmadas
ADÃO PRETTO

ADAUTO PEREIRA

ADELSON SALVADOR

ADROALDO STRECK
AGNELO QUEIROZ

AIRTON DIPP
ALCESTE ALMEIDA

ALEXANDRE CARDOSO

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO

ALZIRA EWERTON

ANíBAL GOMES
ANTÓNIO DO VALLE

ANTONIO DOS SANTOS

ANTONIO FEIJÃO

ANTÓNIO GERALDO

ANTONIO JOAQUIM ARAUJO

ARfOSTO HOLANDA
ARNON BEZERRA

AROLDO CEDRAZ

ÁTILA LINS
AYRES DA CUNHA

B.SÁ

BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUIMARÃES

BETINHO ROSADO

BONIFÁCIO DE ANDRADA
CARLOS ALBERTO CAMPISTA

CARLOS MAGNO

CECI CUNHA

CESAR BANDEIRA

Totais de Assinaturas:

SGM - Seção de Atas (R: 6007)
tOfOl)'QR 153714

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17
18

19

20
21

. 22

23

24
25
26

27
28
29
30
31
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97 L1DIA QUINAN PMDB GO 162 SILAS BRASILEIRO PMDB MG

98 LUCIANO PIZZATTO PFL PR 163 SíLVIO PESSOA PMDB PE

99 LUIS BARBOSA PPB RR 164 SILVIO TORRES PSDB SP

100 LUIZ BUAIZ PL ES 165 TELMA DE SOUZA PT SP

101 LUIZ DURÃO PFL ES 166 TELMO KIRST PPB RS

102 LUIZ MAINARDI PT RS 167 VALDENOR GUEDES PPB AP

103 MAGNO BACELAR PFL MA 168 VALDIR COLATTO PMDB SC

104 MALULY NETTO PFL SP 169 VICENTE ARRUDA PSDB CE

105 MARCUS VICENTE PSDB ES 170 VILMAR ROCHA PFL GO

106 MÁRIO DE OLIVEIRA PPB MG 171 VITTORIO MEDIOLl PSDB MG

107 MÁRIO MARTINS PMDB pA 172 WAGNER DO NASCIMENTO PPB MG

108 MÁRIO NEGROMONTE PSDB BA 173 WALDOMIRO FIORAVANTE PT RS

109 MARQUINHO CHEDID PSD SP 174 WALTER PINHEIRO PT BA

110 MATHEUS SCHMIDT PDT RS 175 WERNER WANDERER PFL PR

111 MAURíCIO NAJAR PFL SP 176 WILSON BRAGA PSDB PB

112 MOACIR MICHELETTO PMDB PR 177 ZAIRE REZENDE PMDB MG

113 MURILO DOMINGOS PTB MT 178 ZILA BEZERRA PFL AC

114 MURILO PINHEIRO PFL AP

115 MUSSADEMES PFL pl Assinaturas que Não Conferem

116 NEDSON MICHELETI PT PR 1 CANDINHO MATTOS PSDB RJ

117 NELSON OTOCH PSDB CE 2 CHICÃO BRíGIDO PMDB AC

118 NELSONTRAD PTB MS 3 DANILO DE CASTRO PSDB MG

119 NESTOR DUARTE PSDB BA 4 ERALDO TRINDADE PPB AP

120 NEUTO DE CONTO PMDB SC 5 FRANCISCO DORNELLES PPB RJ

121 NICIAS RIBEIRO PSDB PA 6 JOÃO IENSEN PPB PR

122 NILSON GIBSON PSB PE 7 JOSÉ CARLOS VIÉIRA PFL SC

123 NILTON BAIANO PPB ES 8 JOSÉ L1NHARES PPB CE

124 NILTON CERQUEIRA PSDB RJ 9 LUIZ MOREIRA PFL BA

125 NOEL DE OLIVEIRA PMDB RJ 10 MARINHA RAUPP PSDB RO

126 ODACIR KLEIN PMDB RS 11 MARIO ASSAD PFL MG

127 OSCAR ANDRADE PFL RO 12 MELQuiADES NETO PFL TO

128 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG 13 SIMÃO SESSIM PPB RJ

129 PAES LANDIM PFL PI 14 TALVANE ALBUQUERQUE PFL AL

130 PAUDERNEY AVELlNO PFL AM
Assinaturas Repetidas

131 PAULO LIMA PFL SP

132 PAULO LUSTOSA PMDB CE 1 ADELSON SALVADOR PMDB ES

133 PAULO PAIM PT RS 2 FLÃVIOARNS PSDB PR

134 PAULo RITZEL PMDB RS 3 LUIS BARBOSA PPB RR

135 PAULO ROCHA PT PA 4 MURILO DOMINGOS PTB MT

136 PEDRO CORREA PPB PE 5 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE

137 PEDRO NOVAIS PMDB MA

138 PEDRO VALADARES PSB SE SECRETARIA-GERAL DA MESA

139 PEDRO WILSON PT GO
Seção de Registro e Controle e de Análise de Proposição

140 PHILEMON RODRIGUES PTB MG Oficio nO 01/98
141 PIMENTEL GOMES PPS CE Brasília. 10 de setembro de 1998.

142 PINHEIRO LANDIM PMDB CE Senhor Secretário-Geral:
143 PRISCO VIANA PPB BA

144 RAIMUNDO 'SANTOS PFL PA

145 RAQUEL CAPIBERIBE PSB AP Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à

146 RAUL BELÉM PFL MG Constituição, dos Senhores Oscar Andrade, B. Sá e Outros, que .. Acrescent... os

147 REGINALlNO PMDB AC
parágrafos 90 e 10, ao art. 144 da Constituição Federal, criando a possibilidade
de convênio, entre a União e os Estados localizados em área de fronteira, que

148 RENAN KURTZ PDT RS atribua competência as polícias civis e militares estaduais para a realização de
149 ROBERTO BALESTRA PPB GO ações de prevenção e repressão ao tráfico i1icito do entorpecentes e drogas

150 ROBERTO FONTES PFL PE
afins e ao contrabando e descaminho e para o desempenho da função de policia

151 ROBERTO PAULlNO PMDB PB
de fronteiras", contém número suficiente de signatários, constando a refarerida
proposição de:

152 ROBERTO PESSOA PFL CE
153 ROLAND LAVIGNE PFL BA

178 assinaturas válidas;
014 assinaturas que não conferem;

154 RUBEM MEDINA PFL RJ 005 assinaturas repetidas.
155 SALOMÃO CRUZ PSDB RR
156 SALVADOR ZIMBALDI PSDB SP

z:mente.

157 SARAIVA FELIPE PMDB MG A
158 SERAFIM VENZON PDT SC ,r,k:LÁUDIA NEVES C. DE SOUZA

159 SÉRGIO BARCELLOS PFL AR
Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
160 SÉRGIO CARNEIRO PDT BA Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
161 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE Secretário-Geral da Mesa

NESTA
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTI'DOS LEGISLATIVOS - Cel)I

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATlVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
De- Poder Legislativo

SEÇÃO VIlI
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO II
Da Emenda á Constituição

Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no minimo, dos membros da Câmara dos Deputados

ou do Senado Federal;
11 - do Presidente da República:
lI! - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da

Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membroS. "

§ I° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
NlIcional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado federal, com o respectivo número de
ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda ten.dente a
abolir:

I - a forma federativa de Estado;

li - o voto direto, secreto, universal e periódico;
11I - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida

IIOf prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.

TÍTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

CAPiTULO II1
Da Segurança Pública

Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e
rcsponsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
!lI - polícia ferroviária federal;
IV - policias civis;
V - polícias militares e corpos d~ l"lmheiros militares.
§ 1° A polícia federal, instituida por lei como órgão permanente,

organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
*§ I" com redação dada pela Hmenda Constituctonaln' 19, de 0410611998. •
I - apurar infrações penais contra a ordem politica e social ou em

detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades
autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática
u,'IIha repercussão interestadual ou intemacional e exija repressão uniforme,
segundo se dispuser em Ic;'

I1 - prevenir e reprimir o tráfico ilicito de entorpecentes e drogas afins,
o contrabando e o descaminho, sem prejui;::o da ação fazendária e de outros
órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

III - exercer as funções de polícia maritima, aeroportuária e de
fronteiras;

* Inciso li! com Ndaçilo dada peltllúnendl1 Con.''õliluclOnal n/J19, de O-l/06!199H.
IV - excrcer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da

União.

§ 2" A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e
mantido pela União e estruhlrado em carreira, destina-se, na fonna da lei. ao
patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

*§, 2"com rf!daçào dada rda l~iflê'nJa ('OIlSIIIUClOltr:.t1 11')19, de ()-/ 06 1998.

§ 3° A policia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
patrulhamento ostensivo das limo vias federais.

*' § 3" cum rl!da~'ao dada pldu r:nlL'nda C0l1sliIuclOnaln<'}9, de' ()-J 06 1998', I

§ 4" Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de Cârreira,
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

§ 5" Às policias militares cabem a policia ostensiva e a preservação da
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. .

§ 6" As policias militares e corpos dc bombeiros militares, forças
auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias
civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 7° A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos
responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de
suas atividades.

§ 8° Os Municipios poderão constituir guardas municipais destinadas à
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

§ 9° A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos
relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4" do art.39.

*§ 9iJ1Jcre,ycido pela Hmenda Constitucional n019, de 0.1/061/998.

INDICAÇAO'N2 1.314, DE lY98
(DO SR. LIND8ERG FARIAS)

Sugere ao Poder Executivo, por íntermédio do MinlsterlO do
Trabalho, a agilizaç~o de processo de anistlQ.

(PUBLIQUE-SE. ENC:AHI«IIE-SE)

Excelcntlsslmo Senhor iv~ mistro do Trahalho

Cumpre-me prelimmurment~ destacar a relevante missão que

foi contiada ti Pasta que Vossa E'<celêncltt dirige. qU:l1 seJa;) de e:\ecutar o

mandamento cons!ltUClOnal yue anistiou os trabalhadores do setor pnvado.

dIrigentes t' repr.esentames srndlcílIs que. por momos exc!usl\·ameme poliricos.

tenham sido pumdos. demItIdos ou compelidos ao afustamemo das atIvidades

remuneradas que C\t:'rCI31n

Compreendemos que se,tazneecssnna a analise cuidndosa de

cada pleito. pura que se assegure o correto cumpnmento da norma constitucional.

mas n50 podemos deixar de consignar que a demora na soluç50 dos pedidos da

especie preJudIca e angustia um grupo sorrido de brasJ\eíros. mUltas deles Idosos ou

doemes. para os qWllS é questão vital o exercícIO do dlrc1fo à nnísria no maís curto

espaço de tempo possível

Contiumos que V E:\n está adorando as providências

<ldmlmstrntlYUS cnbl\els. em t~rmos de dlspQntblllzação de rt?cursos humunos ~

matenals c racIOnalização de procedim~nto5. par:.1 que n110 se avolumem as
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relvmdlcaçôes de maior celeridade. cnmo. por exemplo. a n'iculada na f-'olha de

São Paulo. edição de Il' 7,lJS. folhu 1-3. em que :.l Presidente da AssocIação

I3rastlelr3 de Amstiudos POlítICOS pede que os "cidadãos brasileiros qut!

requereram sua t'mIsllO 11(( ComIssão de A11Islra do Ml1llstérro do Trabalho" sejam

lernhradus pelo s~nhor Prl2'sldellh: da República. no sentido de terem seus processos

solucIOnados

E com esse pf(ipo~ito que 110$ Qlrlgimos a V E'\c1 trazendo 'Ú

sua cL'nslderação. em especmL (I caso dI) Sr FERNANDO ANTÔNIO SOUZA

nÓREA. soltcnando seJa agllí7.Jda a tonw.oa da decisão tinaI sClbre o seu pleito

Estamos certos de que V Exa. sem senslvel a essas razões e

atenderj o apelo que lhe e ttltO

Capítulo III
Das Indicações

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

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

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

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

Sala das Sessôes, em 1\ de "-\lf'S k

í' I J(. ...-r~.. . A).- .. .
Deputado L1NDÍ3ER FA~AS

~

REQ1'ERnIENTO

(Od Oeputad" LlIldberg Fanasl

de 1998
INDICAÇAO NO 1.315, DE 1998

(DO SR. MIRO TEIXEIRA)

Sugere dO Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Saúde, a adoção de medidas relativas ao controle de qualidade do
café comercializado em todo o território nacional.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

!Ú:i.{1f~'" li ,:m'fO di..' /lldu.ur.'dfJ do AllmslTII do
Ji'{/httl/;n 1/11 \~'IIf1dll &' ,,"-'I' iI,!!lil':t.ldll f'l'()(.~:.,.\O d..:
mu.'//(J,

Senhor Pr~':lldL'nte

Nos tçrmos do urt. 113. mClso I e R I ,'J. do RegImento Interno

da Cúmnnl dos Deputados. requeiro n V 1:\3 sela encaminhada no Poder Executivo

a Indlcução em unrxo. sugenndo agihza\=ào no processo de anistia do Sr, Fernando

AntOniO Soula Dôre;l

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde

A bancada do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
- PDT na Câmara dos Deputados, se dirige a V. Ex" para expor e reivindicar
o seguinte:

Sala das SesSljes. em AIde .I) (;'0

I~ rj) ~ . _.i : l/--..... __...
D"putad6l::1l'J JflER(' FARIAS

LEGISLAÇÃO CITAOA ANEXADA rELA
COORDENAÇÃO DE ESTI1DOS LEGISLATIVOS - Cem

de 199R" I. Foi divulgado no dia de hoje, 11.08.98, resullado de exame
laboratorial realizado pelo Laboratório Adolfo Lutz, solicitado pelo Diretor
Geral da Câmara dos Deputados, Se. Adelmar Sabino, que aponta para a
existência de colifonnes fecais, areia. cascas, madeira e terra no café (Café
Belém) servido aos parlamentares, funcionários e visitantes desta Casa
Legislativa, cerca de quinze mil pessoas por dia. Vale ressaltar que o laudo
detectou a existência de cerca de 5,5% de impurezas na composição final do
produto, indice em muito supcrior ao limite toleráveL

2. Referida solicitação deveu-se à existência de reclamações
generalizadas sobre a qualidade do cafê servido diariamente na Câmara dos
Deputados.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSiÇÕES

3. Snpreende-nos o fàto de que se este tipo e marca de produto é
comercializado e adquirido pela Câmara dos DeDutados. cuio setor de compras

l1~áb&1!iiladO as eXlgenctas da Lei" de Licitações, o que não dizer do café
• éomercializado e adquirido em todo o território nacional, especialmente pela

população dc baixa renda que, quando tem condições de comprar café,
certamente não adquire as marcas mais caras, supostamente, de melhor
qualidade?

4. Não podemos afastar a suposição de que este tipo de violação
esteja também se estendendo a todos os consumidsores nacionais, e mais
grave, pessoas sem possibilidade de solicitar laudos periódicos, emitidos por
renomados laboralórios para aferir a qualidade do produto que é consumido por
seus filhos, familiares e amigos.

5. É a presente indicação, pois, para sugerir sejam detenninadas,
no âmbito do Ministério da Saúde, com a maior urgência possível, medidas
administrativas e fiscalizatórias necessárias à aferição da qualidade de todas as
marcas de café comercializadas no território nacionaL
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6. Detectadas irref,'lJlaridades, como as encontradas no produto
servido na Câmara dos Deputados, sugerem os parlamentares do PDT sejam
adotadas as providências para a responsabilização, administrativa, cível e
criminal dos responsáveis.

7. Esperamos, por fim, que as medidas sugeridas sejam acolhidas
para que o escândalo dos remédios falsificados não se repita referentemente
aos alimentos fraudulentamente adulterados.

\ )fSala das sess.ões, 11 dcni1!osto de 1998
\ \~ '1

, 'J

~oTeixeira
Líder do PDT na Câmara dos Deputados

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
Das Indicações

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

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

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

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

INDICAÇAO NQ 1.316, DE 1998
(DO SR. VALDEMAR COSTA NETO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Educaçao e do Desporto, a criaçao de Instituiçao de Ensino
Superior voltada ao Meio Ambiente no Vale do Ribeira, em sao
Paulo.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação e do Desporto:

Vimos a Vossa Excelência, exprimindo o anseio do povo do Vale

do Ribeira, Estado de São Paulo, sugerir a criação de uma instituição de ensino superior
direcionada à temática do Meio Ambiente, naquela região.

É sabido que a ínteriorização do ensino superior representa um
relevante fator para um desenvolvimento mais hannônico e equilibrado. No caso do Vale
do Ribeira. nada maís adequado que a criação de uma instituição voltada ao Meio
Ambiente pois, ali se concentram grandes mananciais e importantíssimas reservas

ecológicas. A fauna' e a flora da área são de singular relevância.
A vocação do Vale do Ribeira para a ecologia poderá representar

um caminho importante para a vida da região, e para o País como um todo. pelo
desenvolvímento de experiências e metodologias voltadas para o desenvolvimento
sustentado. em consonância com as exig~ncias do Meio Ambiente.

A criação da instituição federal, aqui proposta, representa um
legítimo pleito do povo do Vale do Ribeira que, na condição de seu representante no

Parlamt;nta. apoiamos com todo nosso empenho e entusiasmo.

Sala das Sessões, em de

REQUERIMENTON" -DE 1998
(Do Sr. Valdemar Costa Neto)

Requer o envio de indicação ao Sr. Ministro
das Ministro da Educação e do Desporto, sugerindo a
criação de Instituição de Ensino Superior no Vale do
Ribeira. em São Paulo..

Senhor Presidente:

Nos termos do art.I13. inciso I e § 1" do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Exceféncia seja encaminhada asua Excelência o
Senhor Ministro da Educação e do Desporto, a Indicação em anexo, sugerindo a criação de
Instituição de Ensino Superior no Vale do Ribeira em São Paulo,

(
,

Deputado V aemar Costa Neto

Lj<:GISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
C.o,ORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
Das Indicações

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

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

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

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

INDICAÇAO NO 1.317, DE 1998
(DO SR. OSÓRIO ADRIANO) .

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Educaçao e do Desporto, a criaçao da Escola Técnica Federal de
Sadde, na cidade do Gama, Distrito Federal.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelent!ssimo Senhor Ministro da Educação e do Desporto,

Nos termos do art. 113 , inciso I, e § IOdo Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, e com base no artigo 208, inciso 11 da Constituição Federal, propomos a criação
da Escola Técnica Federal de Saúde, no bairro do Gama, em Brasilia, D. F.

mSTIFICAÇÃO

A educação profissional tem sido destacada como um dos instrumentos
indispensáveis à qualificação dos jovens num momento em que a competição por empregos
toma~se , cada vez mais, acirrada e a exigência de produtividdc c qualiticção está presente
em todo o~ setores da produção.

No documetno " A nação Convocada: Compromisso Nacional pela
Educação Básica'\ o Poder Executivo elegeu a educçaão como prioridde do Governo. E,
endossado por governadores, prefeitos, artistas, sindicalistas, emprcsirios c jntelcetuais,
propô. a elevação dos niveis educacionais como um dos componentes essenciais do
desenvolvimento social e econômico do país.

Uma premissa com a qual concorda o povo brasiliense, que quer expandir
sua rede de escolas profissionais, deficiente como a de quase todos os demai~stadosda
Região, a eleição da prioridade para a educação é muito oportuna.

Brasília, capital do pais, com a populoçio de cerca de 2.000.000 habitantes, •
Dio possui sequer uma escola técnica federal, apesar de sua economia ser fortel1lQnte ligada
à prestação de serviços, ao comércio, • indústria, além, obviamente da prestaçio de
serviços de saúde.

Com cerca de 160.000 trabalhadores desempresados, um dos maiores
índices entre os estados brasileiros, e a maioria da população residindo na zona urbana,
Brasília anseia por alterar este quadro e toma a iniciativa, respaldada por forte apoio
popular, de lutar pela criação da Escola Técnica Federal de Saúde do Gama, 110 bairro do
Gama, no Distrito Federal.

Essa escola será um decisivo instrumento para alterar o quadro de
desemprego que assola Brasília e também os municípios do entorno nos Estados de Goiás e
Minas Gerais, que compõem a recém criada Região Metropolitana de Brasília. Terá o
ensino voltado para a formação de profissionais com conhecimentos de modernas técnicas
de ssúde, enfermagem. odontologia, áreas com potencial de mercado de trabalho que
poderão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa população.

Brasilia, 12 de agosto de 1998.

Senhor Presidente,

Nos termos do inciso I do art. 113 do Regimento [ntemo solicito de Vossa
Excelência a gentileza de encaminhar ao Executivo, que detém a iniciativa privativa de
projetos que criem despesa a anexa proposta de criação da Escola Técnica Federal de
Saúde, no bairro do Gama, em Brasília, D. F.

Aproveito a oportunidade para expressar a Vossa Excelência
minhas saudações cordiais.

~/ • ~à3!ff
~OOsórioAdriano

A Sua Excelência
Deputado Michel Temer
DD Presidente da
Câmara dos Deputados

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGll"ENTOINTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

. ~.~ .

Capítulo III
Das Indicações

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

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

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

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.
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INDICAÇAO NU 1.318, DE 1998
(DO SR. FÁBIO FELDMANN)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, medidas
relativas a inspeções técnicas de veículos automotores.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentísslmo Senhor Ministro do Meio Ambiente. dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal:

Como fenômeno mundial. o número de veículos automotores vem
aumentando a uma taxa mUito maior que o crescimento da população. Em 1950, a
frota mundial situava-se em tomo dos 50 milhões de veiculas. Hoje, o número
aproxima-se dos 750 milhões. sendo 500 milhões veiculas de passageiros. Nos
últimos anos, esse crescimento tem tido seu ritmo desacelerado nos países
índustrlalizados e acelerado nos paises em desenvolvimento.

Observa-se atualmente no BraSil um crescimento do número de
veículos novos registrados a cada ano próximo dos 10%, índice que tende a
aumentar. Segundo as projeções do Banco Mundial, nos países da América Latina,
que já têm índice de motorização superior aos demais países em desenvolvimento.
verificar-se-á um aumento SignificatiVO nas vendas de veiculas nos próximos anos.
como resultado do crescimento econômico e da liberalização das barreíras
comerciaiS entre os integrantes do MERCOSUL.

Pode-se afirmar que as principais fontes de poluição atmosférica e
sonora nos grandes' centros urbanos são os veículos automotores. Na Região
Metropclitana de São Paulo, que tem suas emissões sistematicamente inventariadas
pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB -, atribui-se á
frota circulante a parcela de cerca de 90% da carga poluente total lançada na
atmosfera. Os poluentes de origem veicular ultrapassam rotineiramente os níveiS
admissíveis. A situação 'de cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre. Belo
Horízonte, Salvador, ReCife, etc.. não é mUito distinta Mesmo longe das grandes
cidades, as populações Iindeiras de corredores viários são bastante afetadas pela
poluição.

Os veículos automotores associam~se em nossos centros urbanos a
poluição atmosférica, consumo de combustíveiS fósseiS. ruído. acidentes,
congestionamentos e muito desconforto e aborrecimento para quem necessita
deslocar-se.

O PROCONVE. estabe/ecedo pela Reso/ução CONAMA nO 18/86 e
complementado postenormente por outras resoiuções e pela L'li nO 8.723/93,
certamente foi o passo mais Importante efetivado em n1vel naceonal com vistas a
enfrentar a pcluição de origem veicular. Os fabricantes vêm cumpnndo
satisfatOriamente as exigências legaiS. tendo-se alingldo a redução média da ordem
de 90% na emissão de poluentes dos novos veículos leves de 1997. Também foram
estabelecido; limites restritivos pa;a os veiculas yesados a diesel que, em alguns
anos, deverao estar atendendo n1ve,s de emlssao eqUlparavels aos vigentes nos
países com a legislação mais avançada no setor.

. Para obter a menor emissão de poluentes possivel, é necessário
dlspcr de tecnologias avançadas de combustão e de dispOSitivos de controle de
emissões, bem como de combustíveis de baixo potencial poluidor. Alêm disso, a
compatibilidade entre o motor e o combustível é fundamental, tanto para a redução
das emissões, quanto para as questões de desempenho, dirigibilidade, consumo de
combustível e manutenção mecânica.

Fatores a serem considerados são a avançada Idade e as precârias
condições de conservação dos veiculos. No Brasil. mais de 50% da frota Circulante
tem mais de 10 anos de uso. A ausência de recursos econômicos das classes média
e baixa da população. assoceada á inexlstêncea de programas de Inspeção periódica
e sucateamento de veículos que não apresentem condições aceitáveis de segurança
e emissões de gases poluentes e ruido, faz com seja majorado substancialmente o
ímpacto negativo da matriz transporte. Problema de destaque é o aumento da
emissão de fumaça preta decorrente da desregulagem de õnibus e caminhões.

Muitas medidas são apontadas pelos técmcos como necessárias para
o controle da poluição veicular: Incentivo ao uso de combustíveis de baiXO pctenclal
poluídor, tráfego seletívo, programas de inspeção técmca de veículos, programas de
sucateamento e reCiclagem de veiculas, ampliação da rede de trens metropolitanos,
aumento da tributação da propriedade e uso de veiculas particulares, entre outras.

Enfocamos aqUi uma medida em particular. Os programas de inspeção
técnica de veículos - PIV - são elemento básico na estratégia de desenvolvimento de
um transporte sustentável. pela sua expressiva contribUição para a redução da
poluição atmosfêrica e sonora, dos acidentes de trânsito e dos congestionamentos.
O impacto ambiental e SOCial para o País derivado da implementação desse

programas assOCia-se a vantagens econômicas quantificáveis da ordem de centenas
de milhões de reais anuais. OutrOSSim, têm-se milhares de vidas poupadas pela
queda dos índices de mortalidade por doenças respiratórias nos grandes centros
urbanos e pela redução dos acidentes de trânsito.

Entre 1966 e 1995, enquanto as mortes no trânsito diminuíram cerca
de 20% nos países desenvolvidos, aumentaram de 200 a 300% nos países em
desenvolvimento. Nestes, as estatísticas atribuem aos acidentes de trânsito cerca
de 18% das causas de morte por motivos diversos. No Brasil, estima-se que 12%
das atuais 44 mil mortes anuais em acidentes de trânsito ocorrem devido a falhas
mecánicas dos veículos, podendo ser evitadas por meio de manutenção adequada.

'Como o custo global estimado dos acidentes de trânsito no País situa-se em tomo
de R$ 3 bilhões, tem-se um custo associado a falhas mecânicas de cerca de R$ 360
milhões por ano.

Outro problema importante amenizado pela implantação dos PIV são
os congestionamentos. De acordo com estudos da Companhia de Engenharia de
Tráfego de São Paulo - CET -, cerca de 83% das ocorrências que geram problemas
de congestionamentos localizados são causadas por falhas mecânicas, que
poderiam ser evitadas pela realização das inspeções.

Os PIV consistem, basicamente, de uma sistemática de procedímentos
obrigatórios periódicos, pagos pelos usuários, envolvendo as inspeçães ele itens
relativos á emissão de poluentes e ruídos e condições de segurança. A inspeção,
segundo a sistemática mais eficiente, deve ser vínculada ao sistema de regístro e
licenciamento anual, de modo que os veículos reprovados na inspeção não sejam
licenciados sem os devidos reparos. Veículos envolvidos em acidentes graves
também devem ser submetidos á inspeção após a reparação.

Segundo a melhor orientação técnica, a ínspeção deve ser realizada
em estações exclUSivamente construídas e dedicadas a essa atividade e operada
pcr empresas sem vínculo com qualquer tipo de comércio de peças e serviços de
regulagem e reparação. As estações devem pcssuir sistema de múltiplas linhas,
onde for vlãvel, de modo a otimizar seus custos de operação. As atividades de
coletas de dados, registro de informações, fornecimento de relatórios e certificados
devem ser feitas em sistemas informatizados, permitindo o permanente acesso das
unidades de supervisão aos registros de inspeção. As empresas operadoras dos PIV
devem manter rígidos sistemas de garantia de qualidade das inspeções.

A CETESB desenvolveu entre 1988 e 1990 campanhas de diagnóstico
gratuito em estacionamentos de centros comerciais na capital paulista. nas quais foi
constatado que 90% da frota de veículos circulava em condições inadequadas de
regulagem Dos veículos reprovados nos testes que se dirigiam ás oficinas
mecânicas para reparação e regulagem e retomavam para novo diagn(lstico,
verificou-se que 82% continuavam com problemas. Diante disso, faz-se evidente que
um grande desafio para os PIV é o treinamento e a qualificação da rede de serviços
de reparação.

A implementação dos PIV está sujeita a obstáculos de vários típos:
menosprezo por sua complexidade têcnica e operacional, conflitos políticos entre as
esferas do Poder Público derivados da competência concorrente e pressões de
influentes grupos empresariais. Há que se ponderar que, a cerca de R$ 60,00 pcr
inspeção e co:1slderando uma frota de 26 milhões de veículos, estão em jogo
interesses da ordem de R$ 1,3 bilhão por ano, sem contar as reinspeções dos
veículos reprovados na inspeção inicial.

As normas que contém disposições obre a inspeção de veículos em
nível federal são:

Resolução nO 18/86 do CONAMA, que regulamenta o PROCONVE;
Resolução nO 07/93 do CONAMA, que regulamenta a Inspeção ambiental;

:. . Lei nO 8.723/93, que "dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por
velculos automotores e dá outras providênCias'"
• ~esolução 18/95 do CONAMA, que. pr~vê O Plano de Controle de Poluição
por Velculos em Uso· P<?PV - como reqUiSito para a implantação dos PIV;
• Lei nO 9.503/97 (Código deTrânsito Brasileiro)'

Resolu~o nO:27/97 do CONA~, que complementa a Resolução 07193;
• Resoluçao n 27/98, que preve prazo de 180 dias para definição da
regulamentação das inspeções pelo CONTRAN.

A Resolução nO 809/95 do CONTRAN. relativa á vistoria e inspeção de
segurança de veículos, foi aprovada após intensos estudos e consultas ás entidades
envolVidas, durante a atual gestão do Governo Federal. Foi estabelecida em perfeita
harmoma com ~s Resoluções ~7/93 e 18195 do CONAMA. As suas exigências
estava~. tambe';1' em consonancla. com as diretrizes do Código de Trânsito
Brasileiro e refletiam um conceito de Implementação considerado pcr especialistas
do. Banco Mundial, da EnVlfonmen/a/ Pro/ec/ion Agency - EPA -, dos Estados
Umd~s. e de outra.s. Importantes entidades como aquel~ que apresenta a maior
relaçao :usto/beneflc!o, bem co.mo a maior SimpliCidade. confiabilidade operacional,
convemenCla quanto a supervisao governamental e eficácia.

. Uma.vez aprovado o Código de TrânSito Brasileiro e eliminadas as
hlpoteses de P?SSIVels conflitos com a regulamentação jã eXistente do CONAMA e
CONTRAN, vanos Estados efetivaram preparativos para o credenciamento das
empresas operadoras dos PIV.

S~m ~aiores justificativas, no entanto, foi revogada em janeiro deste
ano ~ Resoluç~o n 809/95.~o CONTRAN, deixando um vazio regulamentar que
paralisou as açoes regionais Ja deflagradas. .
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pulverizado:

As declarações à imprensa do Presidente do DENATRAN fizeram
menção á existência de um cartel internacional que manipulava as concorrências
nos DETRAN dos Estados. Declarou. ainda. que a solução para o problema seria
alcançada com a pulverização dos serviços de inspeção, por meio das redes de
oficinas.

Tais afirmações são facilmente derrubadas diante da exist",cia no
mercado internacional de mais da 50 empresas especializadas em programas de
inspeção. Cerca de 20 grupos empresariais apresentaram proposta nas
concorrências realizadas no Rio Grande do Sul. Paraná e Bahia, a maior parte deies
formada por empresas braSileiras, associadas ou tendo contrato com diferentes
cedentes de Know-how.

A regulamentação da inspeção ambiental já está, então, definida,
cabendo agora ao CONTRAN a definição da regulamentação da inspeção de
segurança.

Nesta regulamentação, deve-se ter em foco que a separação e
conseqüente duplicidade física das redes de inspeção de emissões ambientais e de
segurança acarreta em custos majorados de implantação e operação relativos a

"jÍÍanejamento. terrenos. edificações. equipamentos. pessoal. treinamento, utilidades,
supervisão e auditona governamental. Implica em pagamento duplicado do serviço
de inspeç'io pelos usuários. Significa, também. a ImpOSSibilidade de otimização dos
interesses dos usuários que pode ser conseguida mediante a realização, numa
mesma oportUnidade, das vistorias de documentação. inspeção de segurança,
insfleção ambiental e licenciamento.

Há os que acreditam que seja possivel a implementação da inspeção
ambiental isoladamente, uma vez que a regulamentação da Inspeção ambiental já
está em vigor e o CONTRAN demora a estabeiecer a regulamentação da inspeção
de segurança. Neste raCiocínio, uma vez definidos os critérios peio CONTRAN, a
inspeção de segurança poderia ser integrada ao PIV ambiental existente.

É necessária cautela a respeito de tai posição. A implantação da
inspeção ambiental num pnmelro momento, para posterior integração da inspeção
de segurança no sistema apresenta uma série de aspectos negativos. Dificuita a
privatização da inspeção, uma vez que pode Implicar em operação Simultânea de
uma mesma estação por mais de uma empresa. o que gera complicações nos
rateios de custo e, de forma geral, na articulação administrativa entre as operadoras.
Cria probiemas no dimensionamento das estações e na escolha de equipamentos,
bem como na programação de investimentos.

É fundamental que o CONTRAN e o CONAMA estabeleçam a
compulsoriedade da integração e vinculação das inspeções ambiental e de
segurança, de modo que os usuários, mediante pagamento único, em uma única
viagem e num mesmo local, possam realizar as inspeções e o licenciamento, no
âmbito de um sistema simples, seguro e desburocratizado.

Preocupam-nos, em especial. as notícias de que representantes do
DENATRAN levantam hipóteses de uma federalização das concorrências públicas
com vistas á operação das Inspeções de segurança. Seriam definidos lotes para
operação de um sistema nacional que não comclr;tiriam, necessariamente, com as
fronteiras geográficas dos Estados. Ora, os órgãos estaduaiS executivos de trânsito
são os únicos que conseguirão administrar os PIV com eficiência, em conjunto com
os órgãos ambientais estaduais. Já são os responsáveis pelo licenciamento e
conhecem as necessidades regionais, o que os coloca em posição de vantagem
sobre os órgãos federaiS

Parece-nos que há um consenso entre os profissionais da área sobre
as inúmeras vantagens do modelo centralizado convencional dos PIV, -'lU seja,
operação direta, em rede, numa dada região geográfica, por empresas de médio ou
grande porte com comprovada especialização no ramo das inspeções veiculares. Tal
modelo supera em muito a alternativa de pulverização, que prevê a subcontratação
de pequenos empresários para a operação dos programas. Em países como México,
Chile, Portugal, França e Alemanha, o modelo pulverizado levou ao fracasso dos
PIV, em razão da probiemas como venda indiscriminada de certificados, competição
ruinosa e descontrole dos órgãos supervisores, entre outros.

Certos grupos empresariais defendem o arriscado modelo da
subconcessão tranqulada. Por trás de uma bandeira de maior democratização do
mercado das inspeções e de geração de empregos, no entanto, oculta-se um forte
~iês monopolista no que tange ao controle do sistema de integração e auditoria
Informatizada das franqUias e ao forneCimento de equipamentos de inspeção.
Outrossim, a experiência internacional desaconselha os mecanismos de
subconcessão da operação das estações por meio de franqUias, que têm gerado
maiores custos para os usuários e pior qualidade de inspeção.

. No sistema centralizado, numa dada região de abrangência do PIV há
distribuição de lotes das ínspeções a serem feitas diretamente por (n1l0 muitas)
empresas especializadas. Na sistemática mais indicada, definem-se lotes
homogêneos, a serem operados por diferentes empresas. Exceto pelas regiões de
fronteira entre os lotes, as empresas operadoras atuam com mercado quase cativo,
sem a competição direta de seus concorrentes, com maiores possibilidades de oferta
de um serviço Isento, uma vez que as operadoras não têm que se preocupar em
atrair seus clientes com facilitações para aprovação dos veiculas na inspeção.

Uma alternativa visando á otimização da conveniência dos usuários é
permitir a inspeção em qualquer estação da área de abrangência do PIV,
independentemente do lote ou MunicípiO base do licenciamento. Pela teoria das
probabilidades, as evasões do lote de residênCia serão compensadas por invasões
no sentido contrário.

O dimensionamento do tamanho dos lotes é essencial para a atração
de empresas especializadas de qualidade. Lotes pequenos não compensam os
investimentos necessãrios para a implementação e operação dos PIV,

O sistema centralizado apresenta inúmeras vantagens sobre o modelo

otimização da escala de atendimento por meio de grandes centros de
Inspeção com múltiplas linhas, possibilitando o que os especialistas chamam de
"inspeção impessoal", caracterizada por alta especialização, padronização e isenção
dos serviços;
• redução do valor a ser pago pelos usuários pela inspeção, viabilizada pelo
aumento de escala;
• menor incidência de erros na inspeção;

menor custo e maior eficâcia das atividades de supervisão e auditoria
governamentais;
• maior eficiência no planejamento da localização das estações e no
dimensionamento do número de linhas;
• melhor coordenação dos investimentos para construção, ampliação e
operação da rede de estações:
• maior compromisso e respe~o às clausulas contratuais por parte das
empresas operadoras, tendo em vista o vulto dos investimentos;

centralização da responsabilidade juridica, minimizando o número de
interlocutores com o Poder Público:

maior credibilidade dos programas e aceitação junto aos usuários;

viabilização da implementação de tecnologias de inspeção mais sofisticadas;
maior estabilidade económica e operatíva do sistema em rede.

Cabem aqui comentários sobre esse último tópico. No sistema
centralizado, a eventual queda de movimento em uma determinada estação é

,compensada pelo excesso de demanda em outras áreas de maior densidade,
viabilizando-se a operação de linhas até mesmo em áreas remotas de baixa
densidade econõmica. Estações operadas por pequenos empreendedores
credenciados, franquias pulverizadas ou subconcessões de pequenos lotes fecham
com a queda de movimento ou partc:n para procedimentos fraudulentos para atrair a
clientela.

Preocupa-nos que o DENATRAN, o INMETRO e a Casa Civil da
Presídência da República que, aparentemente, vêm à frente das ações na definição
da nova regulamentação do CONTRAN, optem pelo modelo pulverizado, que se
afasta das recomendações técnicas mais consistentes no campo da inspeção
veicuiar.

De acordo com a estrutura regulamentar em vigor, caberá ao Poder
Público aguardar as definições do CONTRAN para o início dos entendimentos
conjuntos entre os órgãos ambientais e os órgãos executivos de trânsito com vistas
à definição em cada Unidade da Federação do Plano Estadual de Controle da
Poluição por Veiculos em Uso - PCPV -, nos termos da Resolução nO 18/95 do
CONAMA.

Entre a discussão dos PCPV, realização das concorrências para a
operação das inspeções, definição dos locais, licenciamento de obras, construção
das estações, importação de equipamentos, treinamento de pessoal e realização de
testes, estima-se que os PIV possam ser iniciados cerca de dois anos após a
regulamentação pelo CONTRAN, aguardada para dezembro de 1998.

As autoridades responsáveis pelo estabelecimento da regulamentação
ainda pendente sobre os PIV devem refletir sobre esse prazo e agir com rapidez. O
atraso na implementação da Inspeção veicular traduz-se em milhares de mortes por
acidentes de trânsito e por doenças respiratórias. Na regulamentação devem-se,
tambêm, evitar modelos não convencionais, ainda não experimentados, e sistemas
que já se demonstraram ineficientes em outros países,

Com a implementação dos PIV ae forma abrangente no Pars,
esperam-se inúmeros benefícioc. O Banco Mundial estimou que os benefícios
sociais na Região Metropolitana de São Paulo, somente devido à redução de
particulas na atmosfera, estariam na faixa de USS 760 milhões/ano a USS 1,56
bilhões/ano, tomando por base o potencial de redução do número de mortes, de
restrições das atividades de trabalho, e dos custos de atendimentos médicos a
bronquite, asma, problemas respiratórios e internação emergencial. De forma geral,
associam-se aos PIV, entre outros efeitos pos~ivos, reduções das emissões de
poluentes e de ruídos, melhoria dos serviços das oficinas mecânicas, geração de
empregos, aperfeiçoamento tecnológico dos motores, redução dos'
congestionamentos e acidentes e capacitação tecnológica,

Pelo exposto, sugerimos que o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
CONAMA -, efetive negociações imediatas com o Conselho Nacional de Trânsito 
CONTRAN - para que a inspeção técnica de veicuios seja implantada no menor
tempo possível, assegurando-se:
• integração efetiva das inspeções de segurança e de emissões de poluentes e
ruido;
• realização das inspeções de segurança e de emissões de poluentes e ruído
numa mesma oportunidade, em uma mesma estação de inspeção, por uma mesma
empresa ou entidade operadora;

administração das inspeções de segurança e de emissões de poluentes e
ruido, de forma conjunta, pelos órgãos estaduais executivos de trânsito e de meio
ambiente, os quais deverão realizar o credenciamento das empresas ou entidades
operadoras;
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não utilização de programas que prevêem o modelo da .subconcessão da
operação das estações por meio de franquias ou outras vanantes do modelo
pulverizado.

Sala das Sessões, em
,

,o:...

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Deputado Fabio Feldmann

REQUERIMENTO
(Do Sr. Fabio Feldmann)

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Senhor Presidente:

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo' medidas relativas a inspeções técnicas de veículos
automotores.

Art. 1° - O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do
território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

§ In Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas,
veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para
fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou
descarga.

§ 2° O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e
dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de
Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências,
adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3° Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de
Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências,
objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão e manutenção de programas, projetos e serviços que
garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

§ 4° (VETADO)
§ 5° Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema

Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida,
nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente.

Deputado Fabio Feldmann

, 1
LSala das Sessões, em

Requer o envio de Indicaçlfo
ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hldricos e da Amazônia Legal,
relativa a inspeções técnicas de veiculas
automotores.

REGIMENTO INTERNO

DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

LEI N° 8.723, DE 28 DE OUTUBRO DE 1993

DISPÕE SOaRE A REDUÇÃO DE EMISSÃO
DE POLUENTES POR VEÍCULOS
AUTOMOTORES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
Das Indicações

Art. 1° - Como parte integrante da Política Nacional de Meio
Ambiente, os fabricantes de motores e veículos automotores e os
fabricantes de combustíveis ficam obrigados a tomar as providências

. necessárias para reduzir os níveis de emissão de monóxido de
carbono, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos,
fuligem, material particulado e outros compostos poluentes nos
veículos comercializados no País, enquadrando-se aos limites fixados
nesta Lei e respeitando, ainda, os prazos nela estabelecidos.

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

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

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

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

RESOLUÇAO CONAMA N° 18, DE 6 DE MAIO DE 1986

"Institui em caráter nacional, o Programa de Controle da Poluição do Ar
por Veiculos Automotores - PROCONVE."

o CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 
CONAMA, no uso das atribuições legais e,

Considerando que os veiculos automotores dos ciclos Olto e
Diesel são fontes relevantes de emissão de monóxido de carbono,
hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, fuligem e aldeidos;

Considerando que os veiculos automotores do ciclo Olto são
fontes relevantes de emissão evaporativa de combustível;
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Considerando que a emissão de poluentes por veiculos
automotores contribuipara a continua deterioração da qualidade do ar,
especialtitente nos .centros urbanos;

Considerando que a utilização de tecnologias adequadas de uso
comprovado, permite atender as necessidades de controle da poluição,
bem como de economia de combustivel;

Considerando a necessidade de prazo, para a adequação
tecnológica de motores e veiculos automotores novos às exigências de
controle da poluição, RESOLVE:

1 - Instituir em caráter nacional, o Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veiculos Automotores - PROCONVE, com os
objetivos de :

- reduzir os mvelS de emissão de poluentes por veiculos
automotores visando o atendimento aos Padrões de Qualidade do Ar,
especialmente nos centros urbanos;

- promover o desenvolvimento tecnológico nacional, tanto na
engenharia automobilística, como também em métodos e equipamentos
para ensaios e medições da emissão de poluentes;

- criar programas de inspeção e manutenção para veiculos
automotores em uso;

- promover a conscientização da população com relação á
questão da poluição do ar por veiculos automotores;

- estabelecer condições de avaliação dos resultados alcançados;
- promover a melhoria das caracteristicas técnicas dos

combustiveis líquidos, postos á disposição da frota nacional de veículos
automotores, visando á redução de emissões poluidoras á atmosfera.

como associações e entidades representativas do setor privado e da
comunidade.

IV - Dar competência á Comissão de Acompanhamento e
Avaliação do PROCONVE para:

- identificar e propor medidas que otimizem o programa com
base nos seus resultados e em estudos realizados no âmbito do
PROCONVE;

- desenvolver campanhas educativas com relação á poluição do
ar por veículos automotores;

- atuar junto aos governos estaduais e municipais, visando o
desenvolvimento de sistemas de transportes de massa,
preferencialmente elétricos, e melhoria do tráfego;

- acompanhar o estado do conhecimento das técnicas e
equipamentos de controle de ~missão;

- organizar palestras, seminários e reuniões de cunho técnico,
relacionados á poluição do ar por veiculos automotores;

- envidar esforços para promover o desenvolvimento de
profissionais, compra de equipamentos e instalação de laboratórios;

- promover a realização de estudos e pesquisas relativas á
poluição do ar por veiculos automotores, nacionalização e
desenvolvimento de tecnologias de controle de emissão, de
equipamentos de ensaio e análise de emissão;

- deliberar sobre a aplicação de penalidades, bem como outras
ações necessárias para o acompanhamento do Programa;

- supervisionar a fiscalização do atendimento ao estabelecido
nesta Resolução, sem prejuizo da competência dos órgãos envolvidos;

- deliberar sobre os casos omissos;

v -Atribuir á SEMA a competência para:

II - O PROCONVE deverá contar com a participação de:

- Ministério do Desenvolvímento Urbano e Meio Ambiente;
- Conselho Nacional do Petróleo;
- Ministério das Minas e Energia;
- Ministério dos Transportes;
- Ministério da Indústria e do Comércio;
- Ministério da Ciência e Tecnologia;
- Ministério da Justiça;
- Órgãos Estaduais e Municipais de Controle da Poluição

Ambiental;
- Associações legalmente constituidas para defesa dos recursos

ambientais;
- Associações representativas dos fabricantes de motores,

veiculos automotores, equipamentos de controle de emissão e
autopeças, bem como outros órgãos e entidades afetos ao programa.

- emitir para fms de controle da poluição do ar a Licença para
Uso da Configuração do Veiculo ou Motor - LCVM em Território
Nacional, fundamentando·se no Certificado de Aprovação da
Configuração do Veiculo ou Motor - CAC, expedido pela STI e nos
documentos apresentados pelo fabricante;

- emitir as notificações necessárias às empresas industriais,
fundamentando-se quanto a certificação de conformidade e
acompanhamento da produção de veiculos, motores e peças de
reposição, nas ações e atribuições do CONMETRO, através da sua
Secretaria Executiva;

- estabelecer convênios, contratos e atividades afms com órgãos
e entidades que, direta ou indiretamente, possam contribuir para o
desenvolvimento do PROCONVE;

- delegar a outros órgãos, atribuições previstas nesta Resolução.

VI - Estabelecer os Limites Máximos de Emissão de poluentes
do ar para os motores e veiculos automotores novos:

cento

1 - Veiculos leves com motores do ciclo Olto

1.2 - A partir de 10 de janeiro de 1989, a emissão de gases de
escapamento por veiculos automotores leves não deverá exceder, para
os modelos descritos em 1.2.1, os seguintes valores:

1.1 - Para as novas configurações de veiculos automotores leves
lançadas e comercializadas a partir de 10 de junho de 1988, a emissão de
gases de escapamento não deverá exceder os seguintes valores:

2, I gramas por

2,0 gramas por

24,0 gramas por- monóxido de carbono
quilômetro

- hidrocarbonetos
quilômetro

- óxidos de nitrogênio
quilômetro

- monóxido de carbono 24,0 gramas por
quilômetro

- hidrocarbonetos 2, I gramas por
quilômetro

- óxidos de nitrogênio 2,0 gramas por
quilômetro

- teor de monóxido de carbono em marcha lenta 3,0 por

1II -Instituir uma Comissão de Acompanhamento e Avali.ação do
PROCONVE-CAP, coordenada pelo Secretário Especial do Meio
Ambiente integrada pelo:

Para subsidiar as decisões da CAP, a SEMA poderá convidar
representantes de outros órgãos federais, estaduais e municipais, bem

- Secretário Geral do Ministério do Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente para Assuntos do Meio Ambiente;

- Secretário de Tecnologia Industrial;
- Presidente do Conselho Nacional de Petróleo - CNP;
- Presidente da Empresa Brasileira de Planejamento dos

Transportes - GElPOT;
- Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e

Qualidade Industrial - INMETRO;
- Secretário Executivo do Conselho de Desenvolvimento

Industrial - CDI;
- Presidente do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN;

- Presidente da Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental- CETESB;

- Presidente da Fundação Estadual de Engenharia do Meio
Ambiente - FEEMA;

- Dirigente de outro órgão estadual de controle da poluição
ambiental;

- Diretor Geral do Instituto Nacional de Tecnologia
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1.3 - A partir de I° de janeiro de 1990. a emissão de gases de
escapamento por veiculos automotores leves, com exceção dos veículos
leves não derivados de automóveis, não deverá exceder os seguintes
vaiores:

1.2.1 - Modelos dos veiculos sujeitos aos limites de emissão:

- Uno 1300 álcool (exceto SX)
- Uno 1050 gasolina
- Prêmio 1300 álcool
- Corcel álcool
- Belina álcool
- Del Rey álcool (exceto câmbio automático)
- Scala álcool (exceto câmbio automático)
- Escort álcool (exceto XR3)
- Monza 1600 álcool e gasolina
- Monza 1800 álcool e gasolina
- Gol 1600 álcool e gasolina (motor refrigerado a água)
- Chevette 1600 álcool e gasolina
- Voyage 1600 álcool e gasolina
- Parati 1600 álcool e gasolina
- Saveiro 1600 álcool e gasolina (motor refrigerado a água)

cento
- teor de monóxido de carbono em marcha lenta 3,0 por 1'.6 - A SEMA, ouvida a STI, deverá coordenar os estndos e

trabalhos necessários ao estabelecimento e ímplantação dos limites
máximos especificos para as emissões de aldeídos e outros compostos
orgânicos pelo tubo de escapamento de veiculos automotores leves, hoje
englobados e expressos como Iúdr9carbonetos, bem como coordenará a
revisão dos limites destes últimos, convocando a qualquer tempo, os
órgãos e entidades afetos ao problema, e ouvida a eAP, quando
necessário, deverá apresentar ao eONAMA, até 3 I de dezembro de
1988, o relatório final com a proposta dos limites a serem exigidos para
aprovação.

1.7 - A partir de 10 de janeiro de 1988, a emissão de gases do
cárter de veículos automotores leves deve ser nula em qualquer regime
de trabalho do motor.

1.8 - A partir de 10 de janeiro de 1990, a emissão evaporativa de
combustivel de veiculos automotores leves não deverá exceder o limite
máximo de 6,0 glensaio.

A SEMA, ouvida a STI, deverá coordenar os estudos e trabalhos
necessários à revisão dos limites máximos da emissão, convocando a
qualquer tempo, os órgãos e entidades afetos ao problema e, ouvida a
eAP, quando necessário, deverá apresentar ao eONAMA, o relatório
fmal com a proposta dos limites a serem exigidos para aprovação.

IA.I - Veículos leves não derivados de automóveis:

1.4 - A partir de l° de janeiro de 1992, a emissão de gases de
escapamento por veiculos automotores leves não deverá exceder os
seguintes valores:

- monóxido de carbono
por quilômetro

- hidrocarbonetos
por quilômetro

- óxidos de nitrogênio
por quilômetro

- teor de monóxido de carbono em marcha lenta
cento

24,0 gramas

2,1 gramas

2,0 gramas

3,0 por

1.9 - O fabricante poderá solicitar à SEMA a dispensa do
atendimento aos limites máximos dc cmissão de gás de escapamento,
para os veículos automotores leves, cuja produção seja inferior a 2.000
unidades por ano e que são dotados de mcsma configuração de
carroçaria, independentemente de sua mecânica e do tipo de
~cabamento disponível.

Podem ainda ser dispensados aqueles que, mesmo pertencendo a
uma configuração de veículo à qual são aplicáveis os limites máximos
de emissão, constituem-se numa série para uso específico, ou seja: uso
militar, uso em provas esportivas e lançamentos especiais, assim
considerados a critério e julgamento da CAP.

o total gcral máximo admitido, por fâbricante. é de 5.000
unidadcs por ano.

- monóxido de carbono 24,0 gramas por
quilômetro

- hidrocarbonetos 2, I gramas por
quilômetro

- óxidos de nitrogênio 2,0 gramas por
quilômetro

- teor de monóxido de carbono em marcha lenta 3,0 por
cento

1.4.2 - Todos os veiculos com exceção dos descritos em 1.4. I:

- monóxido de carbono 12,0 gramas por
quilômetro

- hidrocarbonetos 1,2 gramas por
quilômetro

- óxidos de nitrogênio 1,4 gramas por
quilômetro

- teor de monóxido de carbono em marcha lenta 2,5 por
cento

1.5 - A partir de l° de janeiro de 1997, a emissão de gases de
escapamento por veículos automotores leves não deverá exceder os
seguintes valores:

- monóxído de carbono 2,0 gramas por
quilômetro

- hidrocarbonetos 0,3 gramas por
quilômetro

- óxidos de nitrogênio 0,6 gramas por
quilômetro

- teor de monóxido de carbono em marcha lenta 0,5 por
cento

1- Veículos pesados com motores do ciclo Olto

2.1 - A SEMA, ouvida a STI, deverá coordenar os estudos e
trabalhos necessários ao estabelecimento e implantação dos limites
máximos de emissão de monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos
de nitrogênio, aldeídos e outros compostos orgânicos pelo tnbo de
escapamento de veiculos equipados com motor do ciclo Olto,
convocando a qualquer'tempo, os órgãos e entidades afetos ao problema
e, ouvida a CAP, quando necessário, deverá apresentar ao CONAMA,
até 31 de dezembro de 1988, o relatório final com a proposta dos limites
a serem exigidos, para aprovação.

2.2 - A partir de 10 de janeiro de 1989, a emissão de gases do
cárter de veículos pesados equipados com motor do ciclo Olto deve ser
nula em qualquer regime de trabalho do motor.

2.3 - A SEMA, ouvida a STl, deverá coordenar os estudos e
trabalhos necessários ao estabelecimento e implantação dos limites
máximos de emissão evaporativa para veículos automotores pesados,
'convocando, a qualquer tempo, os órgãos e entidades afetos ao
problema, e ouvida a eAP, quando necessário, deverá apresentar ao
eONAMA o relatório fmal com a proposta dos limites a serem
exigidos, para aprovação.

3 - Motores e veículos com motores do ciclo Diesel

3.1 - A emissão de fuligem pelo tubo de escapamento de motores
do ciclo Diesel e/ou de veículos leves ou pesados com eles equipados,
não deverá exceder os valores calculados através da equação:
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c = , confonne o item 4 do Capo VII.

3.2 - A partir de 1" de outubro de 1987, para ônibus.urbanos e de
1° de janeiro de 1989, para os demais veículos a Diesel, o valor máximo
admissivel de k será igual a 2,5 (dois e meio), medindo confonne o item
4 do capo VII, para velocidades angulares entre 1.200 rotações por
minuto e a rotação máxima do motor, inclusive.

3.3 - A SEMA, ouvida a STI, deverá coordenar os trabalhos
necessários ao estabelecimento do cronograma de implantação para o
vàlor mllXlmo adrrussível de k igual a 2,0 (dois) para a e;n:rSsãõ de
fuligem pelo tubo de escapamento para todos os veículos equípados
com motores Díesel, inclusive os ônibus urbanos, convocando a
qualquer tempo, os órgãos e entidades afetos ao problema e ouvida a
CAP quando necessário, deverá apresentar ao CONAMA, até 31 de
dezembro de 1988, o relatório fmal com a proposta de prazos a serem
fixados, para aprovação.

3.4 - A SEMA, ouvida a STI, deverá coordenar os estudos e
trabalhos necessários ao estabelecimento e ímplantação dos limites
máximos de emissão de monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos
de nitrogênio, aldeidos e outros compostos orgânicos pelo tubo de
escapamento de veículos equipados com o motor do ciclo Diesel,
convocando, a qualquer tempo, os órgãos e entidades afetos ao
problema, e ouvida a CAP quando necessário, deverá apresentar ao
CONAMA, até 31 de dezembro de 1988, o relatório fmal com a
proposta dos limites a serem exigidos, para aprovação.

3.5 - A emissão de gases do cárter de veiculos automotores,
independentemente do tipo ou tamanho do motor, deverá ser nula em
qualquer regime de trabalho do motor. Para os ônibus urbanos com
motor de aspiração natural, este controle será implantado a partir de jO

de janeiro de 1988. Para dos demais veículos Diesel, a SEMA, ouvida a
STT, deverá coordenar os estudos e trabalhos necessários à defmição do
cronograma de implantação deste controle e, ouvida a CAP, quando
necessário, apresentar ao CONAMA, até 31 de dezembro de 1987, o
relatório final com a proposta dos prazos' a serem fixados, para
aprovação.

4. Todos os veículos ou motores

4. I - Os limites máximos estabelecidos para os veículos
automotores leves, itens 1.4.2, 1.5, 1.7 e 1.8, devem ser garantidos por
escrito pelo fàbricantc, pelo menos durante 80.000 quilômetros ou cinco
anos de uso, ,,~uele que ocorrer primeiro.

Para esta finalidade, deverá ser estabelecido pelo CONMETRO,
um procedimento de ensaios, mediante proposta da s'n, ouvida a
SatA.

4.2 - Os limites máximos estabelecidos para os veículos pesados
equipados com motor do ciclo Diesel ou Olto, itens 2.1, 2.2, 2.3, 3.2,
3.3, 3.4, e 3.5, devem ser garantidos por escrito pelo fabricante, pelo
menos durante 160.000 quilômetros ou cinco anos de uso, ou obedecido
o procedimcnto de ensaio dinamométrico que deverá ser estabelecido
pelo CONMETRO, mcdiante a proposta da STI, ouvida a SEMA.

4.3 - Até o estabelecimento, pelo CONMETRO, dos métodos e
procedimentos de ensaios aplicáveis, as garantias do fabricante, itens
4. I e 4.2, poderão ser substituidas pela redução de 10% nos limites
máximos de emissão estabelecidos por esta P..esolução, exceto para o
caso de monóxido de carbono em mareha lenta O fator numérico,
utilizado para efemar esta redução, é denominado Fator de Deterioração
da Emissão.

4.4 - A SEMA, ouvida a STI, deverá eoordenar os estudos e
trabalhos relativos a qualquer revisão necessária aos limites máximos de
emissão previstos nesta Resolução, convocando a qualquer tempo, os
órgãos afetos ao problema., e quando necessário, ouvida a CAP, deverá
apresentar ao CONAMA, o relatório final com a proposta para
aprovação.

. 4.5 - O fabric.ante de veículos pesados poderá solicitar à SEMA a
dIspensa do atendImento aos limites máximos de emissão desta
~esolução, para casos omissos, assim considerados a critérios e
Julgamento exclusivo da CAP.

. VII - Defmir os principais tennos e relacionar os métodos de
ensalO, medição, verificação, certificação e documentos
complementares, necessários ao cumprimento e para os efeitos desta
Resolução... sem prejuizo das demais legislações específicas, de
responsablhdade dos órgãos competentes.

_ I - ~s definições necessárias ao cumprimento desta Resolução
estao descntas no Anexo l.

. 2 - O ensaio e a medição de monóxido de carbono
hI~rocarbonetos e óxidos de nitrogênio no gás de escapamento d~
veIculas automotores leves do Ciclo Olto, devem seguir as prescrições

daJ.Tomía Técnica NBR-6601 - Análise dos Gases de Escapamento de
Veículos Rodoviários Automotores Leves a Gasolina.

Os combustíveis utilizados nos ensaios devem estar de acordo
com ~ nonna NBR-8989 - Veículos Rodoviários Leves - Gasolina para
EnSaIOS e Resolução 01185, do Conselho Nacional do Petróleo, sendo
que a mistura gasolina-álcool deve ser preparada a partir dos respectivos
combustíveis de ensaio, na proporção de 22,0 mais ou menos 1,0 por
cento de álcool, em volume.

3 - O método de ensaio e medição de monóxido de carbono em
marcha lenta em veículos automotores leves do ciclo Olto deve ser
estabelecido pelo CONMETRO, mediante proposta da STI, ouvida a
SEMA.

4 - O método de ensaio do motor para medição de fuligem no gás
de escapamento de motores do ciclo Diesel é prescrito para banco
dinamométrico, nas Nonnas Técnicas NBR-5484 Motores
Alternativos de Combustão Interna de Ignição por Compressão (Diesel)
ou Ignição por Centelha (Olto) de Velocidade Angular Variável e NBR
7027 - Gás de Escapamento Emitido por Motores Diesel 
Detenninação do Teor de Fuligem em Regime Constante.

A medição de fuligem deve ser executada segundo o prescrito na
Nonna Técnica NBR 7027 - Gás de Escapamento Emitido por Motores
Diesel - Medição do Teor de Fuligem com Amostrador por Elemento
Filtrante.

O teor de fuligem corrigido para as condições atmosféricas de
referência., as transfonnações de unidades e a concentração limite de
fuligem defmida pela equação, devem ser calculados de acordo com as
prescrições da Nonna Técnica NBR-5478 - Método de Medição do
Teor de Fuligem no Gás de Escapamento Emitido por Motor Diesel 
Correlação de Unidades e Fónnulas para a Construção da Curva Limite,
ressalvadas as situações em que o fluxo nominal de gás de escapamento
- "G"- fór menor ou igual a 42 litros por segundo ou "G" foi maior ou
igual a 200 litros por segundo, quando a concentração "c" máxima
admissível ?e fuligem deve ser calculada para os valores de "G" iguais a
42 ou 200 litros por segundo, respectivamente.

J(,1 ~"trtbustíVeí(is) utilizado(s) nos ensaios, deve(m) estar de
acu..do com alo; Resoluções CNP N° 1/85 e 08/85, do Conselho
Nacional do Petróleo.

5 - O método de ensaio e medição da emissão evaporativa de
combustível de veículos automotores, deve ser estabelecido pelo
CONMETRO, mediante Proposta da STI, ouvida a SEMA.

6 - Os métodos de ensaio e medição de aldeídos e outros
compostos orgânicos no gás de escapamento de motorcs e veículos
automotNcs, devem ser estabelecidos pelo CONMETRO, mediante
proposta da STI, ouvida a SEMA.
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7 - Os métodos de ensaio e medição de monóxido de carbono,
hidrocarbonetos e óxido de nitr'ngênio no gãs de escapamento de
motores e veículos automotores' do ciclo Diesel, devem ser
estabelecidos pelo CONME1RO, mediante proposta da STI, ouvÍda a
SEMA

8 - Os métodos de ensaio e medição de monóxido de carbono
hidrocarboneto e óxidos de nitrogênio no gãs de escapamento d~
motores ?o ciclo Otto, para veículos automotores pesados, devem ser
estabelecidos pelo CONME1RO, mediante proposta da STI, ouvÍda a
SEMA.

9 - O procedimento para a Certificação de Conformidade da
produção com os límites máximos de emissão, deve ser estabelecido
pelo CONME1RO, mediante proposta da STI, ouvida a SEMA.

10 - O procedimento para a Certificação de Qualidade de Peças
de Reposição deve ser estabelecido pelo CONME1RO, mediante
proposta da STI, ouvida a SEMA.

1I - O Modelo de Termo de Caracterização do Veículo ou Motor
necessários ao cumprimento desta Resolução está apresentado no
Anexo 2.

VIII - Estabelecer as condições gerais necessárias ao
cumprimento desta Resolução:
--C-V~iculos equipados com motores do ciclo Otto

1.1 - A partir da data de publicação desta Resolução, os
fabricantes de veículos automotores leves devem declarar à SEMA e à
STI, até o último dia útil de cada semestre cÍvil, os valores típicos de
emissão de monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxido de nitrogênio
e aldeídos no gãs de escapamento de todas as configurações de veículos
em produção, bem como apresentar os critérios utilizados para a
obtenção e conclusão dos resultados.

Os relatórios dos ensaios realiz&dos devem ficar à disposição da
SEMA e da STI para consulta.

1.2 - A partir de 10 de julho de 1987, os fabricantes de veiculos
automotores leves devem declarar à SEMA e à STI, até o último dia útil
do semestre civil, os valores típicos da emissão evaporativa de
combustivel, das configurações de veículos em produção, a serem
determinadas pela SEMA e STI, bem como apresentar os critérios
utilizados para obtenção e conclusão dos resultados. Os relatórios dos
ensaios realizados devem ficar à disposição da SEMA e da STI para
consulta.

1.3 - A partir de 10 dejaneiro de 1989, os fabricantes de veículos
automotores pesados, equipados com motor do ciclo Otto, devem
declarar à SEMA e à STI, até o último dia útil do semestre civil, os
valores típicos de emissão de monóxido de carbono, hidrocarbonetos,
óxidos de nitrogênio e aldeído no gás de escapamento das configurações
em produção, a serem determinadas pela SEMA e STI, bem como
apresentar os critérios utilÍzados para obtenção e conclusão dos
resultados. Os relatórios dos ensaios realizados devem ficar à disposição
da SEMA e da STI para consulta.

1.4 - A partir de 10 de janeiro de 1987, os fabricantes de veículos
automotores devem fornecer ao consumidor, através do Manual do
Proprietário do veiculo, bem como il Rede de Serviço Autorizado,
através do Manual de Serviço, as seguintes especificações:

_ emissão de monóxido de carbono em marcha lenta, expressa
em porcentagem;

- velocidade angular do motor em marcha lenta, expressa em
rotações por minuto;

- ângulo de avanço da ignição, expresso em graus;
- a influência da altitude e da temperatura ambiente nos

parâmetros especificados, quando isto forrelevante;

- outras especificações que o fabricante julgar necessário
divulgar para indicar a manutenção correta e o atendimento ao controle
de emissão.

2. Veículos equipados com motores do ciclo Diesel

2.1 - A partir da data da publicação desta Resolução, os
fabricantes de motores e/ou veículos automotores do ciclo Diesel,
devem declarar à SEMA e à STI, até o último dÍa do semestre civil os
valores típicos de emissão de fuligem das configurações de motor'em
produção. Os relatórios de ensaios realizados devem ficar à disposição
da SEMA e da STI para consulta.

2.2 - A partir de 10 de janeiro de 1987, os fabricantes de veículos
automotores devem fornecer ao consumidor e à Rede de Serviços
Autorizados, através dos Manuais do Proprietário do Veículo e de
Manutenção e Serviços, os valores máximos especificados da emissão
?e ~ligem .nas faixas de velocidades angular de utilização do motor,
mdlcando amda a curva ou tabela de correção da emissão, para altitudes
de zero a 1.000 metros, em intervalos máximos de 200 metros. A
emissão de fuligem deverá ser expressa sÍmultaneamente nas seguintes
unidades:

- grau de enegrecimento do elemento filtrante;
- opacidade;

2.3 - A partir de 10 de janeiro de 1988, os fabricantes de veículos
automotores equipados com motor do ciclo Diesel devem declarar à
SEMA e à STI, até o último dia útil do semestre civil, os valores tipicos
de emissão de monóxido de carbono, hidrocarbonetos óxidos de
nitrogênio e aldeidos no gás de escapamento das confi~ações em
produção, a serem determinadas pela SEMA e STI, bem como
apresentar os critérios utilizados para obtenção e conclusão dos
resultados. Os relatórios dos ensaios realizados devem ficar à disposição
da SEMA e da STI para consulta

3. Todos os motores e veiculos automotores

3.1 - A partir de 10 de janeiro de 1988, a autorização para a
fabricação e comercialização em território nacional, de qualquer modelo
e/ou configllração de veiculo ou motor, ou ainda, de qualquer extensão
destes, somente será concedÍda pelo Conselho de Desenvolvimento
Industrial - CDI, após a obtenção da Licença para Uso da Configuração
do Veiculo ou Motor - LCVM, expedida pela SEMA, de acordo com os
termos, prazos e limites desta Resolução.

3.2 - A emissão da LCVM será feita, até 15 dias úteis, pela
SEMA, após o recebimento do Certificado de Aprovação da
Configuração do Veículo ou Motor - CAC, expedido pela STI, com
exceção dos casos previstos em 19 e 4.5 do Capo VI, onde o CAC pode
ser dispensado.

3.3 - Para a obtenção do CAC, o fabricante deverá enviar à STI,
em três vias, os documentos necessários para a certÍficação de
conformidade, de acordo com procedimento a ser estabelecido pelo
CONME1RO, sendo que uma das vias será enviada à SEMA.

3.4 - Não poderão ser comercializados em território nacional as
configurações de veículo e/ou motor ou suas extensões que não
receberem ou que tiverem cancelada a LCVM.

3.5 - Para a realização de testes em frota experimental de
veiculos movidos por combustivel alternativo aos usuais (gasolina
álcool etilico anidro, álcool etilico hidratado e óleo diesel), é obrigatória
a apresentação à SEMA de uma análise teórica e/ou prática da emissão
de poluentes, bem como uma cópia das análises fisica e quimica do
comb~tÍvel. No caso destes testes serem feitos em regiões onde haja
expOSição da população, será necessário obter uma autorização especial
daSEMA.
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3.6 - É obrigatória a Certificação de Conformidade da Produção
com os limites máximos estabelecidos nesta Resolução, de acordo com
os procedimentos a serem estabelecidos pelo CONMETRO.

3.7 - Se, atraves de ensaios, a SEMA determinar que wn número
significativo de veículos e/ou motores em uso, adequadamente
mantidos, não está atendendo aos limites de emissão desta Resolução, a
SEMA deverá notificar o fabricante e a STI!INMETRO para proceder a
uma verificação extraordinária de conformidade da produção, cujos
resultados determinarão a adoção de medidas dela decorrentes. Todos
os custos dessa ação correrão por conta do fabricante.

3.8 - A partir das datas de implantação das exigências contidas
nesta Resolução, os fabricantes de veiculas automotores devem declarar
á SEMA e à STI, até o último di: útil de cada semestre civil, os valores
da média e do desvio padrão das emissões referentes aos respectivos
limites exigidos para todas as configurações de veículos em produção.
Tais valores devem representar os resultados de Controle de Qualidade
do fabricante, sendo que os relatórios dos ensaios devem ficar à
disposição da SEMA e da STI para consulta. Este item substitui e
cancela parcial ou integralmente o disposto nos itens 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, e
2.3 do capitulo VlII, na medida que os respectivos limites de emissão
estiverem fixados e vigentes.

3.9 - A partir de 10 de janeiro de 1988, todo fabricante de veículo
deverá divulgar, com destaque, nos Manuais de Serviço e do
Proprietário do Veículo, informações sobre a importância da correta
manutenção do veículo para a redução da poluição do ar. Além disso, a
observância dessa manutenção deve ser recomendada em adesivo(s)
fixado(s) em todos os veículos nacionais, em lugar(es) protegido(s) e
visível(eis).

3.10 - A partir de 10 de outubro de 1987, todo e qualquer material
de propaganda relativo a um modelo de veiculo já em conformidade
com os limites máximos de emissão, veiculado em imprensa
especializada ou não, deverá informar, de maneira clara e objetiva, a sua
conformidade com o PROCONVE.

3.11 - As Administraçees Estaduais e Municipais poderão
colocar em prática programas de inspeção e manutenção para veículos
automotores em uso, adotando os limites de emissão específicos já
estabelecidos em legislação existente ou que venha a ser defmidos pelo
CONAMA. Não são aplicáveis os limites máximos de emissão

estabelecidos nesta Resolução aos veículos que ultrapassarem o periodo
ou quilometragem de garantia de emissão do fabricante.

3.12 - Se um programa de JnspeçãolManutenção estiver
recomendado para veículos em uso e se uma reprovação ocorrer,
principalmente em razão de defeito de projeto ou de manufatura do
veículo ou do motor, ao invés de ser por razões de uso ou manutenção
inadequados feitos pelo usuário, o fabricante do veículo será o
responsável pelos reparos necessários e deverá arcar com todos os
custos decorrentes dessa ação.

3.13 - Para o atendimento dos niveis estabelecidos no capítulo
VI, item 1.5, o Conselho Nacional do Petróleo deverá especificar e
fiscalizar a isenção total de chumbo tetraetila na mistura álcool
gasolina, mantido o mínimo de 80 octanas pelo Método Motor.
Também deverá ser fiscalizada a isenção total de chumbo no álcool
carburante, visto certas operações de transportes permitirem tal tipo de
contaminação. Para o óleo Diesel, o CNP deverá definir, até 31 de
dezembro de 1987, um programa para reduzir o teor de enxofre total (%
por peso) .do valor atual de 1,3 máximo para 0,7 máximo. A SEMA
deverá ser consultada com relação à defmição de especificações para a
comercíalização de novos combustíveís, tendo em vista os possíveis
impactos ambientais.

3.14 - Às infrações à presente Resolução, serão aplicadas as
penalidades previstas na Lei N° 6.938 de 31/08/81, Decreto N° 88.351
de 01/06/83 e Legíslações Estaduais e Municipais de Controle da
Poluição Ambiental.

3.15 - Os fabricantes deverão enviar mensalmente à SEMA, a
partir da data de inicio de comercialização dos modelos e/ou

. configurações de veículos ou motor, os dados de venda destes produtos.

3.16 - O total dos veículos leves comercializados em 1989,
atendendo aos itens 1.1 e 1.2.1 do capitulo VI, devem alingir um
minimo de 50% (cinqüenta por cento) da comercialização. Se este
percentual de vendas não for atingido em razão exclusiva de
determinações governamentais, o mesmo poderá ser redefmido pela
CAP.

-rf7 - O fabricante deve perrrutlr a entrada do agente
credenciado pela SEMA em suas instalações, sempre que esta considere
necessário para o cumprimento do disposto nesta Resolução. Não o
fazendo, estará sujeito às penalidades da legislação em vigor.

3.18 - A partir de 10 de janeiro de 1988, o parafuso de regulagem
da mistura ar-combustível em marcha lenta e outros itens reguláveis de
calibração do motor, que possam afetar significativamente a emissão,
devem ser lacrados pelo fabricante ou possuir limitadores invioláveis
para a faixa pennissível de regulagem, sendo que o veículo deve
obedecer aos limites de emissão previstos nesta Regulamentação, em
qualquer ponto destas faixas permissíveis, bem como dos seus controles
manuais (acelerador, ponto de ignição, afogador, etc.).

3.19 - Por ocasião da solicitação do CAC ou da LCVM, o
fabricante do veículo e/ou motor deverá apresentar à STI ou à SEMA,
respectívamente, uma relação das peças, conjuntos e acessórios que
exerçam influência significatÍ\.'a- nas emissões do veículo. Tais peças,
conjuntos e acessórios, só poderão ser homologados pelo órgão
competente e comercializados para reposição e manutenção em
território nacional, se obedecerem.as mesmas especificações do
fabricante do veículo e/ou motor a que se destinam e tiverem a sua
aprovação de controle de qualidade. No caso das peças, conjuntos e
quaisquer acessórios que forem comercializados sem a aprovação do
fabricante do veículo ou motor a que se destinam, será necessário obter
o Certificado de Conformidade para Emissão, conferido pelo órgão
competente, conforme os procedimentos a serem estabelecidos pelo
CONMETRO.

3.20 - Os dados, documentos e informações considerados como
confidenciais pelo fabricante, com acesso da SEMA e da Sn deverão
ser utilizados estritamente ·para o atendimento às exigências do
PROCONVE, não podendo vir ao conhecimento público ou de outras
indústrias, sem a expressa autorização do fabricante.

Resultados de ensaios de veículos ou motores em produção, não
são considerados confidenciais e, desde que estatisticamente
significantes, podem ser utilizados na elaboração de informações a
serem divulgadas.

IX - Esta Resolução entra em vigor ná data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

DENI LINEU SCHWARTZ

ANEXO 1
Definições

I - Aldeídos: total de aldeídos presentes no gás de escapamento.
2 - Configuração da Carroçaria: combinação única de partes,

peças e componentes que caracterizam a carroçaria do veículo, através
do seu estilo, volume e aerodinâmica

3 - Configuração do Motor: combinação única de família de
motores, sistema de controle de emissão cilindrada, sistema de
alimentação de combustível e sistema de ignição.

4 - Configuração do Veículo: combinação única de motor básico,
configurações de motor e da transmissão, inércia do veículo e as
relações de transmissão após a caixa de mudanças até a roda
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5 - Confonnidade da Produção: atendimento dos veiculos
produzidos em série ou não, aos limites máximos de emissão
estabelecidos e outras exigências desta Resolução.

6 - Emissão Evaporativa de Combustivel: substâncias emitidas
parà a atmosfera provenientes de evaporação de combustivel pelos
respiros, tampas e conexões do reservatório, carburador ou sistema de
injeção de combustível e sistemas de controle de emissão.

7 - Família de Motores: classificação básica para a linha de
produção de um mesmo fabricante, detenninada de tal fonna que
qualquer motor da mesma família tenha as mesmas características de
emissão, ao longo dos periodos garantidos por escrito pelo fabricante,
confonne NBR-6601.

8 - Fator de Deterioração da Emissão: fator numérico que limita
o aumento de emissão de um motor ou veiculo, em função do seu uso,
ao limite máximo de emissão.

9 - Fuligem: partículas, incluindo aerossois provenientes da
combustão incompleta, presentes no gás de escapamento de motores do
ciclo Diesel e que produzem obscurecimento, reflexão e/ou refração da
luz. .

10 - Gás no Cárter: substâncias emitidas para a atmosfera,
provenientes de qualquer parte dos sistemas de lubrificação ou
ventilação do cárter do motor.

11 - Gás de Escapamento: substâncias emitidas para a atmosfera,
provenientes de qualquer abertura do sistema de escapamento a jusante
da válvula de escapamento do motor.

12 - Hidrocarbonetos: total de substâncias orgânicas, incluindo
frações de combustive1 não queimado e sub-produtos resultantes da
combustão, presentes no gás de escapamento e que são detectados pelo
detector $le ionização de chama

13 - Marcha Lenta: regime de trabalho em que a velocidade'
angular do motor, especificada pelo fabricante, deve ser mantida dentro
de ± 50 RPM e o motor deve estar operando sem carga e com os
controles do sistema de alimentação do combustivel, acelerador e
afogador, na posição de repouso.

14 - Modelo de Veiculo: nome que caracteriza uma linha de
produção de veiculos de um mesmo fabricante, com as mesmas
caracteristicas construtivas, exceto ornamentais.
. 15 - Óxidos de Nitrogênio: soma do óxido nítrico e do dióxido de
nítrogênio presentes no gás de escapamento, como se o óxido nítrico
estivesse sob a fonna de dióxido de nítrogênio. .

16 - Valor Tipico de Emissão: valor de emissão de poluentes,
obtidos através de levantamentos estatísticos e que deve representar a
configuração de veiculos e/ou motores sob consideração.

17 - Veiculo Leve: veiculo rodoviário automotor de passageiros,
de carga ou de uso misto, com capacidade para transportar até doze
passageiros ou com massa total máxima igual ou inferior a 2.800
quilogramas.

18 - Veiculo Pesado: veículo rodoviário automotor de
passageiros, de carga ou de uso misto, com capacidade para transportar
mais que doze passageiros ou com massa total máxima superior a 2.800
quilogramas.

\ANEXO 2
Tenno de Caracterização do Veiculo ou Motor

Todos os motores e/ou veículos comercializados no Pais devem
ter suas características descritas de acordo com o seguinte modelo:

A) Caracteristicas do Motor:
- Conforme o "Anexo A" - Fonnulário de Características do

Motor da NBR-8833 - Detenninação da Conformidade de Veiculos
Leves com os Padrões Estabelecidos para Emissão de Escapamento.

B) Características da Configuração do Veiculo:
- Conforme o "Anexo B" - Formulário de Características da

Configuração do Veiculo da NBR-8833 - Determinação da
Conformidade de Veiculos Leves com os Padrões Estabelecidos para
Emissão de Escapamento.

C) Dados Complementares:
nome, endereço e telefone(s) comercial(is) does)

representante(s) constituido(s) pelo fabricante, responsável(eis) e data;
- assinatura do representante legal do fabricante;
- relação de itens, peças, subconjuntos e conjuntos que exerçam

influência considerável sobre as emissões e que devem ser objeto de
certificação para a comercialização como peças de reposição e serviços;

- recomendações e procedimentos para a manutenção do motor
e/ou veículo;

- estimativa do número de motores e/ou veiculos a serem
comercializados por ano;

- opção ou não pela utilização do Fator de Deterioração da
Emissão;

- declaração do fabricante de que os veículos produzidos a partír
da data de elaboração do Tenno de Caracterização refletem as· descrições
e especificações do referido tenno.

RESOLUÇÃO CONAMA N° 07, DE 31 DE AGOSTO DE 1993

Consumidor.e.Meio.Ambiente Padrões.de.Emissão.Lançamento

Dispõe sobre a definíção das diretrizes básicas e padrões de emissão
para estabelecimento de Programas de Inspeção e Manutenção de
Veiculos em Uso - lIM.

o CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 
CONAMA, no uso da~ atribuições previstas na Lei N° 6.938, de 31 de
agosto de 1981, alterada pelas Leis N° 7.804, de 18 de julho de 1989, e
N° 8.02.8, c!e 12 de abril de 1990, regulamentadas pelo Decreto N°
99.274, de 6 de junho de 1990, considerando o disposto na Lei N"
8.490, de 19 de novembro de 1992, alterada pela Medida Provisória N°
350, de 14 de setembro de 1993, e no Regimento Interno aprovado pela
Resolução CONAMA N° 25, de 3 de dezembro de 1986,

Considerando que á emissão de poluentes por veículos
automotores contribui para a contínua deterioração da qualidade
ambiental, especialmente nos centros urbanos;

Considerando que a desregulagem e alteração das características
originais dos veicu10s automotores contribui significativamente para o
aumento das emissões de poluentes;

Considerando que, de acordo com a experiência internacional, os
Programas de Inspeção e Manutenção de Veiculos em Uso contribuem,
efetivamente, para o controle da poluição do ar e economia de
combustível;

Considerando que a Resolução CONAMA N" 18/86 previu a
implantação, pelas administrações estaduais e municipais, de
Programas de Inspeção e Manutenção para Veiculos Automotores em
Uso; .

Considerando a necessidade de estabelecer padrões de emissão
para veiculos em uso e unífonnizar os procedimentos a serem adotados
na implantação dos referidos Programas, RESOLVE:

Definir as diretrizes básicas e padrões de emissão para
estabelecimento de Programas de Inspeção e Manutenção de Veiculos
em Uso-lIM.

Art. 1° - Ficam estabelecidos como padrões de emissão para
veiculos em circulação os limites máximos de CO, HC, diluição,
velocidade angular do motor e ruido para os veículos com motor do
ciclo Otto e opacidade de fumaça preta e ruído para veiculos com
motor do ciclo Diesel. .

§ 1° - Os limites a que se refere este arti·30, se destínam à
avaliação do estado de manutenção de veiculos ~m circulação, e ao
atendimento dos Programas de lIM.
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§ 2° - Para os veículos leves do ciclo Otto ficam estabelecidos os
limites máximos de CO, HC, diluição e velocidade angular do motor do
Anexo I.

§ 3° - Os demais limites máximos de que trata este artigo serão
estabelecidos pelo CONAMA.

§ 4° - Os limites máximos estabelecídos poderão ser revistos
após o estágio inicial do Programa, tendo.em vista a sua adequação
operacional, devendo as alterações propostas serem submetidas,
previamente à sua adoção, à aprovação do CONAMA.

Art. 2° - Os Programas de UM para inspeção dos ítens
relacionados com as emissões de poluentes e ruído serão implantados
prioritariamente, em regiões que apresentem comprometimento da
qualidade do ar devido às emissões de poluentes pela frota circulante. a
critério e sob responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais e
municipais.

Art. 3° - Todos os veículos automotores com motor de
combustão interna estão sujeitos à inspeção obrigatória,
independentemente do tipo de combustível que utilizarem, observado o
disposto no artigo 4° desta Resolução.

Parágrafo único - Os veículos concebídos exclusivamente para
aplicações milítares, agrícolas, de competição, tratores, máquinas de
terraplenagem e pavimentação e outros de aplicação especial, poderão
ser dispensados da inspeção obrigatória pelos órgãos ambientais
estaduais e municipaís competentes.

Art. 4° - Caberá aos órgãos ambientais estaduais e municipais
competentes, consíderando as necessidades e possibilidades regionais,
a defiriição da frota alvo do Programa, que poderá ser apenas uma
parcela da frota licenciada na região de interesse.

§ 1° - A frota alvo de que trata este Artigo poderá ser ampliada
ou restringída, a critério dos órgãos ambíentais competentes, em razão
da experiência e resultados obtidos com a implantação do Programa e
das possibilidades e necessidades regionais.

§ 2° - REVOGADO.

§ 3° - Os órgãos ambíentaís cstaduais e municipais competentes
deverão divulgar, permanentemente, as condições de participação da
frota alvo no Programa e as informações bàsicas relacionadas à
inspeção. .

Art. 5° - Os Programas de UM deverão ser dimensionados,
prevendo a construção de linhas de inspeção para veículos leves e
pesados, na proporção adequada à frota alvo do Programa.

Art. 6° - As inspeções obrigatórias deverão ser realizadas em
centros de inspeção distribuídos pela área de abrangência do Programa.

§ 1° - Os centros de inspeção deverão apresentar as
caracteristicas constantes do Anexo II desta Resolução, no que se refere
à sua implantação e operação.

§ 2° - Os órgãos ambientais estaduais e municipais competentes
poderão instalar ou autorizar a instalação de estações móveis de
inspeção para a solução de problemas de abrangência específicos, ou
para o atendimento local de grandes frotas cativas.

Art. 7° - A periodicidade da in"peção será definida pelos órgãos
ambientais estaduais e municipais competentes e deverá ser de, no
máximo, uma vez a cada ano, podendo, contudo, ser prevtsto uma
freqüência maior, no caso de frotas urbanas de uso intenso.

Art. 8° - Fica a critério dos órgãos ambientais a defiriição das
ações para a implementação das inspeções dos itens relacionados com

as emissões de poluentes e ruídos, de modo integrado e harmônico com
a inspeção dos itens de segurança veicular.

Parágrafo único - A vinculação do Programa de UM junto ao
sistema de registro e licenciamento de veículos será estabelecida
conforme R~~oluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

Art. 9° - Todos os veículos pertencentes à frota alvo definida
pelos órgãos ambientais competentes deverão ser inspecionados com
antecedência máxima de noventa dias da data limíte para o seu
licenciamento anual.

Parágrafo único - Os veículos que não tiverem sido
inspecionados até a data> limíte do licenciamento poderão ser
inspecionados após a mesma, sujeitando-se porém, as normas e sanções
decorrentes do licencianlento extemporâneo ou da ausência deste.

J\rt. 10 - O critério de rejeição/aprovação/reprovação dos
veículos inspecionados nos Programas de 11M deve ser tal que, se o
veiculo for reprovado em um único item relativo à inspeção visual, ou
aos parâmetros medidos, será rejeitado/reprovado na inspeção.

§ 1° - Os procedimentos de inspeção para veículos leves do ciclo
Otto deverão atender aos requisitos mínimos estabelecidos no Anexo
!lI desta Resolução.

§ 2° - Os procedimentos de inspeção constantes do Anexo UI
poderão ser revistos após o estágio inicial do Programa, tendo em vista
a sua adequação operacional, devendo as alterações propostas serem
submetidas. previamente a sua adoção, à aprovação do CONAMA.

Art. II - Em caso de aprovação, será fornecido o Certificado de
Aprovação do Veículo. indicando os itens inspecionados e os
respectivos resultados.

--Art. I~Em caso de rejeição/reprovação, será fornecido o
Relatório de inspeção do Veiculo com indicação do(s) item(s)
reprovado(s).

§ I° Os veiculos rejeitados/reprovados deverão sofrer os reparos
necessários e retornar para reinspeção, tendo direito, na primeira
reinspeção, à isenção do pagamento ou redução do valor dos serviços,
quando cobrados, nos prazos e condições estabelecidos pelos órgãos
ambientais competentes.

§ 2° - No estágio inicial do Programa, os órgãos ambientais
competentes poderão considerar a possibilidade de inspeção
mandatória e atendimento voluntário aos limites, com os objetivos de
divulgação da sua sistemática, conscientização do público e ajuste das
exigências do Programa

§ 3° - Em caso de haver necessidade de ajustes operacionais no
Programa, os órgãos ambientais poderão liberar para circulação os
veículos reprovados na segunda reinspeção, segundo critério próprio
justificado tecnicamente, até o estabelecimento de novos padrões.

§ 4° - Fica a critério dos órgãos ambientais competentes estabeler
procedimentos e limites específicos para os veiculos que
comprovadamente não tenham condições de atender às exigências
desta Resolução.

Art. 13 - Fica a critério dos órgãos ambientais competentes o
estabelecimento de procedimentos e limites mais restritivos do que os
estabelecidos nesta Resolução, desde que devidamente
consubstanciados tecnicamente, respeitadas as características de
emissão originais dos veículos e aprovados previamente pelo
CONAMA.

Art. 14 - Atendida a legislação pertinente e as normas legais, a
implantação e a execução dos Programas e'e UM poderão ser realízadas
por empresas ou entidades com experiência comprovada na área,
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especialmente contratadas e credenciadas pelos órgãos ambientais
ficando sob a responsabilidade destes a su~isão, auditoria,
acompanhamento e controle do Programa. '

Ãrr: 15 - Ficará a critério dos órgãos ambientais competentes,
nos termos da legislação vigente, o estabelecimento dos valores a
serem cobrados para inspeção dos veículos.

Art. 16 - Atendidas as condições estabelecidas nesta Resolução,
caberá aos órgãos ambientais estaduais e municipais competentes, a
elaboração dos critérios para implantação ~ execução dos Programas de
11M e para a certificação de operadores de linha dos centros de
inspeção, bem como o estabelecimento de procedimentos de c~ntrole
de qualidade, auditorias e normas complementares, tendo em VIsta as
peculiaridades locais.

Art. 17 - Os órgãos ambientais competentes responsáveis pelos
Programas de 11M deverão monitorar a qualidade dos combustíveis na
região de interesse e relatar, periodicamente, os resul~dos aos órgãos
ambientais competentes pela fiscalização de suas espeCificações.

Art. 18 - Para os fins desta Resolução, são utilizadas as
definições constantes do Anexo IV desta Resolução.

Art. 19 - Os veículos em desconformidade com as exigências
desta Resolução estarão sujeitos às sanções previstas na legislação
vigente.

FERNANDO COUTINHO JORGE - Presidentc
sIMÃo MARRUL FILHO - Secretário-Executivo

em prejuízo do tráfego em suas imediações. Deverão possuir área de
estacionamento para funcionários e visitantes, área de circulação e
espera dos veículos, área coberta para serviços gerais e administrativos
e instalações para guarda de materiais, peças de reposição e gases de
calibração.

11.2. Os centros de inspeção deverão ser cobertos, possibilitando o
desenvolvimento das atividades de inspeção, independentemente das
condições climáticas e dispor de ventilação adequada para permitir a
inspeção de veículos com o motor ligado.

11.3. Os centros de inspeção deverão ser adequadamente dimensionados
e possUir sistema de múltiplas linhas de inspeção de modo a evitar·
intemlPÇlSêS dliS lIti'Vli1ããeS e filas com tempo de espera superior a 30
minutos.

II.4. Os centros de inspeção deverão funcionar em regime de horário
que possibilite atendimento adequado aos usuários.

II.5. Todas as atividades de coleta de dados, registro de informações,
execução dos procedimentos de inspeção, comparação dos dados de
inspeçIo com os limites estabelecidos e fornecimentos de certificados e
relatórios, dever!o ser realizadas através de sistemas informatizados.

n.S.I. Os sistemas deveria permitir o acesso em tempo real aos dados
de ínspeç!o em cada linha, bem como o controle de movimento diário,
pela unidade de supervisão do Programa que deverá estar
permanentemente interligada com os centros de inspeção.

LI. Monóxido de Carbono corrigido-CO em Marcha Lenta a 2.500 rpm.

1.3. Velocidade angular em regime de Marcha Lenta - rpm:

1.2. Combustível não Queimado não corrigido-HC em Marcha Lenta e
2.500rpm.

ANEXO I
LIMITES PARA FINS DE INSPEÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DO

CICLOOTTO

11.6.2. Os operadores de linha deverão ser certificados periodicamente,
para atualização em novas tecnológias empregadas para o controle das
emissões de poluentes pelos veículo~.

1I.7. Nenhum serviço de ajuste ou"reparação de veículos poderá ser
realizado nos centros de inspeção. Os operadores de linha e o pessoal de
apoio e supervisão não poderão recomendar empresas para realização
dos serviços.

II.5.3. Somente os operadores certificados poderão ter acesso ao sistema
de operação das linhas de inspeção, através de código individual.

11.6. As linhas de inspeção deverão ser operadas por pessoal
devidamente treinado e certificado para o desenvolvimento das
atividades de inspeção.

1I.6.1. É de responsabilidade do órgão ou empresa responsável pela
operação do Programa a certificàçllo de operadores de linha dos centros
de inspeção.

11.5.2. Os sistemas devem ser projetados e operados de modo a impedir
que os operadores de linha tenham acesso a controles que permitam a
alteração , de procedimentos ou critérios de
rejeição/aprovação/reprovação.

5,0
4,0
3,5

3,0
1,0

6,0

LIMITES (% voI.)

7,0 (*)
6,5 (*)
6,0 (*)
6,0 (*)

5,0 (*)
1,5 (*)

ANO-MODELO

Até 1979
1980-1988
1989
1990/1991

199T-I9%
A partir de 1997

600 a 1.200 rpm para todos os veículos.

1.4. Diluição mínima - % (CO + C02):
n.8. Os equipamentos utilizados na inspeção de veículos leves do Ciclo
Otto deveria apresentar as seguintes características:

6% para todos os veículos.

Observações: (*) Limites de CO opcionais, válidos somente para o
estágio inicial do Programa de I/M.

ANEXO 11

CARACTERÍSTICAS DOS CENTROS DE INSPEÇÃO

11.1. Os centros de inspeção. deverão ser construídos em locais
escolhidos adequadamente para que seu funcionamento não implique

n.8.1. Os ana1isadores de CO, HC e C02, devem ser do tipo
infravermelho não dispersivo ou de concepção superior, devem atender
às especificações estabelecidas na regulamentação BAR 90, do Bureau
of Automotive Repair do Estado da Califórnia, EUA, ou em normas de
maior atualização tecnológica, serem adequados aos combustíveis
utilizados no território nacional, e aprovados pelo órgão ambiental do
Estado.

n.8.2. Os analisadores de gases devem possuir sistema adequado de
verificação e eliminação automática de aderência de HC no sistema de
amostragem.
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1I.8.3. Os medidores de nível sonoro utilizados devem atender os
requisitos estabelecidos pela norma NBR-9714 - Ruído Emitido por
Veículos Automotores na Condição Parado - Método de. Ensaio ou em
normas de maior atualização tecnológica.

1I.9. Os medidores de velocidade angular do motor devem ter um 'tempo
de resposta máximo de 0,5 segundos e uma exatidão igual ou inferior a
mais ou menos 50 rpm.

lI. lO. Os equipamentos utilizados para a medição de CO,. HC, C02,
velocidade angular do motor e nível de ruído, devem estar sempre
calibrados, possuir funcionamento automático e não devem permitir a
interferência do operador no registro dos valores medidos.

1I.!1. Os resultados da inspeção devem ser impressos em formulários
próprios indicando os itens inspecionados.

II.I1.1. O resultado da emissão de CO deve ser preferencialmente
registrados sob as formas de CO medido (não corrigido) e CO
corrigido.

II.12. Os centros de inspeção deverão manter equipamentos de reserva
calibrados e estoque de peças de reposição, de modo a garantir que
eventuais falhas de equipamentos não venham provocar paralísações
significativas na operação das linhas de inspeção.

II.13. O órgão ou empresa responsável pela operação do Programa
deverá realizar verificações periódicas da calibração e manutenção geral
dos equipamentos utilizados nos centros de inspeção, bem como
desenvolver programas de auditoria de equipamentos e procedimentos,
conforme os critérios estabelecidos pelos órgãos ambientais
competentes. '

ANExom

PROCEDIMENTOS DE lNSPEÇÃO PARA VEÍCULOS LEVES
DO CICLO OITO

m.1. Previamente à inspeção, deverá ser apresentada a documentação
de identificação do veiculo para registro.

m.2. Os veículos equipados para operar, por opção 'do usuário, com
mais de um tipo de combustível, deverão ser testados com todos os
tipos de combustíveis previstos.

m.3. Após o registro dos dados do veículo, os operadores de linha
deverão verificar se o veículo apresenta funcionamento' irregular do
motor, emissão de fumaça visível (exceto de vapor de água),
vazamentos aparentes e alterações no sistema de escapamento.
Constatados quaisquer desses problemas, o veículo será considerado
rejeitado e será fornecido o Relatório de Inspeção do Veículo. .

mA. No caso do veículo não ter sido rejeitado, será submetido a uma
inspeção visual dos itens de controle de emissão.

m.5. Após a inspeção visual deverá ser medido o nível de ruído na
condição parado nas proximidades do escapamento, conforme
procedimentos estabelecidos na Norma NBR-9714 - Ruído Emitido por
Veículos Automotores na Condição Parado - MétodQ de Ensaio.

m.6. Previamente à .medição dos gases de escapamento, deverá ser _
realizada a descontaminação do óleo do cárter mediante a aceleração
com o veículo parado, em velocidadeangul/lf constante, de
aproximadamente 2500 rpro, sem carga e sem uso do afogador, durante
um período de no mínimo 30 segundos.

m.7. Logo após a descontaminação do óleo do cárter, deverão ser
realizadas as medições dos níveis de concentração do CO, HC e

diluição dos gases de escapamento do veículo a 2500 rpm mais ou
menos (±) 200 rpm sem carga Em seguida são medidos os valores das
concentrações de CO, HC e diluição em marcha lenta e da velocidade
angular. Em caso de aprovação, será emitido o certificado de Aprovação
do Veículo. Em caso de reprovação em qualquer um dos itens
inspecionados, exceto as concentrações de CO e HC, o veículo será
reprovado e será fornecido o Relatório de Inspeção do Veículo.

m.8. Se os valores medidos de CO e HC não atenderem aos limites
estabelecidos no Anexo I, o veículo será pré-condicionado mediante a
aceleração em velocidade angular constante de aproximadamente 2500
rpm sem carga e sem uso de afogador durante 180 segundos e novas
medições de CO, HC e diluição a 2500 rpm mais ou menos (±) 200 rpm
sem carga e marcha lenta serão realizadas. Se os novos valores medidos
atenderem aos limites estabelecidos, o veículo será aprovado e será
fornecido o .Certificado de Aprovação do Veículo. Em caso de
reprovação, será fornecido o Relatório de Inspeção do Veículo.

III.9. Procedimentos alternativos à sistemática de descontaminação do
óleo do cárter que evitem· ou minimizem a interferência dos gases do

.cárter nas medições, poderão ser adotados, desde que tecnicamente
comprovados e operacionalmente viáveis.

ANEXO IV

DEFINIÇÕES

Alterações no sistema de escapamento: alterações visualmente
perceptíveis no sistema de escapamento (estado avançado de
deterioração, componentes soltos etc.) que impossibilitem ou afetem a
medição dos gases de escapamento.
Alterações nos itens de controle de emissão: alterações visualmente
perceptíveis à ausência, inoperância e estado avançado de deterioração)
de componentes e sistemas de controle de emissão.
Centros de Inspeção: locais construídos e equipados com a fmalidade
exclusiva de inspecionar a frota de veículos em circulação de modo
seriado, quando à emissão de poluentes, ruído e segurança.
CO: monóxido de carbono contido nos gases de escapamento.
CO corrigido: valores de CO corrigidos conforme a expressão:

15
COcorrigido = ----------------- * CO

(CO + C02)medido

C02: Dióxido de carbono contido nos gases de escapamento.

Descontaminação do óleo do cárter: procedimento utilizado para que os
gases contaminantes do óleo do cárter sejam recirculados através do
sistema de recirculação dos gases do cárter e queimados na câmara de
combustão.
Diluição: somatória das concentrações de monóxido de carbono e
dióxido de· carbono dos gases de escapamento, em porcentagem de
volume.
Estágio inicial do programa: período estabelecido pelos órgãos
ambientais estaduais e municipais competentes, diretamente
responsáveis pelo Programa de IIM, para a sua adequação operacional e
conscientização do público, caracterizado por um prazo normalmente
não superior a 24 meses a partir do início efetivo das inspeções.
Fumaça visível: produtos de combustão, visíveis a olho nu, compostos
~por partículas de carbono, óleo lubrificante e combustível parcialmente
queimado, excetuando-se o vapor de água.
Funcionamento irregular do motor: condição de operação caracterizada
por uma nitida instabilidade da rotação de marcha lenta e/ou quando o
motor do veículo só opera mediante o acionamento do afogador ou do
acelerador.
Gás combustível: combustível gasoso, utilizado em motores de
combustão intema, tal como gás natural, gás liquefeito de petróleo ou
biogás.
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Gás de escapamento: substâncias emitidas para a atmosfera,
provenientes de qualquer abertura do sistema de escapamento.

HC = combustível não queimado contido nos gases de escapamento,
formado pelo total de substâncias orgânicas, incluindo frações de
combustível e subprodutos resultantes da combustão presentes no gás
de escapamento, expresso em normal hexano."
I/M: Programas de Inspeção e Manutenção de Veiculos em Uso
caracterizados pela inspeção periódica da emissão de poluentes
.atmosféricos e ruído.
I/M Integrado: Programa de I/M que além de itens relacionados com a
emissão de poluentes atmosféricos e ruído, inspeciona também aqueles
relacionados com a segurança veicular.
Item de controle de emissão: componente e sistema destinado
especificamente para controle de emissão de poluentes e/ou ruído.
Considera·se como tal o conversor catalítico (catalisador) os sistemas
de recirculação de gases do cárter e de escapamento, o sistema de
controle de emissões evaporativas e outros, a critério do órgão
responsável pelo Programa
Marcha lenta: regime de trabalho em que a velocidade angular do motor
especificada pelo fabricante deve ser mantida durante a operação do
motor sem carga e com os controles do sistema de alimentação de
combustível, acelerador e afogador, na posição de repouso.
Mistura-temária: mistura combustível formulada para a substituição do
etanol hidratado, composta de 60% de etanol hidratado, 33% de metanol
e 7% de gasolina
Opacidade: absorção de luz sofrida por um feixe luminoso ao atravessar
uma coluna de gás de escapamento, expressa em porcentagem, entre os
fluxos de luz emergente e incidente.
Vazamento: vazamentos de fluídos do motor e do sistema de
alimentação de combustível.

RESOLUÇÃO CONAMA N" 227, DE 20 DE AGOSTO DE 1997

"Dá nova redação aos arts. 2° e 8°, o § 3° do art. 12, o art. 14 e 19 da
Resolução CONAMA na 07/93."

O CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE 
CONAMA, no uso das atribuições previstas na Lei na 6.938, de 31 de
agosto de 1981, regulamentadas pelo Decreto na 99.274, de 6 de junho
de 1990, e tendo em vista o disposto no Regulamento Interno, e,

Considerando a necessidade de dar maior clareza aos requisitos e
atribuições estabelecidas na Resolução na 07, de 31 de agosto de 1993;

Considerando a integração dos Programas de Inspeção e
Manutenção de Veículos em Uso - I/M, definidos pelas Resohlções do
Conselho Nacional de Trânsito· CONTRAN;

Considerando que as Resoluções CONAMA na 18, de 6 de maio
de 1986 e na 18, de 13 de dezembro de 1995 e a Lei na 8.723, de 28 de
outubro de 1993, prevêem a implantação de Programas de Inspeção e
Manutenção de Veículos em Uso pelos órgãos ambientais estaduais e
municipais, resolve:

Art. Ia. Os arts. 20 e 80
, o § 30 do art. 12, o art. 14 e 19 da

Resolução CONAMA na 07/93, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 20
- Os Programas de IIM para inspeção dos itens

relacionados com as emissões de poluentes e ruido serão implantados
prioritariamente, em regiões que apresentem comprometimento da
qualidade do ar devido ás emissões de poluentes pela frota circulante, a
critério e sob responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais e
municipais.

Art. 80
• Fica a critério dos órgãos ambientais a defmição das

ações para a implementação das inspeções dos itens relacionados com
as emissões de poluentes e ruidos, de modo integrado e harmônico com
a inspeção dos itens de segurança veicular.

Parágrafo único - A vinculação do Programa de IIM junto ao
sistema de registro e licenciamento de veículos será estabelecida
conforme Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

Art. 12· .

§ 30
- Em caso de haver necessidade de ajustes operacionais no

Programa, os órgãos ambientais poderão liberar para circulação os
veículos reprovados na segunda reinspeção, segundo critério próprio
justificado tecnicamente, até o estabelecimento de novos padrões.

Art. 14 - Atendida a legislação pertinente e as normas legais, a
implantação e a execução dos Programas de I/M poderão ser realizadas
por empresas ou entidades com experiência comprovada na área,
especialmente contratadas e credenciadas pelos órgãos ambientais
ficando sob a responsabilidade destes a supervisão, auditoria,
acompanhamento e controle do Programa.

Art. 19 - Os veículos em desconformidade com as exigências
desta Resolução estarão sujeitos às sanções previstas na legislação
vigente."

Art. 20
• As expressões: órgãos estaduais e muruclpais

competentes e órgãos competentes constantes da Resolução CONAMA
na 07/93, são substituídas pelas seguintes: órgãos ambientais estaduais e
municipais e órgãos ambientais, respectivamente.

Art. 30
- No Anexo IV - Defmições da Resolução CONAMA na

07/93, os itens relativos a CO e BC corrigidos, e a HC passam a vigorar
com a seguinte redação:

"CO corrigido = valores de CO corrigidos conforme a expressão:
CO = •••-••-••••-------•••••-••••••••-•••••----- X CO
corrigido (CO + C02) medido medido

HC = combustivel não queimado contido nos gases de
escapamento, formado pelo total de substâncias orgânicas, incluindo
frações de combustível e subprodutos resultantes da combustão
presentes no gás de escapamento, expresso em normal hexano."

Art. 40
• Fica re~ogado o § 20 do art. 40 da Resolução CONAMA

na 07/93.

Art. 5° • Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES SOBRINHO
Presidente do Conselho

RAlMUNDO DEUSDARÁ FILHO
Secretário Executivo

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO

RESOLUÇÃO N. 809 - DE 12 DE DEZEMBRO DE 1995

O Conselho Nacional de '!rãnsito - CONTRAN, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 5g da Lei n. 5.108(1', de 21 de setembro de 116G, que instituiu o Có
digo Nacional de Trânsito, com as alterações introduzidas pelo Decreta-Lei n. 23712J,

de 28 de fevereiro de 1967,

Considerando o que dispõem os artigos 37 do Código Nacional de Trânsito e
42 e 120 do seu Regulamento, aprovado pelo Decreto n. 62.127(31, de 16 de janeiro
de 1968, com as alterações constantes dos Decretos ns. 82.925\41, de 21 de dezem
bro de 1978 e 92.387''', de 6 de fevereiro de 1986;

Considerando ser da conveniência técnica e administrativa que as vistorias e
as inspeções dos veículos obedeçam a critérios e procedimentos uniformes em todo
o País;

Considerando que a inspeção de segurança veicular constitui um serviço in
dispensável à manutenção das características técnicas dos veiculos em circulação,
ve-rificando sua segurança ativa e passiva e conferindo maior proteção ao meio amw
biente através do contrale da poluição do ar e da aferição do nível de emissão de roído;
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Considerando o disposto no artigo 8' da Resolução n. 7, de 31 de agosto de 1993,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA;

Considerando que a circulação de veículos em boas condições de segurança é
de fundamental importância para diminuir os riscos e as ocorrências de acidentes
de trânsitoj e

Considerando o que consta do Processo DENATRAM n. 247/94 e a deliberação
tomada pelo Colegiado em sua Reunião do dia 12 de dezembro de 1995, resolve:

CAPÍTULO I

Da Vistoria de Licenciamento e de Transferência

Art. 12 As vistorias de licenciamento dos veiculas serão executadas pelos De
partamentos de 'Irânsito, suas Circunscrições Regionais, entidades por eles devida·
mente credenciadas Ou por agentes da autoridade de trânsito e têm como objetivos
verificar:

a) a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação;
b) a legitimidade da propriedade;
c) se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios, e se estes atondem

às especificações técnicas e estão em perfeitas condições de funcionamento;
d) se as características originais dos veiculas, previstas no artigo 109 do R'e

gulamento do Código Nacional de Trânsito e seus agregados não foram modificados,
e se constatada alguma alteração, esta tenha sido autorizada, regularizada e cons
tante do prontuário do veículo na repartição de trãnsito.

Parágrafo único. Os equipamentosobrigat6rios são aqueles previsto~~
tigo 92 do Regulamento do C6digo Nacional de 'Il:ânsito, na Resolução CONTRAN
n. 767, de 8 de junho de 1993 e demais resoluções editadas sobre a matéria.

Art. 2' As vistorias de que trata o artigo anterior serão realizadas na oca
sião do licenciamento anual e de forma contínua através da ação dos agentes da au
toridade de trânsito.

Parágrafo único. Para os fins de licenciamento dos veículos de transporte de
carga, de transporte coletivo e individual de passageiros, os órgãos de trãnsito po
derão aceitar a vistoria procedida pelo respectivo poder concedente, desde que aten
didas as exigências previstas na legislação de trânsito e as disposições constantes
nesta Resolução. .

Art. 3' As vistorias por ocasião da emissão do Certificado de Registro de Veí
culos (CRV) e para atender ao que trata o artigo 8' da Resolução CONTRAN n. 754,
de 3 de junho de 1991, serão executadas, exclusivamente, pelos Departamentos de
Trânsito e suas Circunscrições Regionais.

Art. 42 A aprovação na vistoria de licenciamento é condição prévia para o li
cenciamento anual do veículo que será realizado com a expedição do Certificado de
Rcgistro de Licenciamento do Veículo (CRLV).

CAPÍTULO Ir

Da Inspeção de Segurança Veicular

Art. 52 Fica instituída a inspeção de segurança veicular 'destinada a exami·
nar e atestar as reais condições de eficiência e de segurança dos sistemas funcio·
nais dos veículos'a ser executada pelos Departamentos de Trânsito, suas Circuns
crições Regionais ou entidades por eles devidamente credenciadas e têm como ob·
jetivos, além daqueles previstos para a vistoria de licenciamento, o exame das con
dições dos itens relacionados a seguir:

I - emissões de gases e de ruídos;
II - sistema elétrico, de iluminação e de sinalização;
IH - sistema de freios;
IV - sistema de direção;
V - sistema de suspensão;
VI - rodas e pneus;
VII - fechamento das portas, acionamento dos vidros e visibilidade de todas

as áreas envidraçadas; e
VIU - estado geral da carroçaria e da estrutura, quanto a existência de ava·

rias e corrosões.

§ 12 A inspeção de todos os itens de que trata este artigo será iniciada, obri
gatoriamente, em janeiro de 1998, podendo ser antecipada, no todo ou em parte, a
critério do Departamento de Trânsito, observando·se, em qualquer hipótese, o que
dispõe esta Resolução e o seguinte cronograma mínimo:

a) no primeiro ano de funcionamento serão inspecionados todos os veículos da
categoria oficial, de transporte remunerado de passageiros (coletivo e individual),
de transporte de carga, de transporte escolar, de auto~escola e de locadoras;

b) no segundo ano de funcionamento serão inspecionados todos os veículos a
partir de 10 (dez) anos de fabricação, exceto aqueles jã inspecionados conforme a le
tra anterior; e

c) a partir do terceiro ano de funcionamento serão inspecionados todos os vei·
cuIas, respeitada a periodicidade de 2 em 2 anos e dispensada a inspeção do veícu·
lo novo, quancio do registro inicial (12 registro).

§ 22 A análise e aferição das emissões de gases e dos ruídos serão feitaaJ:om
base nos requisitos constantes das resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambien
te - CONAMA sobre as matérias.

§ 32 Para a realização das inspeções serão utilizadas as especificações e os re
quisitos técnicos fornecidos, no manual técnico do veículo, pelo fabricante ou montador.

§ 4' Ficam dispensados de realizar a inspeção de segurança veicular de quc
trata este artigo os veículos abrangidos pelas Resoluções CONTRAN ns. 771, de 24
de agosto de 1993 e 797, de 16 de maio de 1995.

Art. 6' O exame das condições de eficiência e de segurança jios itens rela
cionados no artigo anterior, à exceção do item I, será realizado na forma dos pro·

cedimentos e critêrios estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Norma
lização e Qualidade Industrial- INMETRO.

Art. 7' As inspeções de que trata o artigo 5' serão realizadas em estações au
tomatizadas e informatizadas, fixas ou móveiS, especialmente equipadas para es
sa finalidade, não sendo admitida a realização de qualquer outra atividade em suas
instalações, notadamente aquelas concernentes a reparações. recond'icionamento.
substituição ou comércio de peças e acessórios, sendo proibida, também, a existên
cia de qualquer propaganda ou alusão a esses serviços e quaisquer outros tipos do.
serviços e produtos.

§ l' O grau de automação e de informatização das estações deverá ser dimen
sionado e guardar relação com a frota alvo de veiculos a 'ser inspecionada, de for
ma a garantir a qualidade, a eficiência e a rapidez aos serviços prestados aos usuários.

§ 2' Os serviços prestados pelas estações deverão resguardar a segurança e
a imparcialidade do agente inspecionador e do usuário, no processo de inspeção.

§ 32 As máquinas, os equipamentos, os instrumentos e as ferramentas uti·
lizadas pelas estações nas inspeções de segurança veicular deverão ser submetidos,
periodicamente, à manutenção geral e à aferição, sendo esta na forma dos procedi
mentos e critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza
ção e Qualidade Industrial - INMETRO.

CAPÍTULO III

Das Disposições Gerais

Art. 8' Para os fins de licenciamento anual a autoridade de trãnsito deve
rá aceitar a inspeção de segurança veicular, durante a sua vigência.

Art. 9' O veículo que sofrer alteração de característica deverá, para voltar
a circular, atender ao que dispõe a Resolução CONTRAN n. 775, dc 10 de novem
bro de 1993.

Art. 10. O credenciamento de entidades de que tratam'os artigos l' e 5', des
ta Resolução, será realizado através de procedimentos, exigências e garantias fixa
dos pelos Departamentos.de 'Il:ãnsito, observada a legislação pertinente e, no mí·
nímo, o seguinte:

a) idoneidade;
b) responsabilidade técnica; e .
c) capacidade operacional.

Parágrafo único. Os profissionais das entidades de que trata este artigo, en
carregados da realização das vistorias e das inspeções, devprão ser habilitados e cu·
dastrados conforme exigências, regras e procêdimentos estabelecidos pelos respec
tivos órgãos de trânsito.

Art. n. Não poderão ser credenciados para participar, direta ou indiretamen
te da coordenação, da execução ou da fiscalização dos serviços de vistorias ou de ins
peções de que trata esta Resolução, as entidades, empresas ou pessoas que desem
penham atividades de comércio de autopeças, de veículos ou que tenham sido con
denadas pelo cometimento de infrações previstas no Código de Defesa.do Consumidor.

Art. 12. Ao final da vistoria ou da inspeção será expedido o respectivo rela
tório discriminando as reais condições do veículo.

§ l' O resultado da vistoria ou da inspeção, certificado pelo agente vistoria
dor ou inspecionador, será da inteira responsabilidade do órgão ou da entidade que
realizou o serviço. .

§ 22 A aprovação do veículo na vistoria ou na inapeçáo de segurança veicu
lar será comprovada com a fixação de um selo de segurança, autodestrutível quan
do removido, aplicado no pára·brisa dianteiro e vinculado ao respectivo certificado,
nos modelos, formas e condições definidas pelo Departamento Nacional de 'Il:ânsito.

§ 3' 'Ibdas as informações obtidas por ocasião da vistoria ou da inspeção de
segurança veicular são de propriedade e de responsabilidade dos respectivos órgãos
de trãnsito.

Art. 13. O proprietário cujo veículo não preencher as condições de .seguran
ça veicular ou de comprovação patrimonial, fica sujeito, a qualquer tempo, às pe
nalidades e sanções previstas em lei.

§ l' Será considerado de grau 1 a certificação de defeitos do veículo quc co
loque em risco a segurança de trânsito, sendo vedada a sua circulação até a com
provação do conserto em nova inspeção.

§ 2' Será considerado de grau 2 a certificação de defeitos do veículo que não
coloque em risco a segurança de trânsito, scndo autorizado·o seu deslocamento pa
ra o conserto, observados os cuidados para a circulação. devendo submeter·se n no·
va inspeção em prazo fixado pela autoridade de trãnsito.

Art. 14. Esta Resolução entrará em vigor na data de SUa publicação, revo
gada a Resolução CONTRAN n. 623/83, e demais disposições em contrário. - Ka
suo Sakamoto. Presidente.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO

RÊSOLUÇÃO N. 27 - DE 21 DE MAIO DE 1998

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, usando da compe
tência que lhe confere o artigo 12, inciso I, da Leí n. 9.503(1), de 23 de setembro de
1997, que instituiu o Código de 'Il:ânsito Brasileiro - CTB, e conforme o Decreto n.
2.327(2', de· 23 de setembro de 1997, que trata da coordenação do Sistema Nacional
de Trãnsito, resolve: .

Art. 1. A ínspeção de segurança veicular de que trata o artigo 104 do Códi
go de 'Il:ãnsito Brasileiro, será realizada a partir de 1. de março de 1999.
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Art. 2' Os critérios técnicos dos itens a serem'insp!!cionad08 e os procedimen
tos legais para a habilitação dos postos de insp!!ção veicular serão definidos no pra
zo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação desta Resolução,

Art. 3' E~ta R~~oi~Ção'e~;;~eui vigor na: data de su~ p~blicação,- RENAN
CALHEIROS, Ministério da Justiça, ELISEU PADILHÁ, Ministério dos Transpor
tes, LINDOLPHO DE CARVALHO DIAS - Suplente, Ministério da Ciência e 'Iec
nologia, ZENILDO GONZAGA ZOROASTRO DE LUCENA, Ministério do Exército,
LUCIANO OLIVA PATRícIO - Suplente, Ministério da Educação e do Desporto,
GUSTAVO KRAUSE, Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da Amazõ
nia Legal, BARJ~ NEGR~ -:- Suplente, Ministério da Saúde

INDICAÇAO NQ 1.319, DE 1998
(DO SR, FÁBIO FELDMANN)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do
Planejamento e Orçamento, o apoio financeiro do BNDES ao Projeto
Tamar.

(PUBL IQUE-SE, ENCAHINHE-SE)

Para alcançar a desejada auto-sustentação, em um
prazo de dois e três anos, é necessário que o Tamar consiga recursos junto a
agentes financiadores como o BNDES. Este financiamento receberia, se
necessário, um enquadramento legal fundamentado na Lei 9.249/95, do Imposto
de Renda, que permite a doação de atê 2% do lucro operacional da pessoa jurídica
para entidades civis, legalmente constltuidas no Brasil, sem fins lucrativos e que
prestem serviços gratuitos em benefício da comunidade onde atuam.

. A Fundação Pró-Tamar foi declarada como sendo de
Utilidade Pública Federal, através do Decreto de 07 de março de 1996, estando,
portanto, incluída no rol das entidades que podem ser beneficiadas por esta
política tributária.

Com esse objetivo, a Fundação Pro-Tamar encaminhou
ao BNDES uma proposta, solicitando recursos não reembolsávels, no valor total de
R$ 1.170.000,00, em duas parcelas de R$ 585.000,00, a serem liberadas, uma em
1998 e.a outra em 1999. Desse total, R$ 420.000,00 seriam aplicados no setor de
pesquisa, ensino e conservação das tartarugas; R$ 430.000 no setor produtivo do
Projeto Tamar, promovendo sua auto-sustentação e beneficiando as comunidades
através da 'criação de empregos e novas profissões; e R$ 260.000,00 em
programas de beneficio direto das populações carentes.

Há notícias, Senhor Ministro, de que o projeto foi bem
recebido pelo Banco.' O BNDES, todavia, até o momento, não apresentou uma
resposta oficial à proposta apresentada. Considerando a ímportância e a qualidade
do trabalho que vem sendo desenvolvimento pela Fundação Pró-Tamar, dos quais
somos testemunha, e a ímportãncía dos recursos solicitados para a continuidade e
ampliação do Projeto, sugerimos a Vossa Excelência uma atenção e um c!,idado
especiais á proposta apresentada pela Fundação. •

Excelentisslmo Senhor Ministro do Planejamento e
Orçamento

Sala das Sessões, em /; de . ::lft,p<;;"'--o de 199

LEI N° 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Requer o envio de Indicação ao
Ministro do Pianejamento e Orçamento sobre
apolo financeiro do BNDES ao Projeto

,. Tamar.

Senhor Presiqente:

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regimento
Intemo, solicito a Vossa Excelência seja encaminhada ao Sr. Ministro do
Planejamento e Orçamento, a Indicação anexa, sugerindo o apolo financeiro do
BNDES ao Projeto Tamar.

ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO
DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS,
BEM COMO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. .

de 199~

REQUERIMENTO
(Do Sr. Fábio Feldmann)

r L.-
:-----..;

Deputado Fábio Feldmann

r'( (-
Deputado~mann

Sala das Sessões, em .:: de

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
CO.ORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

Art. 1° - As bases de cálculo e o valor dos tributos'e contribuições
federais serão expressos em Reais.

Art. 2° - O imposto de renda das pessoas jurídicas e a
contribuição social sobre o lucro líquido serão detenninados segundo
as nonnas da legislação vigente, com as alterações desta Lei.

O Projeto Tamar, criado em 1980, Iniciou o trabalho de
pesquisa e proteção às tartarugas marinhas do Brasil, identificando as espécies
ocorrentes e localizando as últimas áreas remanescentes de reprodução. Os
trabalhos tiveram Inicio nas localidades de Praia do Forte-BA, Regência-ES e
Pirambú-SE. As áreas de atuação foram se expandindo gradativamente pelo litoral
brasileiro.e ilhas oceãnicas. Atualmente, são 21 bases distrlbuidas por oito
estados, em pontos estratégicos da costa, nas áreas de reprodução e alimentação
das tartarugas marinhas.

Cerca de 400 pessoas estão diretamente envolvidas no
andamento das atividades do Tamar. A maioria pertence ás comunidades
litorâneas e são responsáveis pelo monitoramento de cerca de 1.000 km de praias
e também participam na execução de programas comunitários como, por exemplo
oficinas de papel reciclado para crianças, de artesanato, teatro, creches, clubes de
jovens, associações de mulheres, confecção, etc.

Para administrar essas diferentes atividades, tornou·se
essencial uma parceria com uma entidade não-govemamental. Foi criada então,
em 1988, com o objetivo de apoiar, agilizar e possibilitar O desenvolvimento do
trabalho de conservação das tartarugas marinhas, a Fundação Pro-Tamar,
entidade privada, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública federal.
Conveniada ao IBAMA, a Fundação é responsável pelas atividades nas' áreas
administrativa, técnica e cientifica, bem como pela captação de recursos junto ao
setor produtivo e a realização de convênios com instituições de pesquisa e
agências financiadoras. Gerencla mais de 60% da operação do Projeto, inclusive
os recursos humanos. Entre seus 400 funcionário, a grande maioria é de
pescadores e seus familiares que, no passado, matavam as tartarugas e
coletavam seus ovos. Destes. somente 22 são contratados e pagos pelo IBAMA.

O Projeto Tamar vem procurando, ao longo dos anos,
aperfeiçoar sua forma de trabalho, buscando sempre soluções criativas e realistas
para preservar as tartaruga marinhas e os ecossistemas costeiros. Neste contexto,
são desenvolvidas técnicas conservacionlstas pioneiras junto às comunidades

pressão sobre os recursos naturais. Dessa forma, o predador de ontem tomou-se
o protetor e defensor da vida, resultado de um Intenso trabalho de educação
ambiental e convivência com a equipe do Tamar.

O Projeto Tamar desenvolve um intenso trabalho de
pesquisa científica, em parceria com renomadas instltuiçães cientificas, visando
conhecer a biologia e a ecologia das tartarugas marinhas e desenvolver e
aperfeiçoar as técnicas de conservação.

O Tamar também conta com um' programa de
treinamento que envolve, anualmente, cerca de 60 estudantes ou recém
graduados de várias universidades do Brasil e do exterior.

Um dos maiores problemas do Tamar é a falta' de
recursos financeiros e a conseqüente dificuldade de planejamento, provocada pela
administração descontínua e a situação económica do país nos últimos anos, Os
fundos para a proteção de espécies ameaçadas de extinção têm diminuído no
mundo inteiro, colocando em risco atividades de longo prazo.

Uma das únicas formas viáveis de garantir atividades
futuras é a auto-sustentação ou a geração de recursos próprios, um conceito que
se enquadra perfeitamente com a filosofia e a realidade do Tamar. Experiências
piloto demonstram que, com um investimento básico em uma estru1ura capaz de
gerenciar seu próprio faturamento, o Projeto pode arrecadar os recursos
necessários para a execução de uma grande parte das suas atividades.

A criação das Confecções Pro-Tamar, o marketing e a
venda dos produtos (inicialmente apenas camisetas) foi uma solução prática que
gerou empregos e novas profissões para a comunidade local. Além disso,
possibilitou um reinvestimento de recursos nas principais áreas de atividades do
Projeto. Também são considerados Produtos Tamar os Centros de Visitantes e
todas as atividades com ele relacionadas, como a visitação, passeios turísticos
orientados, serviços de bar e restaurante especializados, programas de adoção
das tartarugas, etc.
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Art. 3° - A alíquota do imposto de renda das pessoas juridicas é
de quinze por cento.

§ I° A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder
o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil -reais)
pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à
incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por
cento.

*§ I" com redação dada pela Lei n" 9.430. de 27/12/1996.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior aplica-se, inclusive, nos
casos de incorporação, fusão ou cisão e de extinção da pessoa jurídica
pelo encerramento da liquidação.

*§ 2" Com redação dada pela Lei n"9.430. de 27'12'1996.

§ 3° O dísposto neste artigo aplica-se, inclusive, à pessoa jurídica
que explore atividade rural de que trata a Lei n° 8.023, de 12 de abril
d.. 1990.

§ 4° O valor do adicional será recolhido integralmente não sendo
permitidas quaisquer deduções. . '
................................................................................................................
.................................................................................................................

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
Das Indicações

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

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

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

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

PROJETO DE LEI N~ 4.665, DE 1998
(Do Sr. José Luiz Clerot)

Altera dispositivos que tratam do recolhimento do FGTS aos
empregados em serviço militar.

(AS COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Artigo 10- O parágrafo único do artigo 40 do Decreto-LeI n° 5.452, de 10 de maio de
1943, com a redação dada pela Lei nO 4.072, de 10 de junho de 1962, passa a ter a
seguinte redação:

"~rtig04°.

Parágrafo únIco: Computar-se-ão, na contagem de tempo de servIço. para efeIto de
indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do
trabalho e por motIvo de acidente do trabalho."

Artigo 20 - O artigo 15 da Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vIgorar
acrescido do seguinte parágrafo:

"§ 40 - Não será exigido o depósito previsto no caput deste artIgo durante a
interrupção do contrato de trabalho, em razão de prestação de serviço mIlitar."

Artigo 30 - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias. a partir da data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

O desemprego é hoje um dos mais graves problemas sociais com que se defronta a
sociedade brasileira.

Num quadro como o que vivemos, impõe-se a todos a obrigação de oferecer
condições e oportunidades para que, sobretudo, a juventude passe a Integrar-se na
força produtiva do país. Os empecilhos maiores a isto são os direitos e garantias
oferecidos aos empregados em serviço militar. As dificuldades para esses jovens se
apresentam desde a idade do alistamento. Assim. com o objetivo de propor\iÍ0naf

um estímulo ao emprego de jovens na faixa etária compreendida entre os 17
(dezessete) e 19 (dezenove) anos e de refrear a informalidade na sua contratação,
há necessidade de redução dos encargos sociais Incidentes em seus contratos de
trabalho.

Seguindo essa diretnz, apresentamos o presente projeto de lei com o intuito de
tornar não obrigatório o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
quando ocorrer interrupção do contrato de trabalho por motivo de prestação de
serviço militar.

Pela relevàncla da matéria, dentro do quadro de combate ao desemprego, conto
com o apoio de todos os parlamentares.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

TÍTULO I
Introdução

Art. 4° - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o
empregado esteja à disposição do empregador, aguardando 04
executando ordens, salvo disposição especial expressamente
consignada.

Parágrafo único. Computar-se-ão, na contagem de tempo de
serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em,que
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o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e
por motivo de acidente do trabalho. .

* Parágrafo IÍnico acrescentado pela Lei n".J.072, de 1610611962.

LEI N° 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

DISPÕE SOBRE O FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

................................................................................................................
Art. 15 - Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores

ficam obrigados a depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês em conta
bancária vinculada, a importância correspondente a 8% (oito por
cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada
trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os
artigos 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a
Lei número 4.090, de 13 de julho de 1962, com as modificações da
Lei número 4.749, de 12 de agosto de 1965.

§ 1° - Entepde-se por empreg~dor a pessoa fisica ou a pessoa
jurídica de direito privado ou de direito público, da Administração
Pública Direta, Indireta ou Fundacional de qualquer dos Poderes, da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que admitir
trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele que, regido por
legislação especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como
fornecedor ou tomador de mão-de-obra, independente da
responsabilidade solidária e/ou subsidiária a que eventualmente venha
obrigar-se. .

§ 20
- Considera-se trabalhador toda pessoa fisica que prestar

serviços a empregador, a locador ou tomador de mão-de-obra, '
excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis-e
militares sujeitos a regime jurídico próprio.

. § 3D
- Os trabalhadores domésticos poderão ter acesso ao regime

do FGTS, na forma que vier a ser prevista em lei.

PROJETO DE LEI N~ 4.691, DE 1998
( Do Poder Executivo)

MENSAGEM N' 949, DE 1998

Revoq& o. artigos da Consolidaçao da. Leis do Trabalho
(Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943) que menciona,
-abre a organizaçao sindical.

(AS COHISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POSLICO;
~I~E CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,

o CONGRESSO NACIONAL doerela:

An. ,. Ficam revogados os ans. 512. 515. 517. 518, 519. 520. 521. 522, 523. 524. 525.
'26.527,528,529,530.531,532.537,539,540,542. §§ 4" e 5" do ano 543, ano 547, § 5. do ano 549.
arts. 5'0. 551, 553, 554. 555, 556, 557, 564. 565. 566, 570. 571. 572. 574. 575, 576 e 577 da
ConsolidilÇOO das Lei. do Trabalho (Decreto-Lei n· 5.452. de I" de maio de 1943).

An. 2" Esla Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bruilia

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO II
Oos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO II
Dos Direitos Sociais

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••1 u

Art. 8° - É livre a associação profissional ou sindical, observado o
seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação
de sindicato, ressalvado o registro no órgão competenle, vedadas ao
Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em
qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica,
na mesma base. territorial, que será definida pelos trabalhadores ou
empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um
Município;

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos
ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando
de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do
sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a
sindicato; .

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações
coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas
organizações sindicais; . ., .

VIII - é vedada a dispensa do empregado smdlcahzado a partir do
registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e,
se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato,
salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à
organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores,
atendidas as condições que a lei estabelecer.
................................................................................................................

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder ~egislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

Sl)BSEÇÃO III
Dl!S Leis

Art. 61 - A iniciativa das leisompler . ltares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
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SUl 'nf' T ibunal Federal, aos Tribunais Superiores. ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ 1° - São de iniciativa privativa do Presidente da' República as
leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração:

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime juridico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade;

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

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública.

§ 2° - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados. com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das,Leis do Trabalho.

TÍTULO V
Da Organização Sindical

CAPÍTULO I
Da Instituição Sindical

SEÇÃO I
Da Associação em Sindicato

Art. 512 - Somente as associações profissionais constituídas para
os fins e na forma do artigo anterior e registradas de acordo com o art.
558 poderão ser reconhecidas como Sindicatos e investidas nas
prerrogativas definidas nesta Lei.

SEÇÃO 11
Do Reconhecimento e Investidura Sindical

Art. 515 - As associações profissionais deverão satisfazer os
seguintes requisitos para serem reconhecidas como Sindicatos:

a) reunião de 1/3 (um terço), no mínimo, de empresas legalmente
constituídas, sob a forma individual ou de sociedade, se se tratar de
associação de empregadores; ou de 1/3 (um terço) dos que integrem a
mesma categoria ou exerçam a mesma profissão liberal, se se tratar de
associação de empregados ou de trabalhadores ou agentes autónomos
ou de profissão liberal;

b"l dmação de :; (três) ano,; pam <) mandato da diretoria;
* Almt.i1 "/1" {':flm rt:d~!~,Út, dt.1dd f!-'fo /Ic,_-r..:t,'·kf r( 7':'i. de 19 (N'; 1961,1.

C) ewrcício do cargo d,= Presidente e dos demais cargos de
administraçào e representação por brasileinY3.

Parágrafo unico. O Ministro do Trabalho poderá.
excepcionalmente. reconheeer COmi) Sindicato a associação cujo
número de associados seja interior ao terço a que se refere a alínea
"ali,

Art. 517 - (h Sindk}ti)~'. poderit.:, ser di::tritais, municip~js,

intermunicipais. estaduais e imerestaduais. Eó,cepcionalmellte, e
atendendo às p,;culiaridadec; de dctemlilladas categorias ou profissões,
o Ministro do Trahalho poderá aU\Nizé1f (> reconhecimento de
Sindicatos nacionais.

§ l° O MinistT(l do Trabalho oUiOn~ani .; delimitará li base
territorial do Sindicato. "

§ 2" Dentro da basç territorial que 1\1'; for determimlda ê facultado
ao Sindicato instituir deh;gaci8s ou s';',ões para melhor proie,;ão dos
'associados e da categoria econômica ou pmfissional ou profissão
liberal rcpresemada.

Art. 518 - O pedido de i·,;conilçcimen\o será dirigido ao Ministro
do Trabalho instruído .;om e:;emplar ou cópia ~utenlkad} dos
estatutos da associação.

§ 10 Os estatutos d';verào cont'cr:
a) a dcnonlinaç-~lo e a sede da assuciação:
b) a categoria ec(mômica ou pfl)t1ssionnl I)U a profissão liberal

cuja representaçào .§ requerida;
c) a atinnaçtil~' clt: que a ~l..S~,(lciação agirá como órgão de

colaboração com os poderes públic(I.', e as demais associaçõ"'s no
sentido da solidariedade social <: da subordinação dos intc",sses.
econômicos ou profissionais ao interesse nacional;

d) as atribuições. o process,.. ~Idtoral ~ das votações. os casos de
perda de mandato e de subslÍllJi,;ão dos administradores:

e) o modo de constituição e administração do patrimônio social e
o destino que lhe será dado no caso tI\; dissolução;

f) as condições em que se dissolver,í i1 a.sso.;ia';ão.
§ 2° (I processo de r<,conhecimento será feg~lado em instruções

baixadas pelo Ministro do Trabalho.
Art. 519 - A investidura sindical será conferida sempre à

associação profissional mais representativa, a juizo do Ministro do
Trabalho, constituindo elementos para essa apreciação, entre outros:

.a) o número de associados:
b) os serviços sociais fundados e mantidos:
c"l o valor do patrimôni<::o
Art. 520 - Reconhecida como sindicato a associação protissiona1.

ser-lhe-á expedida carta de reconhecimento, assinada pelo Ministro do
Trabalho, na qual será especiticada a representaçào econômica ou
profissional. conferida c mencionada a base territorial outorgada,

Parágrafo único. O reconhecimento investe a associação nas
prerrogativas do art, 513 c a obriga aos deveres do art. 514, cujo
inadimplemento a sujeitará à:; sanções desta Lei. .

Art. 521 - São condi';ões para o funcíonamento do Sindicato:
a) proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis

com as instituições e os interesses da Nação, bem como de
candidaturas a cargos eletivos estranhos ao Sindicato:

* A/inca "w" corrI reJa!.;,],:l dada {'eit. J),:,·i.:rt::fll-l.~'[ n'J 9.502. de :!307 }'Nô..

b) proibição dc exercicio dc cargo eletivo cumulativamente com o
de emprego remunerado pelo Sindicato ou por entidade sindical de
grau superior;

c) gratuidade do exercício dos cargos eletivos:
d) proibição de quaisquer atividades não compreendidas nas

finalidades mencionadas no afi. 511. inclusive as de caráter
político-partidário;

'* Alírica ':J" Ol,..n'['Ct'fltüdrl p:h) [,\-,:re;,)-Jeln:'V.51}:. d(:'::3 ,,7 J~,!-J(;.
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e) proibição de cessão gratuita ou remunerada da respectiva sede
a entidade de indole político-partidária.

* Alfnea NeN acrescentada pelo Decreto~/ei n"9.502. de 23 fJ7c"/946.

Parágrafo único. Quando, para o exercício de mandato, tiver o
associado de sindicato de empregados, de trabalhadores autônomos ou
de profissionais liberais de se afastar do seu trabalho, poderá ser-lhe
arbitrada pela Assembléia Geral uma gratificação nunca excedente da
importância de sua remuneração na profissão respectiva.

SEÇÃO III
Da Administração do Sindicato

Art. 522 - A administração do Sindicato será exercida por uma
diretoria constituída, no máximo, de 7 (sete) e, no mínimo, de 3 (três)
membros e de um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros,
eleitos esses órgãos pela Assembléia Geral.

§ I° A diretoria elegerà, dentre os seus membros, o Presidente do
Sindicato.

§ 2° A competência do Conselho Fiscal é limitadà à fiscalização
da gestão financeira do Sindicato.
§ 3° Constituirão atríbuição exclusiva da Diretoria do Sindicato e dos
Delegados Sindicais, a que se refere o art. 523, a representação e a
defesa dos interesses da entidade perante os poderes públicos e as
empresas, salvo mandatário com poderes outorgados por procuração
da Diretoria, ou associado investido em representação prevista em lei.

*§ 3' com redação dada pelo Decrelo-Iei n' 9.502. de 2310711946.

Art. 523 - Os Delegados Sindicais destinados à direção das
delegacias ou seções instituídas na forma estabelecida no § 2° do art.
517 serão designados pela diretoria dentre os assocíados radicados no
território da correspÓndente delegacia.

Art. 524 - Serão sempre tomadas por escrutínio secreto, na forma
estatutária, as deliberações da Assembléia Geral concernentes aos
seguintes assuntos:

* "Capu/" com redação dada pela Lei n' 2.693, de 23/1211955.

a) eleição de associado para representação da respectiva categoria
prevista em lei; .

b) tomada e aprovação de contas da diretoria;
c) aplícação do patrímônio;
d) julgamento dos atos da Diretoria, relativos a penalidades

impostas a associados;
*A/lneas com redação dada pelo Decreto-Ie1 n' 9.502, de 23!07/1946.

e) pronunciamento sobre relações ou dissidio de trabalho. Neste
caso, as deliberações da Assembléia Geral só serão consideradas
vãlidas quando ela tiver sido especialmente convocada para esse fim
de acordo com as disposições dos estatutos da entidade sindical. à
"quorum" para validade da Assembléia será de metade mais um dos
associados quites; não obtido esse "quorum" em primeira convocação
reun~r'se-á a Assembléia em segunda convocação com os presentes:
conSIderando-se aprovadas as deliberações que obtiverem 2/3 (dois
terços) dos votos.

*A/lnea "e" com redação dada pela leI n' 2.693, de 23/12/1955.

§ 1° A eleição para cargos de diretoria e conselho fiscal será
realizada por escrutínio secreto, durante 6 (seis) horas contínuas, pelo
menos, na sede do Sindicato, na de suas delegacias e seções e nos
principais locais de trabalho, onde funcionarão as mesas coletoras
designadas pelos Delegados Regionais do Trabalho.

*§ l'acrescentadopelo Decreto-lei n' 9.502, de 23/07/1946.

§ 2° Concomitantemente ao término do prazo estipulado para a
votação, instalar-se-á, em Assembléia Eleitoral pública e permanente
na sede do Sindicato, a mesa apuradora, para a qual serão enviadas'
imediatamente, pelos presidentes das mesas coletoras, as urn~
receptoras e as atas respectivas. Será facultada designação de mesa
apu ;' ·.ora supletiva sempre que as peculiaridades ou conveniências
do pleito a exigirem.

*§ 2'acrescentado pelo Decreto-Iei n' 9.502, de 23/07/1946.

Nos termos da Lei nO 4.923, de 23/1211965.
§ 3° A mesa apuradora será presidida por membro do Ministério

Público do Trabalho ou pessoa de notória idoneidade, designada pelo
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho ou Procuradores Regionais.

*§ 3'acrescentado pelo Decreto-Iel n' 9.502, de 23.07/1946.

§ 4° O pleito só será válido na hipótese de participarem da
votação mais de 2/3 (dois terços) dos associados com capacidade para
votar. Não obtido esse coeficiente, será realizada nova eleição dentro
de 15 (quinze) dias, a qual terá validade se nela tomarem parte mais
de 50% (cinqlienta por cento) dos referidos associados. Na hipótese
de não ter sido alcançado, na segunda votação, o coeficiente exigido,
será realizado o terceiro e último pleito, cuja validade dependerá do
voto de mais de 40% (quarenta por cento) dos aludidos associados,
proclamando o Presidente da mesa apuradora em qualquer dessas
hipóteses os eleitos, os quais serão empossados automaticamente na
data do término do mandato expirante, não tendo efeito suspensivo os
protestos ou recursos oferecidos na conformidade da lei.

* § 4'acrescentado pelo Decrero-IeI n' 9.502, de 2307 1946.

§ 5° Não sendo atingido o coeficiente legal para eleição, o
Ministério do Trabalho declarará a vacância da administração, a partir
do término do mandato dos membros em exercício, e designará
administrador para o Sindicato, realizando-se novas eleições dentro de
6 (seis) meses.

*§ 5'acrescentado pelo Decreto-Ieln' 9.502, de 23 07 1946.

Art. 525 - É vedada a pessoas fisicas ou jurídicas, estranhas ao
Sindicato, qualquer interferência na sua administração ou nos seus
serviços.

Parágrafo único. Estão excluídos dessa proibição:
a) os Delegados do Ministério do Trabalho especialmente

designados pelo Ministro ou por quem o represente;
b) os que, como empregados, exerçam cargos no Sindicato

mediante autorização da Assembléia Geral.
Art. 526 - Os empregados do Sindicato serão nomeados péÍa

diretoria respectiva "ad referendum", da Assembléia Geral, não
podendo recair tal nomeação nos que estiverem nas condições
previstas nos itens lI, IV, V, VI, VII e Vil! do art. 530 e, na hipótese
de o nomeador haver sido dirigente sindical, também nas do item I do
mesmo artigo.

*Redação dada pelo Decreto-lei n' 92S, de lO!10 1969.

Art. 527 - Na sede de cada Sindicato haverá um livro de registro,
autenticado pelo funcionário competente do Ministério do Trabalho, e
do qual deverão constar:

a) tratando-se de Sindicato de empregadores, a firma, individual
ou coletiva, ou a denominação das empresas e sua sede, o nome,
idade, estado civil, nacionalidade e residência dos respectivos sócios,
ou, em se tratando de sociedade por ações, dos diretores, bem como a
indicação desses dados quanto ao sócio ou diretor que representar a
empresa no Sindiqato;

b) tratando-se de Sindicato de empregados, ou de agentes ou
trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais, além do nome,
idade, estado civil, nacionalidade, profissão ou função e residência de
cada associado, o estabelecimento ou lugar onde exerce a sua
profissão ou função, o número e a série da respectiva Carteira de
Trabalho e Previdência Social e o número da inscrição no Instituto
Nacional de Previdência Social.

Art. 528 - Ocorrendo dissídio ou circunstâncias que perturbem o
funcionamento de entidade sindical ou motivos relevantes de
segurança nacional, o Ministro do Trabalho poderá nela intervir, por
intermédio de Delegado ou de Junta Interventora, com atribuições
para administrá-Ia e executar ou propor as medidas necessárias para
normalizar-lhe o funcionamento.

*Redação dada pelo Decreto-lei n' 3. de 27 0/1966.
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SEÇÃO IV
Das Eleições Sindicais

Art. 529 - São condições para o exercício do direito do voto como
para a investidura em cargo de admínistração ou representação
econômíca ou profissional:

a) ter o associado mais de 6 (seis) meses de inscrição no Quadro
Social e mais de 2 (dois) anos de exercício da atívidade ou da
profissão;

*A/lnea "a" com redação dada pelo Decreto~/ein° 8.080. de 111/0/1945.

b) ser maior de 18 (dezoito) anos;
c) estar no gozo dos direitos sindicais.
Parágrafo único. É obrigatório aos associados o voto nas eleições

sindicais.
*Parágrafa acrescentado pelo Decreto-Iei n'229. de 28102'1967.

Art. 530 - Não podem ser eleitos para cargos administrativos ou
de representação econômica ou profissional, nem permanecer no
exercício desses cargos:

*Art.530 com redação dada pelo Decreta-lei n' 229, de 28!02'1967.

I - os que não tiverem definitivamente aprov~das as suas contas
de exercício em cargos de administração;

* IncISO I com redação dada pelo Decreto-Iei li' 229, de 28/02!1967.

II - os que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade
sindical;

*11Iciso li com redação dada pelo Decreto-leI 11'229, de 28 02'1967.

m - os que não estiverem, desde 2 (dois) anos antes, pelo menos
no exercício efetivo da atividade ou da profissão dentro da bas~
territorial do Sindicato, ou no desempenho de representação
econômica ou profissional;

* Inciso 1Jl com redação dada pelo Decreto-Iet n'229. de 28 02/1967.

IV - os que tiverem sido condenados por crime doloso enquanto
persistirem os efeitos de pena;

* lnctso IV com redação dada pelo Decreto-leI n'229. de 28 02;1967.

V - \JS que não estiverem no gozo de seus direitos políticos;
*Inciso Vcom redaçãa dada pelo Decr<to-Iei n'229, de 28/02iI967.

VI - (Revogado pela Lei n° 8.865, de 29/03/1994).
VII - má conduta, devidamente comprovada;
* Inciso Vllfai acrescentado pelo Decreto-Iei n' 507, de 1810311969.

VIII - (Revogado pela Lei n° 8.865, de 29/03/1994).
Art. 531 - Nas eleições para cargos de Diretoria e do Conselho

Fiscal serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria
absoluta de votos em relação ao total dos associados eleitores.

§ 10 Não concorrendo à primeira convocação maioria absoluta de
eleitores, ou não obtendo nenhum dos candidatos essa maioria,
proceder-se-á a nova convocação para dia posterior, sendo então
considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria dos
eleitores presentes.

§ 20 Havendo somente uma chapa registrada para as eleições,
poderá a Assembléia, em última convocação, ser realizada 2 (duas)
horas após a primeira convocação, desde que do edital respectivo
conste essa advertência.

§ 3D Concorrendo mais de uma chapa, poderá o Ministro do
Traballío' designar o Presidente da sessão eleitoral, desde que o
requeiram os associados que encabeçarem as respectivas chapas.

*§ 3'com redação dada pelo Decreto-Iei n' 8.080, de 1I11011945.

Art. 532 - As eleições para a renovação da Diretoria e do
Conselho Fiscal deverão ser procedidas dentro do prazo máximo de
60 (sessenta) dias e mínimo de 30 (trinta) dias, antes do térmíno do
mandato dos dirigentes em exercício.

* 'Caput" com redação dada pelo Decreto-lei n'8.080, de I 1'1011945.

§ }O Não havendo protesto na ata da Assembléia Eleitoral ou
recurso interposto por algum dos candidatos, dentro de 15 (quinze)
dias, a contar da data das eleições, a posse da Diretoria eleíta
independerá da aprovação das eleições pelo Ministério do Trabalho.

*§ I' com redação dada pelo Decreto-lei n'8.080. de li/lO 1945.

§ 20 Competirá à Diretoria em exercício, dentro de 30 (trinta) dias
da realização das eleições e não tendo havido recurso, dar publicidade
~o resultado do pleito, fazendo comunicação ao órgão local do
Ministério do Trabalho da relação dos eleitos, com os dados pessoais
de cada um e a designação da função que vai exercer.

*§ 2'com redação dada pelo Decreto-lei n'8.080, de 11'10'1945.

§ 3D Havendo protesto na ata da Assembléia Eleitoral ou recurso
interposto dentro de 15 (quinze) dias da realização das eleições,
competirá à Diretoria em exercício encaminhar, devidamente
instruído, o processo eleitoral ao órgão local do Ministério do
Trabalho, que o encaminhará para decisão do Ministro de Estado.

Nesta hipótese, permanecerão na administração, até despacho
final do processo, a Diretoria e o Conselho Fiscal que se encontrarem
em exercício..

*§ 3'com redação dada pelo Decreto-Iei n'8.080. de lIilO 1945.

§ 40 Não se verificando as hipóteses previstas no parágrafo
anterior, a' posse da nova Diretoria deverá se verificar dentro de 30
(trinta) dias subseqüentes ao término do mandato da anterior.

*§ 4'com redação dada pelo Decreto-lei li' 8.080. de 1I:IOiI945.

§ 50 Ao assumir o cargo, o eleito prestará, por escrito e
solenemente, o compromisso de respeitar, no exercício do mandato, a
Constituição, as leis vigentes e os estatutos da entidade.

*§ 5'acr..centado pelo Decreto-Iet n' 229. de 29:0211967.

SEÇÃO V
Das Associações Sindicais de Grau Superior

.............................................. o •• o ~ .

Art. 537 - O pedido de reconhecimento de uma federaçAo será
dirigido ao Ministro do Trabalho acompànhado de um exemplar dos
respectivos estatutos e das cópias alJtenticadas das atas da Assembléia
de cada Sindicato ou federação que autorizar a filiação.

§ 1° A organização das federações e confederações obedecerá às
exigências contidas nas alíneas b, c do art. 515. .

§ 20 A carta de reconhecimento das federações sem expe~ida pelo
Ministro do Trabalho, na qual ~rá especificada a coordenaçlo
econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial
outorgada. .

§ 3D O reconhecimento das confederações será feito por decreto
do Presidente da República.
................................................................................................................

Art. 539 - Para a constituição e administração das Federações
serão observadas, no que for aplicável, as disposições das Seções 11 e
III do presente Capitulo.

SEÇÃO VI
Dos Direitos dos Exercentes de Atividades ou

Profissões e dos Sindicalizados

Art. 540 - A toda empresa ou indivíduo que exerçlUJl
respectivamente atividade ou profissão, desde que satisfaçam as
exigências desta Lei, assiste o direito de ser admitido no Sindicato da
respectiva categoria, salvo o caso de falta de idoneidade, devidlUJlente
comprovada, com recurso para o Ministério do Trabalho.

§ 1° Perderá os direitos de associado o sindicalizado que, por
qualquer motivo, deixar o exercício de atividade ou de profisslo.

§ 20 Os associados de Sindicatos de empregados, de agentes ou
trabalhadores autônomos e de profissões liberais que forem
aposentados, ,:stiverem em desemprego ou falta de trabal,"~ ou'
tiverem sido (' ·nvocados para prestação de serviço militar não
perderão os re ·.;ctivos direitos sindicais e ficarão isentos de qualquer
contribuição, não podendo, ...lretantc, exercer cargo da administraçAo
sindical ou de representação econômica ou profissional.
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Art. 542 - De todo ato lesivo de direitos ou contrário a esta Lei,
emanado da Diretoria, do Conselho ou da Assembléia Geral da
entidade sindical, poderá qualquer exercente de atividade ou profissão
recorrer, dentro de 30 (trinta) dias, para a autoridade competente do
Ministério do Trabalho.

Art. 543 - O empregado eleito para cargo de administração
sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de
deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas
funçõcs, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou
tome impossível o desempenho das suas atribuições sindicais.

• Art.543 com redilçi10 dildilfJf'lo DecrelO-Iet n' 229. de 2810211967.

§ 4D Considera-se cargo de direção ou de representação sindical
aquele cujo exercício ou indicação decorre de eleição prevista em lei.

• § 4'com redi1çi1o dada fJf'la Lei n' 7.223. de 02/10/1984.

§ 5D Para OS fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por
escrito à empresa, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o dia e a hora
do registro da candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua
eleiçllo e posse, fornecendo, outrossim, a este, comprovante no mesmo
sentido. O Ministério do Trabalho fará no mesmo prazo a
comunicação no caso da designação referida no final do § 4°.

• § 5'cam redilçi10 dilda fJf'lo Decreto-lei n'229. de 2810211967.

Art. 547 - É exigida a qualidade de sindicalizado para o exercício
de qualquer função representativa de categoria econômica ou
profissional, em órgão oficial de deliberação coletiva, bem como para
o gozo de favores ou isenções tributárias, salvo em se tratando dti
atividades não econômicas.

Parágrafo único. Antes da posse ou exercício das funções a que
alude o artigo anterior ou de concessão dos favores, será indispensável
comprovar a sindicalização, ou oferecer prova, mediante certidão
negativa do.Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Federal,
ou de autoridade regional do Ministério do Trabalho, de que não

.existe Sindicato no local onde o interessado exerce a respectiva
atividade ou profissão.

SEÇÃO VII
Da Gestão Financeira do Sidicato e sua Fiscalização

Art. 549 - A receita dos Sindicatos, Federações e Confederações
só poderá 'ter aplicação na forma prevista nos respectivos orçamentos

anuais, obedecidas as disposições estabelecidas na lei e nos seus
estatutos.

* Art. 549 com redação dada pela Lei n'6.386. de 09'12.'1976.

.............................................................................................................o'.

§ 5° Da deliberação da Assembléia Geral, concernente à
alienação de bens imóveis, caberá recurso voluntário, dentro do prazo
de 15 (quinze) dias, ao Ministério do Trabalho, com efeito suspensivo.

• § 5'com redação dada fJf'la Lei n'6.386, de 09/12/1976.

....................................................................................................................
Art. 550 - Os orçamentos das entidades sindicais serão aprovados,

em escrutínio secreto, pelas respectivas Assembléias Gerais ou
Conselho de Representantes, até 30 (trinta) dias antes do início do
exercício financeiro a que se referem, e conterão a discriminação da
receita e da despesa, na forma das instruções e modelos expedidos
pelo Ministério do Trabalho.

• Art. 550 com redaçi10 dilda fJf'la Lei n'6.386, de 09/12/1976.

§ 1° Os orçamentos, após a aprovação prevista no presente artigo,
serão publicados, em resumo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da realização da respectiva Assembléia Geral ou da reunião do
Conselho de Representantes, que os aprovou, observada a seguinte
sistemática:

• § l' com redação dada fJf'la Lei n'6.386, de 09/1211976.

a) no Diário Oficial da União - Seção I - Parte II, os orçamentos:
das Confederações, Federações e Sindicatos de base interestadual ou
nacional;

b) no órgão de Imprensa Oficial do Estado ou Território ou jornal
de grande circulação local, os orçamentos das Federações estaduais e
Sindicatos distritais municipais, intermunicipais e estaduais.

§ 2° As dotações orçamentárias que se apresentarem insuficientes
para o atendimento das despesas, ou não incluídas nos orçamentos
correntes, poderão ser ajustadas ao fluxo dos gastos, mediante a
abertura de créditos adicionais solicitados pela Diretoria da entidade
às respectivas Assembléias Gerais ou Conselhos de Representantes,
cujos atos concessórios serão publicados até o último dia do exercício
correspondente, obedecida a mesma sistemática prevista no parágrafo
anterior.

• § 2' com redação dada fJf'la Lei n' 6.386, de 09/12/1976.

§ 3° Os créditos adicionais classificam-se em:
• § 3'com redação dada fJf'la Lei n' 6.386, de 09/12/1976.

a) suplementares, os destinados a reforçar dotações alocadas no
orçamento; e

b) especiais, os destinados a incluir dotações no orçamento, a fim
de fazer face às despesas para as quais não se tenha consignado
crédito especifico.

§ 4° A abertura dos créditos adicionais depende da existência de
receita para sua compensação, considerando-se, para esse efeito,
desde que não comprometidos:

*§ 4' com redação dada pela Lei n' 6.386. de 09/12/1976.

a) o superavit. financeiro apurado em balanço do exercicio
anterior;

b) o excesso de arrecadação, assim entendido o saldo positivo da
diferença entre a' renda prevista e a realizada, tendo-se em conta,
ainda, a tendência do exercício; e

c) a resultante da anulação parcial ou total de dotações alocadas
no orçamento ou de créditos adicionais abertos.no exercício.

§ 5° Para efeito orçamc;.ntário e contábil sindical, o exercício
financeiro coincidirá com o ano civil, a ele pertencendo todas as
receitas arrecadadas e as despesas compromissadas.

• § 5'com redação dada fJf'la Lei n' 6.386. de 09/121976.

Art. 551 - Todas as operações de ordem financeira e patrimonial
serão evidenciadas pelos registros contábeis das entidades sindicais,
executadas sob a responsabilidade de contabilista legalmente
habilitado, em conformidade com o plano de contas e as instruções
baixadas pelo Ministério do Trabalho.

• Art.55I com redação dada pela LCI n'6.386. de 09,12.1976.

§ 1° A escrituração contábil a que se refere este artigo será
baseada em documentos de receita e despesa, que ficarão arquivados
nos serviços de contabilidade, à disposição dos órgãos responsáveis
pelo acompanhamento administrativo e da fiscalização financeira da
própria entidade, ou da controle que poderá ser exercido pelos órgãos
da Uniijo, em face da legislação específica.

*§ l'com redação dada fJf'la Lei n' 6.386, de 09/12.'1976.

§ 2° Os documentos comprobatórios dos atos de receita e despesa,
a que se refere o parágrafo anterior, poderão ser incinerados, após
decorridos 5 (cinco) anos da data de quitação das contas pelo órgão
competente.

,. § 2° com redaçãodadafJf'laLCI n'6.386, de 0912 1976.

§ 3° É obrigatório o uso do livro Diário, encadernado, rom folhas
seguida e tipograficamente numeradas, para a escrituração, pelo
método das partidas dobradas, diretamente ou por reprodução, dos
atos ou operações que modifiquem ou venham a modificar a situação
patrimonial da entidade, o qual conterá, respectivamente, na primeira
e na última páginas, os termos de abertura e de encerramento.

,. § 3'com redação dada pela Lei n06.386. de 0912'1976.

§ 4° A entidade sindical que se utilizar de sistema mecânico ou
eletrônico para sua escrituração contábil poderá substituir o Diário e
os livros facultativos ou auxiliares por fichaS ou formulários
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contínuos, cujos lançamentos deverão satisfazer a todos os requisitos
e normas de escrituração exigidos com relação aos livros mercantis,
inclusive no que respeita a termos de abertura e de encerramento e
numeração seqüencial e tipográfica.

*§ 4" com redaçãadadapela l.ei n"6.386. de 0911211976.

§ 50 Na escrituração por processos de fichas ou formulários
contínuos, a entidade adotará livro próprio para inscrição do balanço
patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, o qual
conterá os mesmos requisitos exigidos para os livros de escrituração.

*§ 5" com redação dada pela l.eI n" 6.386. de U91121976.

§ 60 Os livros e fichas ou formulários contínuos se~

obrigatoriamente submetidos a registro e autenticação das Delegacias
Regionais do Trabalho localizadas na base territorial da entidade.

*J 6" com red(ll:;ao dada p"/a Ltlt n ll 6.386, de 09 12·197(,.

§ 7° As entidades sindicais manterão registro específico dos bens
de qualquer natureza, de sua propriedade, em livros ou fichas
próprios, que atenderão às mesmas formalidades exigidas para o livro
Diário, inclusive no que se refere ao registro e autenticação da
Delegacia Regional do Trabalho local.

* § 7" cnm redação dada pela 1-., n" 6.386, de 09 '121976.

§ 8° As contas dos administradores das entidades sindicais serão
aprovadas, em escrutínio secreto, pelas respectivas Assembléias
Gerais ou Conselhos de Representantes. com prévio parecer do
Conselho Fiscal, cabendo ao Ministro do Trabalho estabelecer prazos
e procedimentos para a sua elaboração e destinação.

*§ 8" com redaclin dada pela I-ei n"6.386. de 0912'1976.

SEÇÃOVIIJ
Das Penalidades

Art. 553 - As infrações ao disposto neste Capítulo serão punidas,
segundo o seu caráter e a sua gravidade, com as seguintes
penalidades:

a) multa de 2 (dois) valores-de-referência a 100 (cem)
valores-de-referência regionais, dobrada na reincidência;

b) suspensão de diretores por prazo não superior a 30 (trinta)
dias;

c) destituição de diretores ou de membros de conselho;
d) fechamento de Sindicato, Federação ou Confederação por

prazo nunca superior a 6 (seis) meses;
e) cassação da carta de reconhecimento;
f) multa de 1/3 (um terço) do s~lário mínimo regional, aplicável

ao associado que deixar de cumprir, sem causa justificada, o disposto
no parágrafo único do art.529.

* Alínea 'r' ac:rescentadapelo Decre'o~/ei n" 229. de 28'02'1967.

§ 10 A imposição de penalidades aos administradores não exclui a
aplicação das que este artigo prevê para a associação.

* Priml1lva parágrafo único. pas.•ado a § I" pelo Decreto-lei n"925. de 1011011969.

§ 2° Poderá o Ministro do Trabalho determinar o afastamento
preventivo de cargo ou representação sindicais de seus exercentes,
com fundamento em elementos constantes de denúncia formalizada
que constituam indício veemente ou início de prova bastante do fato e
da autoria denunciados.

* § r acrescentado pelo Deereto·lei n"925. de la 10 1969.

Art. 554 - Destituída a administração, na hipótese da alínea "c"
do artigo anterior, o Minirtro do T-"balho nomeará um Delegado para
dirigir a associação e prol:edcr, dentro do prazo de 90 (noventa) dias,

em Assembléia Geral por ele convocada e presidida, à eleição dos
novos díretores e membros do Conselho Fiscal.

Art. 555 - A pena de cassação da carta de reconhecimento será
imposta à entidade sindical:

a) que deixar de satisfazer as condições de constituição e
funcionamento estabelecidas nesta Lei;

b) que se recusar ao cumprimento de ato do Presidente da
República, no uso da faculdade conferida pelo art.536:

c) que criar obstáculos à execução da polítíca econômica adotada
pelo Governo.

*Alínea "c" com redação dada pelo Decreto-lei n08.0S0, de J1/1011945.

Art. 556 - A cassação da carta de reconhecimento da entidade
sindical não importará o cancelamento de seu registro, nem,
conseqüentemente, a sua dissolução, que se processará de acordo com
as disposições da lei que regulam a dissolução das associações civis.

Parágrafo único. No caso de dissolução, por se achar a associação
incursa nas leis que definem crimes contra a personalidade
internacional, a estrutura e a segurança do Estado e a ordem politica e
social, QS. seus bens, pagas as dívidas decorrentes das suas
responsabilidades, serão incorporados ao patrimônio da União e
aplicados em obras de assistência social.

Art. 557 - As penalidades de que trata o art. 553 serão impostas:
a) as das alíneas "a" e ub", pelo Delegado Regíonal do Trabalho,

com recurso para o Ministro de Estado;
b) as demais, pelo Ministro de Estado.
§ 10 Quando se tratar de associações de grau superior, as

penalidades serão impostas pelo Ministro de Estado, salvo se a pena
for de cassação da carta de reconhecimento de confederação, caso em
que a pena será imposta pelo Presidente da República.

§ 2° Nenhuma pena será imposta sem que seja assegurada defesa
ao acusado.

SEÇÃO IX
Disposições Gerais

Art. 564 - Às entidades sindicais, sendo-lhes peculiar e essencial
a atribuição representativa e coordenadora das correspondentes
categorias ou profissões, é vedado, direta ou indiretamente, o
exercício de atividade econômica.

Art. 565 - As entidades sindicais reconhecidas nos termos desta
Lei não poderão filiar-se a organizações internacionais, nem com elas
manter relações, sem prévia licença concedid!1 por decreto do
Presidente da República.

*Redação dada pela Lei n" 2.802. de 18/0811956.

Art. 566 c Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os
das instituições paraestatais.

Parágrafo único. Excluem-se da proibição constante deste artigo
os empregados das sociedades J;:- e,::o:.omia· mista. :1a Caixa

Econômica Federal e das fundações criadas ou mantidas pelo Poder
Público da União, dos Estados e Municípios.

* Parágrafo com redação dada pela Lei n" 7A~9, de 20 12·1985.

CAPÍTULO II
Do Enquadramento Sindical

Art. 570 - Os' Sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por
categorias econômicas ou profissionais específicas, na conformidade
da discriminação do Quadro de Atividades e Profissões a que se
refere o art. 577, ou segundo as subdivisões que, sob proposta da
Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem
criadas pelo Ministro do Trabalho e da Administração.Parágrafo
único. Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se
constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesm"a
dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre
elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente
pelo critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido
sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas,
entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites
de cada grupo (X\!\stante do Quadro de Atividades e Profissões.

Art. 571 '. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na
forma do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do
Sindicato principal, formando um Sindicato específico, desde que o
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novo Sindicato; a juízo da Comissão do Enquadramento Sindical,
ofereça possibilidade de vida associl:ltiva regular e de ação sindical
eficiente.

Art. S72 - Os Sindicatos que se constituírem por categorias
similares ou conexas, nos termos do parágrafos único do art.570,
adotarão denominação em que fiquem, tanto quanto possível,
explicitamente mencionadas as atividades ou profissões concentradas,
de conformidade com o Quadro de Atividades e Profissões, ou se se
tratar de subdivisões, <!e acordo com o que determinar a Comissão do
f:nquadramento Sindical.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do artigo anterior, o
Sjndicato principal teril a denominação alterada, eljlJlinando-se-lhe a
~Olignação relativa à lltividade ou profissão dissociada.

§ 5° Em suas faltas ou impedimentos o Diretor-Geral do DNT
será substituído na presidência pelo Diretor substituto do
Departamento ou pelo representante desse na Comissão, nesta ordem.

• § 5"com redação dada pelo Decreta-lei n' 506. de 18/0311969.

§ 6° Além das atribuições fixadas no presente Capítulo e
concernentes ao enquadramento sindical, individual ou coletivo, e à
classificação das atividades e profissões, çompetirá também à CES
resolver, com recurso para o Ministro do Trabalho, todas as dúvidas e
controvérsias concernentes à organização sindical.

*§ 6" com redaçiJa dada pelo Decreto-lei n"229. de 2810211967.

Art. 577 - O Quadro de Atividades e Profissões em vigor fixará o
plano básico do enquadramento sindica!.
..a ~ .

Art. 574 - Dentro da mesma base territorial, as empresas
industriais do tipo artesanal poderão constituir entidades sindicais, de
primeiro e segundo graus, distintas das associações sindicais das
"mpresas congêneres, de tipo diferente.

Parágrafo único. Compete à Comissão tio Enquadramento
Sindical definir, de modo genérico, com a aprovqção do Ministro do
Trabalho e da Administração, a dimensão e os der'ais ca.... : :rísticos
das empresas industriais de tipo artesanal.

DECRETO-LEI N°l.402, DE OS DE JULHO DE 1939

REGULA A ASSOCIAÇÃO EM SINDICATO.

CAPÍTULO I
Das Associações Profissionais e dos Sindicatos

Senhores Membros do Congresso Nacional.

MENSAGEM NU 949. DE 1998. DO PODER E' "CUTIVí'

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal. submeto á elevada delibernção de

Vossas Excelências. :lCompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do

Trabalho, o texto do projeto de lei que "Revoga o. artigos da Consolidação das Leis do Trabalho

(Decreto·Lei n' 5.452. de l' de maio de 1943) que menciona, sobre a organização sindical".

de allosto de 1998.Brasma,

Art. 1° - É lícita a associação, para fins de estudo, defesa e
coordenação dos seus interesses profissionais, de todos os que, como
empregadores, empregados ou trabalhadores por conta própria,
intelectuais, técnicos ou manuais, exerçam a mesma profissão, ou
profissões similares ou conexas.

Art. 2° - Somente as associações profissionais constituídas para os
fins do artigo anterior e registradas de acordo· com o artA8 poderão
ser reconhecidas como sindicatos e investidas nas prerrogativas
definidas nesta lei.

. Art. 3° - São prerrogativas dos sindicatos:
a) representar perante as autoridades administrativas e judiciárias,

os interesses da profissão e os interesses individuais dos associados
relativos à atividade profissional;

b) fundar e manter agências de colocação;
c) fmuar contratos coletivos de trabalho;
d) eleger ou designar os representantes da profissão;
e) colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consultivos no

estudo e solução dos problemas que se relacionam com a profissão;
t) impor contribuições a todos aqueles que participam das

profissões ou categorias representadas.
Parágrafo único. As associações profissionais, registradas nos

termos do art. 48, poderão, representar, perante as autoridades
administrativas e judiciárias, os interesses individuais "dos associados
relativos à sua atividade profissional, sendo-lhes também extensivas
as prerrogativas contidas nas alíneas "b" e "e" deste artigo.

Art. 575 - C r,uadro ' e Atividades e Profisspes será revisto de
dois em dois anos, por proposta da Comissão dO Enquadramento
Sindical, para o fim qe ajustá-lo às c0'lÓições dq estrutura econômica
e profissional do País. /

§ 1° Antes de prpceder à revisão do Quadro, /f Comissão deverá
solicitar sugestões às entidades sindicais ~ às associações
profissionais.

§ 2° A proposta de revisão será submetida à aprovação do
Ministro do Trabalho.

Art. 576 - A Comissão do Enquadramento Sindical será
constituída pelo Direito-Geral do Departamllnto NacioJlal. do
Trabalho, que a presi~irá, e pelos seguintes mllmprOS:

I - 2 (dois) representantes do Departl\ffiento Nacional do
Trabalho;

II - 1 (um) representante da Secretaria de Emprego e Salário;
III - I (um) representante do Instituto Nacional de Tecnologia, do

Ministério da Indústria e do Comércio.
IV • 1 (um) representante do Instituto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária, do Ministério da Agricultura;
V - I (um) representante do Ministério dos Transportes;
VI·2 (dois) representantes das categorias econômicas; e
VII - 2 (dois) representantes das categorias profissionais.
* "Caput" com ,.daçiJo dada pelo Lei n" 5.819. de 06J11/1972.

§ 1° Os membros da CES serão designados pelo Ministro do
Trabalho, mediante:

a) indicação dos titulares das Pastas, quanto aos representantes
dos outros Ministérios;

b) indicação do respectivo Diretor-Geral, quando ao do DNMO;
c) eleição pelas respectivas Confederações, em conjunto, quanto

aos representantes das categorias econômicas e profissionais, de
acordo com as instruções que forem expedidas pelo Ministro do
Trabalho.

• § 1·com redaçiJo dada pelo Decreto·lei n" 229. de 28/02/1967.

§ 2" Cada membro terá um suplente designado juntamente com b
titular.

• § 2" com redaçiJo dada pelo Decreto-Iei n" 229. de 28'0211967.

§ 3° Será de 3 (três) anos o mandato dos representantes das
categorias econômica e profissional.

* § 3" com redaçio dada pelo Decreto-Iei n" 925. de 10/10/1%9.

§ 4° Os integrantes da Comissão perceberão a gratificação de
presença que for estabelecida por decreto executivo.

*§ 4" com redação dada pelo Decnto·lei n" 229. de 28'02/1967.
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EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 37/MTb. DE 04 DE AGOSTO DE 19911.

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO

Excelentl5simo Sent.ar Presidente da Rcpublica.

A orgamzação smdtcai bra:;i1eira esta passando por st:nsivcis modific3~'ões que se

destínam a dota-Ia de maior autonomia perante o E!>1ado. segundo principIO da liberdade sindical

preconizado pela Convenção n" 87. da Orgamzação Internacional do Trabalho IOlT) e parcialmente

absorvido pela ConstitUição Fedelal de 1988

2. Com efeito. o an 8-" da novel Cana Pohtica estahelece principias consagraI.

liberdade de fundação de ~mdicatos, respeitada a regra do sindicato úníco por categoria c base

territorial c, de modo mais amplo. J proibição constitucIOnal de interferênCia ou intervenção do

Poder Público na orga01uçào smdic::lI. limitativa. destarte. da. ingerencia estatal na administração

das entidades slOdicais

Inobstame as alteraçõt;s que foram íntroduzida:; n~ l.el Maior. a Consolidação das

Leis do Trabalho I Decreto-l.ei nll 5 ~5:!. de 1° de maIO de 1943) não fOI modificada para adequar-se

ao novo modelo instltUIdo a partir de 1988, ti que somente sera poss1\'cl com a revogação expressa

de diversos dos seus diSpOSitiVOS que não foram recepcionados ou sào mcompauveis com as novas

regras constitucionais vigente!>. apesar da sua ineficáCia

Com efeito. d orgamzaçào sindical braSileira tal l;ll'llu t: regiáa pela Consolidação

das Leis do Trabalho (CL1). remonta aos Idos de !1:>39.lmpostJ.!.tuc t:~i alra\'es do Decret~-Lei nO

1.402 que. salvo derrogaçõc$ secundarias. e a mesma do penodo l.·úlp ,"'Ista. no l1ual foi vislvel a

fisionomia publicística dos :lmdit:<1w:; e ~vldente <l Jutontanil ri',rma pela qU31 o Ministeno do

Trabalho com os mesmos St: relacIOnava. com respaldo da legblaçâu. J. me5ma que ngora se quer

ver revogada.

o presente prOlelO tem. Js.slm. por finalidade adequar o texto da Con~ 'lção das

Leis do Trabalho (CLT) aos novos precenos constitucIOnais. afastando a discrepância entre os dois

diplomas legais em proveito da coerênCia e nannoma do ordenamento jurídico

6. A adequação que se pretende efetivar pressupõ~ a revogação expressa. dos seguintes
anigos consolidados pelo DecretO~Lel n~ 5 452. de 1° de maio de 1943

a) - ,registro e reconhecimento. peio '\finisteno do Trabalho e requisitos para funcionamento

de associações em sindicatos (CLT artigos SI:. 515 e 518).

b) - base temtorial distntal de smdtcato (CLT an 517).

C) - atribuição. pelo Mínisteno do Trabalho. de investidura sindical (CLT ano 519),

d) - concessão e cassaçào de cana smdical pelo Mmistro do Trabalho (CLT amgos 520, S5S

e 556),

e) -condições para funcionamento dos sindicatos (CLT 3rt 51.1),

f) - orgão!> internos. admmlStração de sindicatos e numero de diretores e membros do

Conselho Fiscal (CLT artigos 51:!.. S~3. 5:5 e 539),

g) - eleições smdicais (CLT amgos 524. 529, 530.531.532 e parágrafos 4° e SO do art. S43)~

h) - assembleias stndíC;lI~ e recurso contra deliberações das mesmas. das diretorias e do

conselho fiscal para o Ministro do Trabalho (CLT amgos 5:!6. 540 e 542),

i) -lívro de registro do Sindicato (CLT an 527),

j) - intervenção do Mmlstro do Trabalho em entidades sindicais (CLT ano 528),

I) - pedido de reconheCimento das confederações (CLT art. 537).

m) - CES - Comissão de Enquadramento Sindical (CLT artigos 570, 571, 57:!. 574, 575,

576 e 577).

a) - isenções tributarias para sindicalizados (CLT art. 547).

0)- a.plicação da receita do sindicato (CLT art, 549 § 5°)~

p}- instruções e modelos e'(pedido~ pelo Ministério do Trabalho sobre elaboração de

orçamento e escrituração das operações de ordem fina.nce!ra de entidades sindicais (CLT art. 550 e

551).

q) - penalidade~. afastamento e destltUlçáo de dingentes sindicais pelo Ministério do

Trabalho (CLT artIgos 55l. 554 c 557).

r) - proibiçào de atividades exerCidas pelas entidades sindicais (CLT ano 564);

s) - proibição da filiaçáo de entidades sindicais a orgamzações tntemacioOlus (CLT art

565),

t) - sindicatos de empresas industnats do tipO anesanal (CLT art. 574),

u) - sindicalização de servidores do Estado e entes paraestatais (CLT art 566)

Uma das proibições da CDnstituição Federal de 1988. prevista no inciso I do ano 8°.

qual seja. a da exigcncia de autonzação do Estado para a fundação de sindicatos. revoga as regras

consolidadas sob~e a matéria. segundo as quais cabia a este Ministério do Trabalho autorizar.

mediante pedido de reconhecimento e concessão de cana sindical. a investidura sindical. inclusive a

transfonnação de associações profissionaiS em sindicatos. desde que preenchidos determinados

requisitos exigidos pela legislação. o que não maÍs se justifica.

As associações profissionais que eram um estagio obrigatório a ser cumprido por

uma associação profissiona' - e pretendesse ser reconhecida futuramente cama sindicato. Dio s10

mau uma condiçao pata que o sindic,3to venha a ser criado A lei não pode exigir essa autorização

que. no e•.;'"1t-: , ~ O'1'wltid.... iJastando. desde Ioga. par:í. que o smdlcato passe a ter existencla legd. o
registro no órgão competente {Canorio do Reglã.ro dar. Pessoas Jundicasl. com o que perder.un a

eficacia todos os dispositivos consolidadas sobre as referidas associações não sindicais.

Dispondo a Constituição no seu art. SO. 11 que cabe aos trabalhadores definir a base

tenitorial do seu sindicato. que sera no mmimo .\tumcipl1l. não pode a Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT) atribuir il este Ministerio do Trabalho essa função. bem como é inoperante a
autorização da lei de sindicatos distritais. uma \ ez que a base mínima pennitida pela Lei Maior e a

Municipal.

10. Dentre os princípios que tiveram maiores reflexos e impactos na Consolidação das

Leis do Trabalho (CLT). esta a proibição de interferência e intervenção do Poder Público na

,organização sindicaL declarado pelo multicítado art, 8°, I. que afeta a ingerência do Ministerio do

Trabalho não só na definição das modalidades e ntveis de entidades síndicais que podem existir.

mas. também. nos tipos de órgãos internos que cada entidade pode ter~ temas estes que se tomaram

di! e:'(c!usiva alçada de cada sindicato. na confomudade dos respectivos estatutos. e que não podem

mais ser padronizados pelo Estado. inclusive QuantO aos processos eleitorais internos. tambem..
agora. ütnbullju~ clU 111\ d l:xdu~l\'o LIlJs ':llnoIC.J11J':>. (,k ul:orun j;'lffi ,.I:'. rc!,;ras aprovadas pelas $uas

assembléias.

11. O mc~mo ('('urre I.um 1\ numero Ui,! diri!Jcnh'::O ÚO'i l.1rgãos integrantes da

adminbtmçâu "indh:al. t..:ma 4uC njo Uc\ c ~~'r l.'unlUndidu ú1m o numero de dirigentes .:om

r:stabilidade :.imJicai.

11. Pn:tJ.l..lú,1 rnnt:lplu t:'1R~1I1ut:lllnJI .JtJ':ota J pU~~lbilldJdr: de Jplicação. pelo Ministro
do Trabalho. úl: pcmhú1dc..; ~lltnc :.tnui('aln.........:u~ dirigentcs e r(;prc:,;cntantcs. como fechnmentlJ de

sindicatos. ll:derat.:m:', e ";:b':>Ut;'1U de t:.lT\il.~ \.lI.'" c,'ntcdcrnc6c:>. ~u<;,pt'n5àú e dest\tuiç-3.o de dirigentes

,mJicais. nomc.tt:,ju U..: Jum..l InlCI'\'.:n1Hr,I'" r..lra .ltlmml~trJr l:n1i,jJd..:~ ...mdicais cuios dirigentes

loram de<;tltuIUO....

13.

.tdmm'~tr..ll;illl IH(.ti1tcntaflJ. .tpJI":..IC,J~1 UeI h.Ü:IIJ e ..thenac.íu de rUJ;, d,l::, t:nttdade~ SlOdlC~lis • ..:omo.

..linda. ..I prolblC.1u t!o r.::-"t:r~IClU Ji,! .ttl\ llJaJl.'·' úOnOffiKJ<" p.:l.t':,o mc:,m.l:~.

14. Vê·:.e que n.in mJI~ ...... lU:illltC<1..t t1plticacoio.l.'llmO PCr:UI..ltLl. tios alas de mal\'crsnçãu

... diluPIUül:ãll du 1'.lInml.lnJu Utl "tnthCJtil. rclus :-;eU:; lhn~cn1"'~ I'n:ssupoc um ~mdicah~mll JI,l

direito publll':O ... "" lllfli;!cntc:-. '1111.111:.11"1 l..lmu IUnCllln.lfltl"l lJ..l \Jml1l1~lradlJ Pubht:J.I.t "tue .\

n:leriJ<.1 mtr..ldu Pt'll.l1 e rn\.IIl\il úe lum:HIO.lrIO:-. publicll".

15. FinJlmell1t:. t.omtlllutro t'1cIIl' dJllIwcI (\m"'Wlllt'lI' .j,; 19~H. ,IJ Impkmcnladu por_

c~le ~linJ!>lcnu Ut) rr,ln,.Jllw. t:.1 r.:xlml'.JU lI..l l'ES - COm!~':ldO o,: lnqu..Iur,lmcnto SlOdlc.JJ,~que unha
J scu l.'ar!!u ,\ rc\ 1"',1(1 pt:r1WJH:..l Ui' qu..uJro de ..luvld..tdt:~ ':l.'Ol\{lmU':cl'a >.: prufi:,sões. .tluacJ.O que eMa

prejuulCJUJ e 1,1 lI.LII nl..ll'3 ..- '. xcn':ld..t. um,l 'cl que ",11\ rf'licnd'J c' I'lldr:r Ptiblit:o Intertcrir nJ

Ilrgaml...lt:au c,lOtlll.:.d IIc..tr..tm rrclu,lll.'.IÚ..t:- ,I', Jlnhull.:t'le .... dc."."e tln;,ju_

16. Pnr h'l:iI " 1.'\110C,lcl, .:.:m-.,,; que 11 \lml~terlO dl1 Tr..lh.1lhu delXQu Je e\c:rcr:r (l

l.:onlro!t: 'oh~c .......mUIl;t.I!l1 ... l.clTtlll 1'::<o,~lI.I" IUndIL'J';, Jc lhretlll rn\,lcJo que :-.io e ..l~ ~ua5 antiga!.

luncoc~. 4ue "..lll 1''''Jt.:lll 11I..l1~ c,..r e\.crc.:lu..t:-.. ll.JU ~1!;mtic.:..ll11 I.lUI.: (l llIl'\ lniemo ..múlt:al c ..Iutónumo,

I 00010 li.: n.1O ... ~I,tr -tlpml.:llJll ,( llcnhum tlro de l.llOtrnk, \,1 l..omranlJ. L.\1mO qUàJqUt:r outra

l'C:'~ll..I IUOllIC..l: ~~r(\n{]c.r.l !',;II'.......~U_...1111" ,II1U~I\(l .. (':.:r.Jm...· Url:-cJH:.H1 '. '.erC1U..l r":ll' j\lúCr

_'udlt:l..lou. pcrJfl1c I' 'lU.J1 tIH.W.... lO" ,-'"ntlno" uc lltrCIW~ .... Jnl';h:~,~,';" e l1ctlberJl.uc~ UI! .I'):>cmtJlcla~

..mdlt:al:> ames Út:I,;IOIl,lIh pelo \1101.,lrI11.111 rrahalho {louem .u,:ur..l "..'f "llucwn.ltlus.

\- E como "uhmetn t' J ..~t:nlo ..l cle\'..lJa t.:,Jn$ldcr.tr....tI) lk \-ossa ExcelênCia qut:. !1l:

.,.. 1'1. <1Uo. t:n: "I:ira I' enr..-affilOhamc,,:\I';J malcna ,lO (, nnc.rC<'<",1 ~al.'lOnJL O..lrJ Jpro....at;ào.

Re~pclto~..lmCnle.

;.-~" ,-~,
EDWARD AMADEO

\hmmo de E~taLl{1 Ul) Trabalho
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o CO:-lGRESSO NACIONAL "<creta:

\rt, 1~ () ~ 2'! du art, :{ 13.0 panwrato unicu do art. 818 e o art, ~67. da Consolidação das
l.el::> {; J Tr:..tbalho passam a ter a seguInte redaçjo·

I
l{C\ll:;ll.Jll d .... '..!1"Pf.'" m.... 1.'';' J(; \.'-'I1;·.'1I1j(."..\I,- ,Jl· I ,~"l', d" Tl',JI1:.lJh',l lneomp<lliVl:I; lllnt o múdelü de

I!jr~,.mlL.1U'-' ·,m,jt,~.lt <.: ....f,tl':.:k(ld.j f!':lo.1 (.l";! \\J.':u.J.
I .

~ 2~ Sempre 4ue nc:cessirio. J:i audiências poderão ser realizadas no penado noturno. Me
J.5 22 hOrJ~. L:onvocados JUlles Cl.1SSISlaS para atuaçâo no orgLio julgador.·' (~R)

.!. CU'.IO:'

"Art, 818

Paragratú untCO. [ ônus dI) empregador i1prcscntar ,om a de-fesa os documentos 3. que.
por ki. \:stC'Hl \'Mnl;!ado .1 PU$SUIf. mdercndentemente d\! murnaçao mdicw.1. soh pcnn. Jt:
rn:sumlT\!m.~\! \t.:r;jLC~ (I"; I..Uos pcnlnl.!nlc~ ..trtlt.:uli.idl)s na IniCial." i :-:R)

'·\rt, -Ih7 I) empregador t.: llhrigadc) 0.1 pag:.lT Ji) empregado. Jtt: J ,oportUnidade da
J.pte'.~cntaç;lo JJ. dd~<:'a em JUllIJ. ,1~ \Jlores 1iL\U1JIl'i J,) redldo njo objeto dLl razoa\d
t:.l1ntroverSl:.i. ~Llb pena d~ sa. qUilIlto J t:'::ita partI!. .:ondenJdo em dobro" I~R)

An. ~':! Sào acrescentados os seguintes dispOSIll\'O~ a Consolidaç5.o das Leis do Trabalho

"Art, 654

. c} bach~~l em Direito. com: no mlOimo. dois anos de pratica forense. ou. por igual prazo.
êxerclclO de atiVidade de consultona assessoria e direção juridicas em órgão publico ou pessoa
Jundtci1 de direito pnvado,"

..Art. 765 .

PJJ"agrafo (fmco - O Juízo ou Tribunal do Trabalho. de ofido ou mediante provocação do
interessado. sancionara a Htigânc13. de ma-fé. confanne dIscipltna do Código de Processo Civir',

"Art:, 872-A. Sobrevindo modificação ou extinção do direito previsto em sentença

nonnatl\a. il pane. a qualquer momento. podew pedtr J rc\"tsâo do julgado proferido na aç:1o de
..:umpnmcnrú respeclI\:.t. no tocante aU5 credltos executados ~ n50 pagos'·

'----------------~

Fr.l:arninl]('l a ussa Sêcre.!Jf1:l M,,;rI'~,lf'~m ,k, F;,:,;;,:!L'ntt'"slffi':! Senhor Pr,;:sldcnte da

RepúbliCi.1 rebtiv.l n pf(ljdo dt.: lei qUi.: 'R,.;\"C';~.1 o'· ';Jrtiç.:>:.: d..! (".'osolid,-,t;.J.(! <1,1.-; leis do Tmbalhú

tDecfl..'{o-LJi n~ 5.452. ti..: 1'~ do;,; m:Ji(. de 1'.1-1.31. q'-1'.: lfl'~C,:i'-'f11. ,·..:;l~r.; ..1 (lr~dni~J.\::J!) sindicnl".

(~- - (=~~:'L,~_,_./~
Cf .\)1)IS DI:-. H.\.RR/Y> ('AI~V,\1. Hei
~tinl;tr\I;jÇ Esudn Cb.:f.:' ..tl C,~'.,l (j1.ill

dlIJcL"sil!--:ncia dJ K:rúl']icJ

A $U<.I Exçdt:ncÍil (. S(:O!lOf
. Qepotado UBIR.AT,·,-<'i .\Gl1IAR
Pri!;u'.:lru Se..;r..;t>1.tiü da C.lm1f;J dns Lh~t:'JtHl~.'<;

IiR.A~ít.iA.nF. . .

. PROJETO DE LEI N!! 4.692. DE 1998
I Do Poder Executivo)

MEI'SAGEM N' 950. DE 1998

Altera €O acrescenta ctispo':i.Lt.l.VOS .j f:onsolidaç,:tO das LeLS do
'Trabalho.

'(I\S COMISSõES DI:: THABA['I'iO l Df', AIXlIllIS'fRi'-I.t;AO F SERViÇO P0BLtCO;
E DE CO'NSTITUIÇ1líO E JUS1' 1.(:1'1. E Jlf', REDAI;iV) í ART. S,4 i ART. 24,

Il)

··Art.7ü2 8 A, O Tribunal Supenor do Trabalho podem expedir instruções necessárias ao
~umpnmentu da legislação. processual trn.bal~ista .e. \"1sando a unífonmzar procedimentos
destinados J. assegurar J. celeridade da prestação JUTlsJlclonal··

An. 3~ Esta Lei entrara em \Igor na data de sua publicação.

Brasllía.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDEJlóAÇ."O DE ESTL:DOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

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

SEÇÃO VJII
Do Processo Legislativo

....................................h ..

SUBSEÇÃO [][
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
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Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ 1° - São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

r- fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como normas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios:

e) criação. estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública.

§ 2° - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

TÍTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPÍTULO II
Da Remuneração

Art. 467 • Em caso de rescisão do contrato de trabalho, motivada
pelo empregador ou pelo empregado, e, não havendo controvérsia
sobre parte da importâncía dos salários, o primeiro é obrigado a pagar

a este, à data do seu comparecimento ao tribunal de trabalho, a parte
incontroversa dos mesmos salários, sob pena de ser, quanto a essa
parte, condenado a pagá-Ia em dobro.

TÍTULO VIII
Da Justiça do Trabalho

SEÇÃO III
Dos Presidentes das Juntas

Art, 654 - O ingresso na magistratura do trabalho far-se-á para o
cargo de Juiz do Trabalho Substituto. As nomeações subseqüentes por

'promoção, alternadamente, por antigüidade e merecimento.
*Art. 65-1 com redação dada pelo Dt!f.:rel(}~1t!1 n') 229,. c/e 2H 02 1967.

§ 4° - Os candidatos inscritos só serão admitidos ao concurso"
após apreciação prévia, pelo Tribunal Regional do Trabalho da
respectiva Região, dos seguintes requisitos:

* ,§ -/" com redação dada pelo f)L'CTI.!Ur/el n/' 229. de 2H 02 /9fi7.

a) idade maior de 25 (vinte e cinco) anos e menor de 45 (quarenta
e cinco) anos;

b) idoneidade para o exercício das funções.
§ 5° - O preenchimento dos cargos de Presidente de Junta, vagos

ou criados por lei, será feito dentro de cada Região:
*§ sn com red(1(;ão dada pelo /)ecr~'t(J-lei n" 229. de 28 O] 1911":.

a) pela remoção de outro Presidente, prevalecendo a antigüidade
no cargo, caso haja mais de um pedido, desde que a remoção tenha
sido requerida. dentro' de 15 (quinze) dias, contados da abertura da
vaga, ao Presidente do Tribunal Regional, a quem caberá expedir o
respectivo ato.

SEÇÃO 111
Da Competência do Tribunal Pleno

Art. 702 - Ao Tribunal Pleno compete:
I - em única instância: -
a) decidir sobre matéria constitucional, quando argüido, para

invalidar lei ou ato do poder público; .
b) conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam a

jurisdição dos Tribunais Regionais do Trabalho, bem como estender
ou rever suas próprias decisões normativas, nos casos previstos em
lei;

c) homologar os acordos celebrados em dissídios de que trata a
alinea anterior;

d) julgar os agravos dos despachos do presidente, nos casos
previstos em lei;

e) julgar as suspeições argüidas contra o presidente e demais
juízes do Tribunal,. nos feitos pendentes de sua decisão;

f) estabelecer Súmulas de jurisprudência uniforme, na forma
prescrita no Regimento Interno.

* Alínea "f" com redação dada pela I,,, n D -.1133. de 05 /O 1982.

g) aprOVar tabela de custas e emolumentos, nos termos da lei;
h) elaborar o Regimento Interno do Tribunal e exercer as

atribuições administrativas previstas em lei, ou decorrentes da
Constituição Federal.

II - em última instância:
a) julgar os recursos ordinários das decisões proferidas pelos

Tribunais Regionais, em processos de sua competência originária;
b) julgar os embargos opostos às decisões de que tratam as

alíneas "b" e "c" do inciso I deste artigo;
c) julgar embargos das decisões das Turmas, quando estas

divirjam entre si ou de decisão proferida pelo próprio Tribunal Pleno,
ou que forem contrárias à letra da lei federal;

d) julgar os agravos de despachos denegatórios dos presidentes de
turmas, em matéria de embargos, na forma estabelecida no regimento
interno;

e) julgar os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos.
• Vide arl. 111. da Cansliluiçao da Repúblíco Federativa do Brasil de 1988 o disposto

neste "caput."..

§ l° - Quando adotada pela maioria de dois terços dos juízes do
Tribunal Pleno, a decisão proferida nos embargos de que trata o inciSo
lI, alínea "c", deste artigo, terá força de prejulgado, nos termos dos §§
2 e 3 do art. 902.
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* vide arl. l/I. da COntll/UIçãa da Repúbltca FederatIva do Brastl de 1988 o disposto

neste parágrafo.

§ 2° - É da competência de cada uma das Turmas do Tribunal:
. a) julgar, em única instãncia, os conflitos de jurisdição entre

Tribunais Regionais do Trabalho e os que se suscitarem entre Juízes
do Direito ou Juntas de Conciliação e Julgamento de regiõeS'
diferentes;

b) julgar, em última instãncia, os recursos de revista interpostos
de decisões dos Tribunais Regionais e das Juntas de Conciliação e
Julgamento ou juizes de Direito. nos casos previstos em lei;

c) julgar os agravos de instrumento dos despachos que denegarem
a interposição de recursos ordinários ou de revista;

d) julgar os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos;
e) julgar as habilitações incidentes e argüições de falsidade.

suspeição e outras. nos casos pendentes de sua decisão.
* Vide art. I JI. da ('on,\'llfuu.;Jo da I?qníhlif...yJ. FedertJllva do Hrasi/ de 19R8 () dl.\posto

neste parágra.ti"

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

TÍTULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

SEÇÃO IV
Do Cumprimento das Decisões

Art. 872 - Celebrado o acordo, ou transitada em julgado a
decisão; seguir-se-á o seu cumprimento, sob as penas estabelecidas
neste Titulo.

Parágrafo único. Quando os empregadores deixarem de satisfazer
o pagamento de salários, na conformidade da decisão proferida,
poderão os empregados ou seus sindicatos, independentes de outorga
de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão,
apresentar reclamação à Junta ou Juízo competente, observado o
processo previsto no Capítulo II deste Título, sendo vedado, porém,
questionar sobre a matéria dc fato e de direito já apreciada na decisão.

* Pardgrafo único com redação doda pela Lei nO2.175. de 30107 1954.

MENSAGEM N° 950, DE 1998· DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos tennos do artigo 6J da Constituição Federal. submeto i e1~ deliberação de

Vossas Excelencias, acompanhado de ExpoSIção de Motivos dos Senhores Ministros de EswIo da
Justiça e do Trobalho. o texto do projeto de lei que "Altera e acrescenta dispositivos i Consolidaçio

das Leis do Trabalho"

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 507; DE 28 DE JULHO DE 1998,
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA JUSTiÇA E DO TRABAbWQ

Art. 765 - Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla
liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das
causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao
esclarecimento delas.

CAPÍTULO \I
Do Processo em Geral

Brasma. de agos to de 1998.

SEÇÃO VIII
Das Audiências

Art. 813 - As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão
públicas e realizar-se-ão na sede do Juízo ou Tribunal em dias úteis
previamente fixados, entre 8 (oito) e 18 (dezoito) horas. não podendo
ultrapassar 5 (cinco) horas seguidas. salvo quando houver' matéria
urgente.

§ 1° - Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a
realização das audiências, mediante edital afixado na sede do Juízo 'ou
Tribunal, com a antecedência minima de 24 (vinte e quatro) horas.

§ 2° - Sempre que for necessário, poderão ser convocadas
audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior.

Excelentissímo Senhor Presidente da Rcpúblic~.

o preseme projeto de lei visa a aparelhar melhor o Judiciário Trabalhista.
de condições para o integral d~sempenho de suas missões insütueianais. Outorga. dessane.
maiores poderes de condução do processo aos juizes lrab31hislaS. a par de oferecer ao Tribunal
Superior do Trabalho il competência p:na expedir Instruções para melhor cumprimento da
legislação processuallabornl.

Nesse sentido. amplia lambêm o horário de funcionamento possivel das
audiências e sessões dos órgãos julgados trabalhistas c prevê o requisito de 2 anos de pniúca
forense pan o ingresso !la magislmtura trabalhista.

Atualmente. para o ingresso n3. cnrrcira de magistrado. a lei não exige
qualquer experiência profissional previa na área juridica. fazendo com quc candidatos com bom
prepáro técnico. mas sem experiêncin pratica. vcnham a dirigir órgãos judicantes de I' instãncia.
em detrimento da melhor composição dos litigios trabalhistas. pois o preparo teórico não é
suficiente para a atuação como conciliador de conflitos socinis. atividade eminentemente prátic,!.

Assim. um mínimo de atuação do candidato em atividades que lhe trnglllll

essa experiência é necessária. Daí a proposta de se colocar como requisito para o ingresso na
magistratura o tempo mínimo de 2 anos de prática iorcnse. A exigência havia sido objeto de
inclusão em resolução administrativa do TST para a realizaçiio de concursos de juiz do trabalh</
substituto. mas foi coosiderada inconstitucional pelo STF. na medida em que apeou a lei fonnal
poderia estabelecer requisitos que condicionem o ingresso no serviço público (cfr. ADln 1.188
O-DF. ReI. Min. MARCO AURÉLIO. in LTr 59-Q4 '437-439). É o que se faz com a remessa do
presente projeto de lei.

Respeitosamente.

SEÇÃO IX
Das Provas

Art. 818 - A prova das alegações incumbe à parte que as fizer.

CAPÍTULO IV
Dos Dissídios Coletivos

f/f\
RENAet CALHEIROS

Ministro \ Estado da Justiça

~~ ..;;....y
EDWARD AMADEO

Ministro de Estado do Trobllho
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Aviso n" 1.069 - SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretario.

Em 6 de agos to de 1998.

:\rt. &5~A .. :\l'Ierta J. \\essào. o juiz c$Clareccni as p3.rte~ present~'" sobre a!> \rmtagens da
concihaç'Jo c usara os nlcil'~ adequado:; de persuasão pnra a soluçàn conciliawna do Iitl!,!i('. em qualquer
tase àa :J.udiêncHl.

.-\rt. 852~1'. ~"ata de audicncia serão rcgistrudl-1s resumidamente os atos essenciais. a:'
annnaçõe~ tundamcntals das partes c as informações úteis a soluça0 da causa trazidas pela pro\'a
testemunhal,

Art. 852~ü. Seriiu decididos. de plan~', todL1S lI;; incidentes e exceções qut: possam
interferir no prosseguimento da L!udiéncia e do processo. As demaiS questü~s serão decididas na
sentença,

,\rt. gS:!.~H. lodas as provas serão produzidas na audiência de Instrução c julgamento.
ainda que não requeridas prc\'1l1mentc.

Encaminho a essa Secretaria ~lensagem do Excclentíssimo Senhor Presidente da

Republica relativa a projeto de lei que "Altera e acrescenta dispositivos a Consolidaçiio das Leis do

Trabalho".

Atenciosamente.

~"CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chere da Casa Civil

da Presidência da Republica

~ I!: Sohre ~,~ documentos apresentados por uma d,]~ panes. manifestar-se-a
imediatamente i1 pane contraria. sem interrupçào da audiência. sal\o absoluta Impossibilidadr.:, J. crittmo
dojuiz.

~::!!.: As testemunhas. me o máximo de duas para cada parte. comparecerão à audiência
de instruçào c julgamento indl.'pendentemente de intim:lçã(,

~ 3!.: Só scrà deferida inumação de testemunha que. comprovadamente convidada. deixar
de comparecer. Nãu conlparccendll ti testemunha intimada. li juiz. poderã detenmnar sua imediata
conduç'ão coerciti\'a.

*-t~ somente quando a prova do fato o e~igir. ou for legalmente imposla. será dcferida
prova te.:mca incumbindo ao .íuí7~ desde logo. fixar L1 praJ:o. o obJeto da penem e nomear perito.

~ 5:1 Facuha·se ús partes, no prazo comum de vinte e quatro horas. a apresentação dL'
quesit...,~. \'edad3 a indtcação de assistent!! tecnico.

dias.
§ 6!.! As panes serào intimadas a manifestar-se sabre o laudo. no prazo comum de cinco

A Sua Excelência·o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei~o Secretario da Câmara dos Deputados
BRASILlA-pF

PROJETO DE LEI N!! 4.693, DE 1998
( Do Poder Executivo)

MENSAGEM NS 951, DE 1998

Acrescenta os arts. B52-A e seguintes à CLT, instituindo o
procedimento sumaríssimo no processo trabalhista.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇllO E SERVIÇO PÚBLICO;
E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54) - ART. 24.
II) . .

oCONGRESSO NACIONAL decret"

Art. l!l São acrescentados os seguintes dispositivos ao Decrcto..Lei 5.452. de l~ de milio
de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho - CLT:

"Seção II·A Do Procedimento Sumaríssimo

.. Art. 852-A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda de cinqüenta \'czes o salário
minimo vigente na data do ajuizamento da recl::unaçào ficam submetídos ao procedimento sumnrissimo.

Parágrafo Único - E;:stão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é
parte a Administração Pública direta. indireta e: fundacional.

Art. 852-8. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumarissimo:

I - o pedido deverá ser certo ou determinado e indicara o valor correspondente:

II - não se fará citaçào por edital. incumbindo no autor a correta indicação do nome e
endereço do reclamado:

III - a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo mã.'Cimo de quinze dins do seu
ajuizamento. podendo constar de pauta especial. se: necessrl.rio. de acordo com o movimento judici:irio
da Junta de Conciliação e Julgamento. '

§ 12 O não atendimento. pelo reclamante, do disposto nos incisos ( e II do presente nrtigo
im~rtará. no arquivamento ~a rechunação e condenaçã.o ao pagamento de custas sobre o vnlor da
causa.

'. § 1!!: As partes'c n.dvogad~s comunicarão ao juizO as mudanças de endereço ?Co.rridas no
curso do processo. repiltando-se eficazes ns intimações enviadas ao local anteriormente Indtcado. na
ausência de comunicação.

Art. 852-C. As demandas sujeitas a rito sumarissimo serão instruídas c julgadas ~m

audiência única. sob a direção de juiz presidente ou substituto. que poderá ser convocado para atuar
simultaneamente com o titular.

Art. H5:!-O. O juiz dirigirá (} processo com liberdade para determinar as pro\'3S a serem
produzidas. considemdo o õnus probatàrio de cada litigante. podendo limitar ou excluir as que
considerar excessivas. impertinentes ou prolctatórias. bem assim para npreciil-Ias e dar especial valor as
regras de experiencia comum ou técnica.

§ 7~ lnterrompida a audiência o seu pr05seguimento e a soluçào do procc!'.so dar·se-t\o no
prazo mJ.'\imo de trinta dias. sal\'o moti\'o relevl1Ilte justiticado nos auWs pelll juiz da causa,

An.851-1. A sentença mencionará os elementos de eon.. icção do juizo. com resumo dos
fatos rdt:\'arltes ocorridos em audiência. dispensadL"l o rdatório.

§ }!.! O juízo adotará em cada caso J decisão que reputar mais justa c equ5.nim~.

3tend~n,jo aos tins sociais da lei e as eXigências do bem '~omum.

~ 2!.! Não se admitira sentença condenatoria por quantia i1iquida.

§ 3:: As panes serdo intimadas da sentença nL! própria audiência em que prolatada".

1".1

"An. 8QS. (".1

<. .• \

~ I!: ;-\as rccbmaçõts sUJeitas ao proce.::.:mcnto sumarissimo. l' recurso ordinário:

I . somente será cilbh'd por \'iol;l,;J.· literal ti lei. contmriedadc J. sumula d~

jurispr.:jencia uniioml~ do Tribunal Supenor dll i iJbalho l1U \ iolaçiio direta da ConstitUição dj
Rcpur-::.::.1. não ~c admitindo recurso adcsi\'o~

11 - serú im~diat:lmente distribuido. ~::-:.. \C7 recebido no Tribunal. de\cndo o relator
nbera·~ ..' no prazo máximo de dez dias. c a Secretar..::. ';,1 'I ribunal ou Tunna colocu-lo ímed13tamente:
em pa:.:t:l para julgamento. sem revisor:

111 - teri! pílfeccr oral do represem.:::,:,: dn \linisterio Pu'Dlico presente a sessão d::
julgarr.~nto. se c~tc cntendt:r necessrJrlO o parecer. cC':;: :..:gistTO na cenidão:

IV - terà acórdão consistente unicame:,.::.: nu certidão de julgamento. com a indicação
sufici~;::~ do processo e pane disposiu\'3. e das raz":::".:.. deCidir d !O pre\'aientc, Se a sentença for
confirmada pelos próprios fundamentos. a cenidão de julgamento. registrl1Ildo tal circunstància. scn'irú
de acórdão.

§ 22 Os Tribunais Regionais. di\'ididos em Turmas. poderão designar Turma para o
julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas no
procedimento sumarissimo··.

"An. 896. (... )

(.,,)

§ ({l Nas causas sujeitas 30 procedimento sumaríssimo. somente será admitido recurso de
revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho c
violação direta da Constituit;ão da República",

"Art. 897..A Caberão embargos de declnração da sentença ou acórdão. no praz.o de cinco
dias. devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão 5ubseqüe~te :i sua aprese.ntação.
registrado na certidão. admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omtssão e contradição no
julgado e manifesto equÍvoco no exame dos pressupostos extrínsecos do rerurso.

. Parágrafo único. Os erros materiais poderão ser corrigidos de oficio ou a requerimento
de qualquer das panes'.

Art. 22 Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias da sua publicação.

Brasília.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TiTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPiTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos. na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ 1° - São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e'
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
L'nião, bem como normas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados. do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública.

§ 2°· A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS no TRABALHO

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

TiTULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho

CAPiTULO III
Dos Dissídios Individuais

SEÇÃO II
Da Audiência de Julgamento

Art. 852 - Da decisão serão os litigantes notificados.
pessoalmente, ou por seu representante, na própria audiência. No caso
de revelia, a notificação far-se-á pela forma estabelecida no parágrafo
1° do art. 841.

CAPÍTULO VI
Dos Recursos

Art. 896 - Cabe Recurso de Revista das decisões de última
instância para o Tribunal Superior do Trabalho, quando:

* Art. 896 com redação dada pclal.t:J n J 7. "0/, de 21 12 1988.

a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação
diversa da que lhe houver dado o mesmo ou outro Tribunal Regional.
através do Pleno ou de Turmas. ou a Seção de Dissidios Individuais
do Tribunal Superior do Trabalho. salvo se a decisão recorrida estiver
em consonância com enunciado da Súmula de Jurisprudência
Uniforme do Tribunal Superior do Trabalho;

b) derem ao mesmo disposto de lei estadual, Convenção Coletiva
de Trabalho, Acordo Coletivo. sentença normativa ou regulamento
empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda
a jurisdição do Tribunal Regional prolator interpretação divergente.
na forma da alinea a; e

c) proferidas com violação de literal dispositivo de lei federal. ou
da Constituição da República.

§ 1°- O Recurso de Revista será apresentado no prazo de 8 (oito)
dias ao Presidente cio Tribunal recorrido, que poderá recebê-lo ou
denegá-lo, fundamentando, em qualquer caso, o despacho.

* ,~. I" t:om r(!Jaçiio d",Ja pé/a 1,111 fi ~,-Ol. Jt1 21 1219XH.

§ 2° - Recebido o Recurso. a autoridade recorrida declarará o
efeito em que o recebe, podendo a parte interessada requerer carta de
sentença para a execu.ção, provisória.. salvo se for dado efeito
suspensivo ao Recurso.

* ,,,fi 2<:1 (,.'lmr redação dada pela /'UI 11" ~ ~(JI, de 21 12 I!)~R.

§ 3° - Denegado seguimento ao Recurso, poderá o recorrente
interpor Agravo de Instrumento no prazo de 8 (oito) dias para o
Tribunal Superior do Trabalho.

* §3l!clJmredaçiioJadap(J/o/.elnu ",-OI.delI1219RR.

§ 4° - Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do
Trabalho. ou por suas Turmas. em execução de sentença, inclusive em
processo incidente de embargos de terceiro, não caberá o Recurso de
Revista. salvo na hipótese de ofensa direta à Constituição Federal.

* §·I"f.omredl.1l;iilldudapdtl[,elfl'-.~(jI.Jl!2112 NH8.

~ 5° - Estando a decisão recorrida em consonància com enunciado
da Súmula da Jurisprudência do Tribunal Superior do rrabalho.
poderá o Ministro Relator. indicando-o. negar seguimento ao Recurso
de Revista. aos Embargos, ou ao Agravo de Instrumento. Será
denegado seguimento ao Recurso nas hipoteses de intempestividade,
deserção, falta de alçada e ilegitimidade da representação. cabendo a
interposição de Agravo.

*§ 5" com reda(,'ào dada pela Lei n" -,70 I. dI.' 21 12 19HH.

CAPÍTULO VI
Dos Recursos

Art. 897 • Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias:
a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções;
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\';";lln. J. .!J,.tt".ÍI..' de'",; pr(\l.'ediTl1l.:nlo JIl:.lI!> l.dt:n: pcrtllll1nJ l.ju;,: umr..::n ',':,
tnbu!I ..l.l~; pude:;;;crn operar CL\m nlJ.loJr rJplJclllJ. .JprecI.1çào d~ recur-;iOs. uma \ ez qut.: 11 n,:c:<.Jrnt:
J:1 matCr1J titica Ik.1IlJ. <1r.1~taJo em rd;),ç~:ill ..l dcmandas de menor \ aiur.

b) de instrumento. dos despachos que denegarem a interposição
de recursos.

* Com redação dada pi1ItJl.eutU 8.-H2, de 11 (JI, /91)::.

§ 10 - O agravo de petição só sera receb.ido quando o agravante
delimitar, justificadamente. as matérias e os valores impugnados.
permitida a execução imediata da parte remanescente até o final. nos
próprios autos ou por carta de sentença.

* Com redação dada pela Lei nO 8.432. de 11/0611992.
§ 2° - O agravo de instrumento interposto contra o despacho que

não receber agravo de petição não suspende a execução da sentença.
* Com reua/r'ão dudapela l.tl fi" 8.432, de li 06 N92.

§ 3° - Na hipótese da alínea "a" deste artigo. o agravo será
julgado pelo próprio Tribunal. presidido pela autoridade recorrida,
salvose tratar de decisão do Presidente da Junta ou do Juiz de Direito.
quando o julgamento competirá a uma das Turmas do Tribunal
Regional a que estiver subordinado o prolator da sentença. observado
o disposto no art. 679 desta Consolidação. a quem este remeterá as
peças necessárias para o exame da matéria controvertida, em autos
apartados, ou nos próprios autos, se tiver determinada a extração de
carta de sentença.

* Com redoçllo.luda pela l.e! n"8..JLi, d...' 'lll(' JIJ9~.

/1 ~.
l[ \

HE1\\~:-' <. .\l.IIEIRU;\
\linhuc\ de'!: ,lalitl..!j .hl~:tC.l

AVlsnn- 1.070-S11PARC Clvil

Senhor Pnrnelro Secretario,

ç ~..-..,-
EDW\RD .\~1A[)E',1

\hmqri' d,: !:;,-IJJI"'l,jO 1:,lr..tl!,,·

Em de aços to de 19Q9

§ 4° - Na hipótese da alínea "b" deste artIgo. o agravo será
julgado pelo Tribunal que seria competente para conhecer o recurso
cuja interposição foi denegada.

* ('(Im redal,'Jo dada pul'.1 te, n"'8.-I3':. de 1I (fI; /91)3.

MENSAGEM N° 951, DE 1998 - DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros do (ongrcsso NaCToft11.

Nos termos do artigo 61 da ConstitUIção Federal. !".ubmeto'a eievada dehberação de

VOSSf Excclénc..'. acompanhado de Exp(j~içao de MúTl\05 dos Senhores r-..úrnstro:-; de Estado da
Justtç.1 e do Trabalho. ü te;<to do proJeto de hl'l que "Acrescenta os arts R52·A e se.gl..IJntes a CLT.

instituindo (I procedimento sumanSSIOlO n\.) çroctJsso trabalhista"

Ent:ammho a essa Secretana Mensagem do Excelentlssirnu Senhor Presidente da

Republlca relativa a pro.lelO de lei que "Acrescenta os arts 852·.40 e seguintes a CLT. instituindo o

procedimento sumans~lmo no processo trabalhista"

Atenciosamente,

~C-+-~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
~1inistro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua ExCe\enCl3 o Senhor
Deputado \.lBtRATAN AGUIAR
Pnmel~o Secretario da Câmara dos Deputados
BRASlLIA·DF

Bras:dia, de dr~o5 t:) de 1998

PROJETO DE LEI N!!.4.694, DE 1998
( Do Poder Executivo I

MENSAGEM N'952. DE 1998

Acre5centd dispositivos à Consoliddção da.s Leis do Trabalho,
dispondo sobre as Comissões de ConcJ.liação Prévia.

{AS coHisSCES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇA.O E SERVIÇO PuBLICO i
E DE CONSTTTUrç1\O E JUSTIÇA E DE REDAÇ1l.0 (ART~ 54) - ART. 24,
II)

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 508. DE 28 DE JULHO DE 199B,
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA JUSTiÇA E DO TRABALHO

r-:nJn ell\ \1~IJ :.l IH..'tl.."·dJíJJc J~ ,illl.:'.ml!)f ,) G'; tf.)\:'o<111l'; ,i..;
IÓml3, J toma· I.. ~u:~ ·.... !t.·r!~ t.: t,'tkJZ n~ ,"lu~~\..l '.h,~ ... ümll',..... Il'XC';' irEI ''; '';';- J

,ntrOI1\-lcat) t!~ ~nl rn'~ ..' Jlnlt:nh1 r.: ,.(lt:.:ui r lU ,1,' r ....çL~rr;J,~\t:~, '':,-' ;,çq·,.lt:n:.t l"'.lunt1
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i:m IlI.1t.:nJ l<.:",:uL',..l1 "'> rr"'l"c';~(', ·\U.lt'ItV:' ,lo) rW;.:~dlmt:nt(1 ,.umnn';',.nr,l'
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o CONGRESSO NACIONAL d~creta:

Art 1:': AcrC;iccntam·St':.lo Decrcto·Lei n:': 5 -l.52. de I:: de n:JIO de 1943~ Consolidação d15

1.\;'1$ (:0 Tr;tbJlho - CLT. (J';, -;egumtes J.rugo~·

··Capitulo II·A

\rt. ô36-A Contondo C(lm mais de cmquenta t'mpregados. :lS empresas publicas e
rmvadas, h.:m como tiS t:ntes plibhco::í que ContrJtem trabalhndores :,ob o regime desta
C,ms0Itd:lçjo ficam úbng~do$ a or~anlz.3r e m::uner em funcionamento Comissão de Conciliaç.3o
Prêvla,

Art, !P6-B. :\ l't.\mI5;;áo :>t.'fJ composta dI,:. M mim mo, 4uJtro empregados. l::tcuhado o
.Iumt:nw do nnmt:w dI.: mt....ç-ranlc" m....:dlante nt.'~oCIJÇ;]O CI11t.'(l\'J.

.~ \..: 1lavem n;t CIlmis:;i0' l:mtcs ,>uph:ntes qUJntOS forem ú~ representantes mubres,

j 2" \ metade do~ m..:mbro$ da Cumlss:1o st:Ti1 mdtcJJ,l pr:lo empregador e a outro mctad~

deil:l pdo'> ~mpn:gildos. C01 c"crulmio .,~crclo

;~ 3'-! O mandato dos membros da Comissao. tltulares e suplentes. cde dois onos.
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Art. 836-C. Os conflítos individuais do trabalho entre empregado e empregador serào
submetidos. previamente. à Comissão de Conciliação Previu. como condição para o ajuizamenhl
da ação trabalhista. .

§ 12 Não prosperando a conciliação proposta. serã fornecida ao empregado comprovação
do tema do conflito e da tentativa conciliatória frustrada. finnada por qualquer dos membros. o
que o habilitara a ajuizar ação na Justiça do Trabalho.

§ 2º Havendo motivo sério e relevante que impossibilite a observâncía do procedimento
previsto no caput. tal circunstància serà declarada na petição inicial da ação intentada perante a
Justiça do Trabalho. sob as penas da lei.

§ 3!! O descumprimento injustificado do procedimento disciplinado neste artigo importa a
extinção do processo. sem aprecíação do mérito. além de sanção por litigância de má-fê. se for o
caso.

Art. 836~D. Aceita a conciliação. sera lavrado termo. assinado pelo empregado t:. ao
menos. por um representante do empregador c por um n:presentante dos empregados. membros
da Comissão. fornecendo-se cópia ao empregado.

Parãgr~fo único. O termo de conciliação ê vinculativo para o empregador. devendo o
empregado ratificar pessoalmente o conteudo do 3)USle perante o juiz.

Art. 836-E O juiz do trabalho. ou o juiz de direito investido de jurisdição trabalhista. em
todos os dias úteis reservará horário para audiência pública. onde os termos de conciliação
celebrados serão submelidos a homologação.

§ 12 Homologado pelo juiz. o termo d~ conciliação vale como sentença de mérito
irrecorrível. com força de coisa julgada. isentos os mteressados de custas e emolumentos.

§ 2\! Pode o Presidente do Tribunal Regional. onde existam mais de duas Juntas de
Conciliação e Julgamento. determinar rodízio entre os Juízes do Trabalho em exercício na
jurisdição para o desempenho da função homologatória prevista neste título.

Art.836-f. As Comissões de Conciliação Prévia levarão a cabo a sessão conciliatória no
p~o máximo de cinco ~i~ c?ntados da provocação do interessado. Esgotado o prazo sem a
realização da sessão. tera direito o empregado ao fornecimento de comprovante. assinado por
qualquer membro da comissão. que o habilite a ingressar na Justiça.

. .~. 83~-C?. O prazo prescricional ficará su~pen!:io a panir da provocação da Comissão de
ConcIlIaçao, relOlClando-se a contagem com o venCimento do prazo previsto no artigo anterior ou
frustração da proposta conciliatória".

Art.2!!. As empresas sujeitas ã constituição da Comissão de Conciliação Prévia terão
prazo de sessenta dias contados do ínicio de vigência da presenle Lçí para a respectiva instalação e
funcionamento.

Panigrafo tinico. O descumpnmento de tal determJn:lção implicarâ multa. diária de um
salário mínimo, duplicado a cada dez dias de retardamento. a ser aplicada pelo órgão de tiscaliZ:lção do
Ministério do Trabalho.

Art. 32 A presente Lei entrarã .:m vigor no prazo de trinta dias a partir dll data de sua
publicação.

Brasllia.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do

Senado Federal ou do Congresso Nacional,' ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos. funções ou empregos públicos na

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

orçamentária, serviços públicos e pes~'oal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;

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

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos
da administração pública.

§ 2° - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação
à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no minimo,
um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DOTRABALHO

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

TÍTULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho

CAPÍTULO II
Do Processo em Geral

SEÇÃO X
Da Decisão e sua Eficácia

Art. 836 - É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer
de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos
neste Título e a ação rescisória. que será admitida na forma do
disposto no Capítulo IV do Título IX da Lei n° 5.869, de II de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil, dispensado o depósito referido
nos artigos 488, inciso lI, e 494 daquele diploma legal.

* :lrt. H36 CfJm rt!daç'ãodada p/!/u f.!!l n<J 7.351. de 2'7 OH l1JH5.
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MENSAGEM N° 952, DE 1998 • DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros do Congresso Naciona1.

Nos tennos do artigo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada deliberação de

Vos... Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da

Justiça e do Trabalho. o texto do projeto de lei que·Acrescenta dispositivos à Consolidação das

Leis do Trabalho, dispondo sobre as Comissões de Conciliação Prévia".

PROJETO DE LEI N!! 4.695, DE 1998
( Do Poder Executivo)

MENSAGEM N' 953, DE 1998

Altera os arts. 789 e 790 da CLT, sobre custas e emolumentos da
Justiça do Trabalho.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) ART. 24,
Ir)

Brasilia. de ogos to de 1998 O CONGRESSO NACIONAL decreta:

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 509, DE 28 DE JULHO DE 1998,
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA JUSTiÇA E DO TRABALHO

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica.

A Justiça do Trabalho receheu. no ano passado. cerca de 2 milhões de
ações trabalhistas. o que supera. em muito. a capacidade de julgamento das pouco mais de mil
Juntas de Conciliação e Julgamento que integram a base do Judiciàrio Laboral.

Com isso. o processo trabalhista. originariamente concebido para ser
solucionado numa única audiência.. acaba espraiando-se por inúmeras audiências. marcadas com
dilatados interregnos. tomando longa a peregrinação do trabalhador até obter um
pronunciamento dos ôrgãos judicantes laborais. a par de. com as instâncias recursais, aguardar
por vários anos a solução definitiva de sua demanda.

Assim. o presente projeto introduz na sistemática de composição dos
conflitos trabalhistas de natureza individuai a Comissão de Conciliação Prévia.. no âmbito das

próprias empresas. em caráter paritário. que evite a chegada ao Judiciário de grande pane das
demandas trabalhistas.

A experiência internacional tem demonstrado a eficácia dessas comissões
de conciliação no âmbito das empresas. desafogando o Judiciàrio e obtendo soluções de
~omp~s.ição mais pró~imas à realidade do que as que Qdviriam de uma decisão judicial de caráter
Imposltlvo.

. Para garantir a executoriedade dos acordos obtidos por essas comissões de
conciliação prévia. o projeto atribui aos juizes presidentes de JCJs a competência para homologar
os acordos. o que não acarretaria maiores trabalhos para o Poder Judiciário. na medida em que a
homologação constitui apenas fonnalidade que demanda muito menor desgaste de tempo do que
a obtenção do acordo.

Art. I!! Os arts. 789 e 790 da CLT passam a vigorar com a seguinte redação:

"Seção III
Das Custas c Emolumentos

Art. 789. >-los díssídios individUaiS c nos dissidio$ coletivos do trabalho. nas ações c
procedimentos de competênCia da Justiça do Trabalho. bem como nas demandas propostas
perante a Justiça Estadual. no exercicio da juri~diçáo trabalhista. .:1S custas relativas ao processo
de conhecimento incidirão :i base de dois por cento. observado o mmimo de dez UFIR:; e serão
calculadas:

I 8 quando houver acordo ou condenação. sobre o respectivo valor:

11 8 quando houver cxtmção do processo. ~em .iulgarnento do menta. ou julgado
totalmente improcedente o pedido. sobre o valor da causa:

III • no caso de procedência do pedido IÍJnnulJ,do t!m açJo dt!c1aratoria t! em ução
constitutíva. sobre o valor da causa:

IV 8 quando o ...alor for indetenninado. sobre o que o ,iuiz-presidente ou o luiz fixar.

§ 12 As custas serão pagas pelo vencido. após o trànsito em julgado da decisão, No caso
de recurso. as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal.

§ 2!! Não sendo liquida a condenação. o juizo arbitrar-lhe-à o valor c tixarà o montante
das custas processuais.

§ 32 Sempre que houver acordo. se de outra fonna não for convencionado. o pag.amento
das custas caberá em partes iguais aos litigantes.

§ 4Q Nos dissídios coletivos. as partes vencidas responderão solidariamente pelo
pagamento das custas. calculadas sobre o valor arbitrado na decisão. ou peJo Presidente do
Tribunal.

"Art. 7898 A. No processo de execução são devidas custas. sempre de responsabilidade do
executado e pagas ao final. de conformidade com a seguinte tabela:

I 8 autos de arremmaçfio. de ndjudiéaç50 e de remiç50 cinco por cento sobre o respectivo
valor. até o máximo de um mil e oitocentas UFIR:

11 - atos dos oficiais de justiça: por diligencia certificada:

Respeitosamente.

(v\
RENAN CALHEIROS

Ministro ,Estado da Justiça

Aviso n' 1. On SUPARlC. Civil.

EDW~~~~'yy-
Ministro de Estado do Trabalho

a) em zona urbana - dez virgula quarenta UFIR:
b) em zona rural- vinte virgula oitenta UFIR:

111 ~ agravo de instrumento - quarenta e uma \'irgula sessenta e uma UFIR:

IV - agravo de petição - quarenta c uma vírgula sessenta c uma UFIR~

v - embargos á execução. embargos de terceiro e embargos à arrematação - quarenta e
uma vírgula sessenta e uma UFIR;

VI 8 recurso de revista - cínqüenta e duas virgula zero duas UFIR:

Em 6 de ogos to de 1998. VII - impugnação à sentença de liquidação - cinqüenta e duas vírgulrt zero duas UFIR:

Senhor Primeiro Secretário.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

Republica relativa a projeto de lei que "Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do

Trabalho, dispondo sobre as Comissões de Conciliação Prévia".

Atenciosamente,

~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da Republica

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei~o Secretàrio da Câmara dos Deputados
BRASILlA-DF.

VIII 8 despesa de 3rmazenagern em depósito judicial - por dia - zero vírgula um por
cento do valor da avaliação:

IX 8 cálculos de liquidação realizados pelo contador do juizo - sobre o valor liquídado
meio por cento até o limite de seiscentos UFIR.

Art. 7898 B. Os emolumentos serão suportados pelo Requerente. nos valores fixados na
seguinte tabela: '

I 8 autenticação de ~raslado de peças mediante cópia reprográfica apresentada pelas partes
por folha. zero virgula cinqüenta e dois de UFIR:

II - fotocópia de peças - por folha. zero vírgula \ inte e seis de UFIR:

lU 8 autenticação de peças - por folh~ zero vírgula cinqüenta e dois de UFIR;

IV 8 cartas de sentença. de adjudicação. de remlçào e de arrematação - por folha. zero
virgula cinqüenta e dois de UFIR,
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v ~ certidões - por folha. CinCO \'írgula vinte de UFIR.

Art. 790. Nas Juntas de ConcHiação e Julgamento. nos Juízos de Direito. nos Tribunais e
no Tribunal Superior do Trabalho. a fanna de pagamento das custas e emolwnentos obedecerá às
instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.

§ 12 Tratando-se de empregado que n:io tenha ubtido o beneticio da justiça gratuita. ou
isenção de custas. o sindicato que houver intervindo no processo respondera solidariamente pelo
pagamento das custas devidas.

§ 22 No caso de nào~pagilmento -das custas. tb.r-si:-a execução da r~spectíva impurtância.
segundo o procedimento estabelecidC) no Capitulo V deste Título.

§ 32 É facultado aos juízes. órgãos Julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de

qualquer instância conceder. J. requerimento I)U Jt: ntkio. o hcneticlO da justiça gratuÍt3.

inclusive quanto a traslados t;:: instrurnt:mÜ$. J,-\ueias qu~ pL'rc~h:rem sai..lriü ígual ou Inferior no
dobro do mínimo legal. ou declararem. sob JS penas da 1.:1. 4Ul! não e:-it5.o t:m condições de pagar
as custas do processo s~m prcjuil.o do sustenL' proprw tlU dI.: :-'UJ. t'amillJ

Art. 7g0~A. São Is~mos do pagamento d~ l.'ustJS. Jlém düs rcndici~ri()s de justiça
gratuita:

I - a União. os Estados. o Distrito F~d~ral. oS ~-1uniclplOs l! respectivas autarquias e
fundações públicas federais. l!staduai!í ÜU mumdpms que não explorem ,:mvidade eClmômica;

II ~ o Ministério Público do Trabalho.

Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo n50 alcança as entidades tiscalizadúras
do exercicio profissíonal. nem exime àS pessoas jundit:a$ rderidas no inCISO I da obrigação de
reembolsar as despesas judiciais realizadas pda part~ vencedora..

An. 790~B, A responsabilidade pelo pagamento dos húnorarios periciais e da parte
sucumbente na pretensão objeto da pendà. salvo se hendicianJ. de Ju;;Uç:l gratUita",

An. 2~ E::;ta Lei t:ntrara em vIgor no praLo de trmta JIJS liJ. data da ';)11:l publicação,

Brasília.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTrDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal ou do Congresso ~acional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cídadãos, na fonna e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas;
II - disponham sobre:

a) criação de cargos. funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária. serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime
jurídico. provimento de cargos. estabilidade e aposentadoria de civis,
refonna e transferência de militares para a inatividade:

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública
da União. bem como nonnas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados. do Distrito Federal e dos
Territórios:

e) criação. estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos
da administração pública.

§ 20
- A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação

à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no f!linimo,
um por cento do eleitorado nacional. distribuído pelo menos por cinco
Estados. com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

Aprova a ('onsolidação das I.eis do Trabalho.

TLTULOX
Do Processo Judiciário do Trabalho

CAPÍTULO II
Do Processo em Geral

SEÇÃO III
Das Custas

Art. 789 - Nos dissidios individuais ou coletivos do trabalho. até o
julgamento, as custas serão calculadas progressivamente, de acordo
com a seguinte tabela:

* Ar/. 789 com redação dada peio fJecrc!/o-h.!lll" 229, de 28 021967.

I - até I (um) valor-de-referência. 10% (dez por cento);
Il - acima do limite do item I até 2 (duas) vezes o valor-de

referência. 8% (oito por cento);
III - acima de 2 (duas) e até 5 (cinco) vezes o valor-de referência,

6% (seis por cento);
IV - acima de 5 (cinco) e até 10 (dez) vezes o valor-de referência,

4% (quatro por cento);
V - acima de 10 (dez) vezes o valor-de-referência, 2% (dois por

cento).

§ 10 - Nas Juntas, nos Tribunais Regionais e no Tribunal Superior
do Trabalho. o pagamento das custas será feito na fonna das
instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Nos Juízos
de Direito a importância das custas será dividida propõrcionalmente
entre os funcionários que tiverem funcionado no feito, excetuados os
distribuidores, cujas custas serão pagas no ato de acordo com o
regimento local.

*,\r; r com redação dada Pi//O Decre/o-Iel nU ::9, de 28 02 1967.
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Excelentissimo Senhor Presidente da República.

Senhores Membros do Congresso Nacional.

. .

de 1998de "gostoBrastlia.

. .

MENSAGEM N° 953, DE 6 DE AGOSTO DE 1998, DO PODER EXECUTIVO.

Nos termos do artigo ól da Constituição Federal. submeto a elevada deliberação de

Vossas Excelências. acompanhado de ExpOSição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da

Justiça e do Trabalho. ° texto do projeto de lei que '"Altera os arts. 789 e 790 da CLT. sobre custas

e emolumentos da Justiça do Trabalho"

Parágrafo único. O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre
a constituíção e o funcionamento de cada uma das seções
especializadas do Tribunal Superior do Trabalho, bem como sobre o
número, composição e funcionamento das respectivas Turmas do
Tribunal. Caberá ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
presidir os atos de julgamento das seções especializadas, delas
participando o Vice-Presidente e o Corregedor-Geral, este quando não
estiver ausente em função corregedora.

Art. 20
- Compete à seção especializada em dissídios coletivos, ou

seção normativa:
I - originariamente:
a) conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam a

jurisdição dos Tribunais Rçg~onais do Trabalho e estender ou rever
suas próprias sentenças normativas, nos casos previstos em lei;

b) homologar as conciliações celebradas nos dissídios coletivos
de que trata a alínea anterior;

c) julgar as ações rescisórias propostas contra suas sentenças
normativas;

Os am. 789 e 790 da CLT. que tratam das custas na Justiça do Trobalho.
previam sua cobrança st.!gundo uma tabela calcada no \ alor~d~-rcfercncia regional. indexador
que deixou de ser utilizado c atualizado a partir de abrít de 19Q I. Assim. o congelamento das
custas trabalhistas decorrente dessa alteração levou ;i opcraç50 da Justiça Laboral de fonna
praticamente gratuita. uma vez que 11 Lei 7.701/88. [lU atribuir ao TST competência para aprovar
tabelas de custas e emolumentos. foi declarada inconstitucional pelo STF. quando da expedição.
por aquele sodalício. de nova tabela de custas.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 510, DE 28 DE JULHO DE 1998,
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA JUSTiÇA E DO TRABALHO

§ 6 - Sempre que houver acordo, se de outra forma não for
convencionado, o pagamento das custas caberã em partes iguais aos
litigantes.

*..,,' fÍ" com redação daJa pu/o f)1.'(''rI:to-I/lJ n~' 229. de 28 02 196 ...

§ 7° - Tratando-se de empregado sindicalizado que não tenha
obtiáa o benefício da justiça gratuita. ou isenção de custas. o sindicato

que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo
pagamento das custas devidas.

* ..f' ':"" com redar;iio dL1du peio / )ecrcto-h.!l n' ]29. de 2H O] I f)(í-.

§ 8° - No caso de não-pagamento das custas. far-se-á a execução
da respectiva importância. segundo o processo estabelecido no'
Capítulo V deste Título.

* §]?C' com reduçiio dada pc/o f)ucrelo-/elllo 229. dI.! 28 02 J9(j~.

§ 9° - É facultado aos presidentes dos Tribunais do Trabalho
conceder, de oficio. o beneficio da justiça gratuita, inclusive quanto a
traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igualou
inferior ao dobro do mínimo legal, ou provarem o seu estado de
miserabilidade.

*§ 9° com redaçiio dada pelo Decreto-lei nU 229. de 28 02 1967.

Art. 790 - Nos casos de dissidios coletivos, as partes vencidas
responderão solidariamente pelo pagamento das custas, calculadas
sobre o valor arbitrado pelo presidente do Tribunal.

* Art. 790 com redação dado pelo Decreto-lei n" 229. de 28 02 1967.

§ 2° - A divisão a que se refere o § 1, as custas de execução e os
emolumentos de traslados e instrumentos serão determinados em
tabelas expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.

* § 211 com redação dada pelo Decreto~/ei nU 229, de 28 02 /967.

§ 3°'_ As custas serão calculadas:
* §]D com redução dada pclo Di!crl!W-/el nU 229. de 28 02 1967.

a) quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo
valor;

b) quando houver desistência ou arquivamento, sobre o valor do
pedido;

c) quando o valor for indeterminado. sobre o que o juiz presidente
ou o juiz fixar;

d) no caso de inquérito, sobre 6 (seis) vezes o salário mensal do
reclamado ou dos reclamados.

§ 4° - As custas serão pagas pelo vencido, depois de transitada em
julgado a decisão ou, no caso de recurso. dentro de 5 (cinco) dias da
data de sua interposição, sob pena de deserção, salvo quando se tratar
de inquérito, caso em que o pagamento das custas competirá à
empresa, antes de seu julgamento pela Junta ou Juízo de Direito.

* § -/0 com redução dada pt!lo Decreto-lei n<J 229. dI! 28 02 1967.

§ 5° - Os emolumentos de traslados e instrumentos serão pagos
dentro de 48 (quarenta e oito) horas após a sua extração, feito,
contudo, no ato do requerimento, o depósito prévio do valor estimado
pelo funcionário encarregado, sujeito à complementação, com ciência
da parte. sob pena de deserção.

*§ 5" com redação JI1Ja pdo /)"I..'n:to-It!l nU 22'), de 28 02 1967.

LEI N° 7.701, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1988

DISPÕE SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO DE
TURMAS DOS TRIBUNAIS DO
TRABALHO EI\! PROCESSOS COLETIVOS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Assim. faz-se necessária a atualízação dos dispositivos celetários sobre
custas. não apenas quanto aos valores. mas também em relação aos fatos geradores de despe~as
que mereceriam ressarcimento para o Estado. através da cobrança de taxa. pois do contrário
teremos o peso dos gastos do Judiciário Trabalhistas a serem pagos indiscriminadamente por
todos os contribuintes. com déficit para o Estado. ao invés de serem cobertos. ainda que
parcialmente. por aqueles que efetivamente se utilizam dos serviços forenses.

Art. 1° - O Tribunal Superior do Trabalho, nos processos de sua
competência, será dividido em turmas e seções especializadas para a
conciliação e julgamento de dissídios coletivos de natureza econômica
ou jurídica e de dissidios individuais, respeitada a paridade da
representação classista.

f/1\ Respeitosamente.

RENt~ ~ALHE~S
Ministro \ Estado da Justiça

/'":r- <"rv
EDWARD AMADEO

Ministro de Estado do Trobalho
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Aviso n'I.072 - SUPARlC. CiviL

Senhor Primeiro Secretario.

Em 6 de agosto' de 1998

Art. 2"·0 ano 768. da Consolidação das LCls do Trabalho. passa a vigorar com a scguinte

redação:

·'Art.768. Terá preferêncía em todas as fJ.ses processuais o dissídio cuja decisão tiver de
ser executada contra a Massa Falida:' (NR)

Art.3!! O art. 878 da CLT passa a vigorar acrescido do seguinte § :!J::. renumer.mdo~se o
atual parágrafo único corno § I!!. com nova redação:

Encaminho a essa Secretaria ~1ensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

República relativa a projeto de lei que "Altera os arts. 789 e 790 da CLT, sobre custas e

emolumentos da Justiça do Trabalhou,

Atenciosamente.

c--~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGillAR
Primei~oSecretirio da Câmara dos Deputados
DRASILIA-DF

PROJETO DE LEI N!! 4.696, DE 1998
( Do Poder Executivo)

MENSAGEM N2 954, DE 1998

Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho,
dispondo sobre execução na Justiça do Trabalho.

(AS COHISSOES DE TRABALHO, DE ADHINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) ART. 24,
II)

o CONGRESSO NACIONAL dccreta:

Art. I!! São acresc~ntados os seguintes dispositivos á Consolidação das Leis do Trabalho.
aprovada pelo Decrcto-lei n~ 5.452. Je 1~ de maiO de 1943:

"Art. 877 ..

§ lU A competcncia da Justiça do Trabalho para 11 execução do crédito trabalhista exclui
a de qualquer outro juizo. inclusive o da falência. da concordata e da liqUidação.

§ 2!:! A cobrança judicial do credito trabalhista não e SUjeita a concurso de credores ou
habilitação em lalêncIa. concordata ou liquidação." (NR)

··Art. S83~:\ {)uando não cnconlrados pcn::; da sociedade ou m$uticiemes os localizados
paro responder pelo titulo executivo. .são tambem sUjeitos passIvos da execução trabalhista.
solidariamente com 11 pessoa Jundica. por atos praticados cm violação a Id. ao contrato. ou ao
estatuto:

1 ~ os sócios gerentes das sOclcdades mercantis de qualquer naturc~:

II _os administradores das sociedades por açõtts c os que o tiverem sido desde :I

propositura da ação.

§ }!! Para il legitimação passiva das pessoas referidas nos incisos I e lI. caberá a(l
exeqüente comprovar previamente. por certidão do órgão competente. a Slluação de cada uma
delas no qut" iange :i sua participação da sociedade ou em sua lldminístração

§ 2~ As pesSC\3S fisícas referidas nos incisos I e 11 poder~o eximir·se de responder pela
execução se indicarem bens livres c desembaraçados da sociedade executada que possam
responder pelo débito trabalhista.

§ 3!! Quando. cítado o executado. verificar·se·á qualquer das situações revistas no caput
e não cumprido O previsto no § :!~. proceder-se-á à citação do interessado para que. em quarenta
e oito horas, pague. deposite ou indíque bens livres e desembaraçados da empresa. respondendo
pelo prosseguimento da execução caso não o faça. Garantido o juizo e ciente o interessado.
poderá opor embargos à execução. no prazo de cínco dias.

Art. g83~B. No processo trabalhista. a ação rescisória não impede a liquidação e a

execução definitiva do julgado que se pretende rescindir. mas a sua procedência. pendente de
recurso. suspende automaticamente a execução em andamento. até decisão final. quanto aos atos
que imponem alienação de dominio".

"Art. 878 .

§ 12 Quando sc tratar dc decisão dos Tribunais RegionOls do Trabalho. ou do Tribunal
Superior do Trabalho. a execução poderá ser promovida pelo Ministério Público do Trabalho:'
(NR)

§ 2º- Prescreve em dois anos o direito d~ promover a execuçiio ou a liquidação de
sentença. contados da data em que se esgotou ü prazo para o exeqüente praticar ato
indispensável ao prosseguimento da execução. salvo motivo justificado".

Art.4? O § l~. do art. 39. da Lei n~ 8.177, de )'1 de março de 1991. passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 39: .

§ 1Q aos débitos trabalhistas constantes de condenaçào pela Justiça do Trabalho ou
decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista. quando nào cumpridos nas condições

homologadas ou constantes do tenno de conciliação. serão acrescidos. nos juros de mora
previstos no caput juros de um por cemo ao mês. contados do ajuizamento da reclamatória e
aplicados pro rata die~ ainda que não explicitados na sentença. ou tenno de concílíação. A
partir do trânsito em julgado da sentença, ou do descumprimento de obrigação prevista no
acordo. o percentual de juros serão de dois por cento." (NR)

An. 52 É acrescentado inciso IV ao art. 31. da Lei n2 8.666. dc 21 de junho de 1993, com
a seguinte redação:

"Art.3! .

IV - certidão negativa de execução trabalhista em caráter definitivo, expedida pela Justiça
do Trabalho da sede da pessoa juridica. ou domicilio da pessoa fisica." (NR)

Art. 62 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasili..

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOSLEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATlVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO UI
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ 10 - São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:
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I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária. matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade;

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

e) criação. estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração púbÍica.

§ 2° - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das L'eis do Trabalho.

TÍTULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 768 - Terá preferência em todas as fases processuais o
dissídio cuja decisão tiver de ser executada perante o Juízo da
falência.
................................................................................................................

CAPÍTULO V
Da Execução

SEÇÃO I
Das Disposições Preliminares

Art. 877 - É competente para a execução das decisões o Juiz ou
Presidente do Tribunal que tiver conciliado ou julgado
originariamente o dissídio.

Art. 878 - A execução poderá ser promovida por qualquer
interessado, ou ex officio pelo próprio Juiz ou Presidente ou Tribunal
competente, nos termos do artigo anterior.

Parágrafo único. Quando se tratar de decisão dos Tribunais
Regionais, a execução poderá ser promovida pela Procuradoria da
Justiça do Trabalho.

SEÇÃO II
Do Mandado e da Penhora

Art. 883 - Não pagando o executado. nem garantindo a execução.
seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da
importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora,
sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for
ajuizada a reclamação inicial.

* ar/. 883 com redação dada pela LeI nU 2.2~~. de 23 06195~.

LEI N° 8.177, DE 01 DE MARÇO DE 1991

ESTABELECE REGRAS PARA A
DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 39 - Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando
não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas
em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula
contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no
periodo compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o
seu efetivo pagamento. .

§ 1° - Aos débitos trabalhistas cpnstantes de condenação pela
Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória
trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou
constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de
mora previstos no "caput", juros de um por cento ao mês, contados do
ajuizamento da reclamatória e aplicados "pro rata die", ainda que não
explicitados na sentença ou no termo de conciliação.

§ 2° - Na hipótese de a data de vencimento das obrigações de que
trata este artigo ser anterior a I de fevereiro de 1991, os juros de mora
serão calculados pela composição entre a variação acumulada do BTN
Fiscal no período compreendido entre a data de vencimento da
obrigação e 31 de janeiro de 1991, e a TRD acumulada entre 1 de
fevereiro de 1991 e seu efetivo pagamento.

LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

REGULAMENTA O ART.37, INCISO XXI,
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL. INSTITUI
NORMAS PARA LICITAÇÕES E
CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PúBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO 11
Da Licitação

SEÇÃO 11
Da Habilitação

Art. 31 A documentação relativa à qualificação
econômico-financeira limitar-se-à a:

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercicio social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios. podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta:
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11 - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa fisica;

UI - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no
"caput" e § 1° do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do
valor estimado do objeto da contratação.

§ l° - A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da
capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que
terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a
exigência de yalores mínimos de faturamento anterior, índices de
rentabilidade ou lucratividade,

* § I" com redação dada pela Lei número 8.883. de 08·06· 199~ •

§ 2° - A Administração, nas compras para entrega futura e na
execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento
convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de
patrímônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § l° do
art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação
econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao
adimplel11;ento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS W 511, DE 28 DE JULHO DE 1998,
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA JUSTiÇA E DO TRABALHO

Excelentissirno Senhor Presidente da República.

Os créditos trabalhistas. pela sua natureza alimentícia. têm caráter
privilegiado na cobrança e execução. No entanto. nos moldes em que se dá atualmertte a

execução trabalhista. verifica-se a extrema dificuldade que o tmbalhador tem para obter o que lhe

foi reconhecido judicialmente como direito. dadas as diversas possibilidades que as lacunas em

nosso ordenamento legal oferecem para o empregador evadir-se do dever de arcar com suas
obrigações trabalhistas.

Com efeito, a realidade existente é a da constituição e desconstituição

freqUente de empresas, com o fito exclusivo de se furtarem seus administradores e sócios dos
deveres trabalhistas que assumiram ao contratarem pessoal sob sua direção e expensas.

Assim. o presente projeto de lei visa a assegurar que a execução trabalhista

atinja os seus objetivos. mediante responsabilização dos administradores e sócios das empresas
executadas laboralmente. Não se trata, naturalmente, de alterar substancialmente a orientação

segundo a qual a responsabilidade. nas sociedades comerciais, atinge apenas, como regra, os
bens da sociedade e não os particulares· dos sócios. Trata-se apenas de criar a exceção, para os

casos de administração em flagrante descumprimento de preceito estatutário. contratual ou legal,
na qual os administradores e sócios responderiam por seus atos com seus bens.

A medida é forte, mas necessária, sob pena de se continuar a encobrir com

o manto da impunidade inúmeros casos de empresas que se desfazem ou passam seu patrimônio

para seus sócios, com o único intuito de fraudar a execução trabalhista

Por outro lado. para evítar os possíveis excessos na execução trabalhista.
que igualmente o projeto visa a coibir, admite~se o efeito suspensivo da execução, quando a ação
rescisória do titulo executivo judicial for julgada procedente. estando pendente de recurso.
Finalmente. estabelece~se a prescrição intercorrente da execução trabalhista, qu:mdo não

promovidos. por mais de dois anos. atos que dêem prbsseguimento ã execução.

Outras inovações também são trazidas para o processo de execução

trabalhista, de fonna a dar-lhe maior eficácia. a par de conformá-lo aos moldes da natureza

privilegiada do crédito que visa a obter o pagamento: a não atração do juízo de falência. a

promoção da execução pelo Ministério Público, a incidência de juros de mora pelo

desemt:Iprimento de acordos homologados. ,a exigência de certidão negativa da Justiça do
TrabaIh6'para.~Ç)ncorrênciaem licitações, etc,

t~~~~
EDWARDAMADEO 1

Ministro de Estado do Trabalho

Respeitosamente.

ROS
Justiça*§ 5" com redação doda pela LeI número 8.883. de 08'061199~ •

§ 6° - (VETADO)
.......... .1.. .

§ 4° - Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissOs
assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade
operativa ou absorção de disponibilidade financeira, c~!culada esta em
função do patrimônio líquido atualizado e sua capacid,de de rotação.

§ 5° - A comprovação da boa situação financeira da empresa será
feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis
previstos no edital e devidamente justificados no processo
administrativo da licitação que tenha dado início ao certam'e
licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente
adotados para a correta avaliação de situação financeira suficiente ao
cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

§ 3° - O capital mínimo ou valor do patrimônio liquido a que se
refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita
relativamente à data d~ apresentação da ·proposta., na forma da lei,
admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.

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

Aviso nº 1.073 ~ SUPARlC. Civil.

Em 6 de agosto de 1998.
MENSAGEM W'954, DE 6 DE AGOSTO DE 1998, DO PODER EXECUTIVO.

Senhor Primeiro Secretário.

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República relativa a projeto de lei que lO Acrescenta dispositivos ri. Consolidação das Leis do

Trabalho, dispondo sobre execução na Justiça do Trabalho"

Nos tennos do artigo 6 I da Constituição Federal. submeto à elevada deliberação de

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da

Justiça e do Traba.lho, o texto do projeto de lei que"Acrescenta dispositivos à Consolidação das

Leis do Trabalho. dispondo sobre execução na Justiça do TrabalhoU.

Brasilia.

~--~
de agosto de 1998.

Atenciosamente.

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
PrimeÍI;o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.
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PROJETO DE LEI N~ 4.697, DE 1998
( Do Sr. Paulo Paim)

Concede às pessoas físicas a dedução no imposto de renda das
doações efetuadas a entidades filantrópicas, nas condições que
estabelece.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 2.425, DE 1995)

o Congresso Nacional, com base nos art. 48~ inc. I, e 61 da .

Constituição Federal, decreta:

Art. r'. Esta rei tem por objetivo alterar a legislação do imposto

sobre a renda e proventos de qualquer natureza, de competência federal.

Art. 2'. Poderão ser deduzidas as doações realizadas em dinheiro ;

por pessoas fisicas a entidades filantrópicas, de atendimento ao idoso carente, quando da ;

apuração anual do imposto de renda.

Parágrafo único: Os valores efetivamente doados comporão o.

somatório das deduções vigentes, limitado a 6% (seis por cento) do imposto devido.

Art. 3°. Para os efeitos do art. 2°, a entidade beneficiária:

I -deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de

órgão competente da União; e

11 - fornecerá à pessoa fisica doadora declaração, em modelo

aprovado pela Secretmia de Receita Fedeml, na qual se compromete a aplicar os recursos

recebidos integralmente na realização de seus objetivos s,ociais e a não distribuir lucros,

bomficações ou vantagens a dIrigentes, rnantenedores ou associados. sob qualquer fot:IJ1a

ou pretexto

Ar!. .j' - A pessoa física doadora manterá, á disposição da

fiscalização. os documentos comprobatórios do feito

Art. 5· Esta leI entm em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias l'
comar de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A mcipIente política de assIstência social praticada no País deixa

á margem da 'SocIedade mumeros grupos, que passam a necessitar d~ au.xilio para .

manterem. com alguma dIgmdude. seus componenres.

Dentre estes. encontram~se os idosos que, a par das deficiências

próprias da velhice, são duplamente carentes, em face de sua situação financeira.

Neste contexto, é de relevante importância a ação de entidades

fi!antroplcas voltadas para o 3H::ndlmento destas pessoas que, como cidadãs, contam com

a rcmbuição do Estado ao papel social Já desempenhado.

o Incentivo ora pleiteado para as pessoas fisÍcas nada mais é que a

extensãu de beneficio análogo, anterionnente concedido âs pessoas juridicas.

Por seu aspecto humanitário e de justiça, conto com o apoio dos

nobres Paro, desta Casa para sua aprovação.

Saladassessões,~~

~ULOFtdM

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

CONSTITmçÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULOrv
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃOII
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos
artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da
União, especialmente sobre:

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis
que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na

. administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária 1e

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

*Alínea "e" com redação dada pela Emenda ConstitUCional nO 18, de 05/02-']998.

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem corno nonnas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios; .

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública;

f) militares das Forças Armadas" seu regime jurídico, provimento
de ar~05, pi0moções, estabilidade, remuneração, reforma e
transferência para a reserva. ,

*Alínea ''f' acrescida pela Emenda ConstitUCIOnal n(l 18. de 05102/1998.

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no minimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles:



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Giovanni Queiroz.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, inicialmente, agradeço ao Deputado Elias
Murad por ter cedido a este simples Deputado do
Estado do Pará a oportunidade de usar primeiro a
tribuna.

Sr. Presidente, depois de uma maratona cívica
e democrática de sessenta, setenta, noventa dias de
trabalho e luta no Pará, consegui mais uma vez vol
tar a esta Casa para representar o povo daquele Es
tado nas decisões que aqui serão tomadas para o
País.

Estou nesta Casa há duas Legislaturas, embo
ra esta seja a quinta luta política de. que participo.
Posso, por isso, dizer que a batalha por esta reelei
ção talvez tenha sido a mais difícil de toda a minha
vida política. Tive tropeços os mais diversos. Entre
tanto, o povo do Pará fez justiça para com este Par
lamentar, que em momento algum se omitiu, acovar
dou-se ou alienou-se dos problemas do Estado e do
País.

Lamentavelmente, o mesmo não ocorreu com
algu'1s Parlamentares de outros Estados, como
V. Ex·, Deputado Nilson Gibson, que o povo per
nambucano não quis fazer voltar para esta Casa.
Somos todos testemunhas do denodo, da dedicação
e da presteza com que o tem representado, sempre
em defesa dos legítimos interesses do seu povo e
desta Nação. Sentimos muito. São episódios que
ocorrem na vida política. Temos certeza de que bre
vemente os pernambucanos haverão de reparar
essa injustiça, para gáudio daqueles que precisam
vê-lo novamente representando-os.

Sr. Presidente, a luta para eleger o Govemo
Estadual também foi difícil. Podemos ir para o se
gundo turno com o atual Governador Almir Gabriel,
que competentemente tem militado na política pa
raense nestes últimos vinte anos.

Sendo mineiro e tendo escolhido o Pará para
morar, sou testemunha de que o Estado ainda não
havia visto Governador competente e sério como Al
mir Gabriel. S. Ex!! vai para o segundo turno com
150 mil votos à frente do seu opositor. Tenho certe
za de que o Pará vai emplacar no dia 25 próximo a
manutenção desse homem. no Governo, para, as
sim, continuarmos a sonhar com as realizações que
estão acontecendo no Estado.
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\J SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Finda a O Dr. Almir u~LJr1el recuperou a educação, a
leitura do expediente, passa-se ao saúde, que estava relegada a quinto plano, e o setor

rodoviário, restaurando as pontes de concreto e
substituindo as de madeiras.

O atual Governador está numa empreitada de
energizar todo o Estado. Para isso está instalando
em tomo de 1.800 quilômetros de redes de alta ten
são, estendendo-as para o oeste e sul do Pará, li
gando as regiões de Xinguara a São Félix de Xingu
e a São Geraldo do Araguaia, passando por Piçar
ras. São regiões promissoras, dinâmicas, de cresci
mento formidável. Isso, sem dúvida alguma, é um
alento extraordinário para aqueles que lá moram e
trabalham há muitos anos. A energia de Tucuruí,
que abastece vários Estados nordestinos, inclusive o
de V. Ex!!, não atendia ao interior do Pará.

O Dr. Almir Gabriel está merecendo o apoio
da popuJação paraense. Confio em que S. Exa.
permanecerá no Governo para acelerar o desen
volvimento do Estado, oferecer melhor qualidade
de vida ao seu povo e, particularmente, deixar
para os nossos jovens a certeza de que o Pará se
engajará no contexto dos Estados mais desenvol
vidos desta Nação.

O Pará tem potencialidades, pessoas sérias e
dedicadas ao seu engrandecimento. Portanto, é um
povo amigo que precisa de um governante sério e
competente, no caso, Almir Gabriel. Esperamos que
o povo o faça retomar ao seu posto no dia 25. Só
assim teremos certeza de que o Pará continuará em
ritmo de desenvolvimento.

Sr. Presidente, agradeço esta oportunidade.
Quero dizer-lhe que, embora permaneça aqui por
quatro anos longe de V. ExA, vou me inspirar na sua
conduta, bravo companheiro.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, o recém-no
meado Secretário Nacional Antidrogas, Sr. Wálter
Maierovitch, continua a insistir na sua extravagante
proposta da distribuição gratuita de drogas aos
usuários, a fim de - segundo ele - "livrá-los das gar
ras dos traficantes".

Afirma S. Ex!! que programa semelhante foi re
centemente grande sucesso na Suíça, e quer e~ra
polá-Io para o Brasil.

Não sei de onde o Sr. Maierovitch tirou esses
dados, pois até hoje não conheço nenhum trabalho
de sua lavra na área de drogas, permanecendo sua
bibliografia tão "virgem" como as vestais da Grécia
Antiga.

Por coincidência visitamos há pouco tempo a
Suíça, chefiando comitiva de Parlamentares, a fim
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de conhecer a política do referido país na área de Constituinte -, já prevê isso. I-allou apenas vontade
drogas. O que realmente vimos foi o fracasso do políticaparaaplicá-lo.
programa da famosa Platz Pitz de Zurich, totalmente Se cada medida provisória do Presidente Fer-
desativado por ter quase transformado a cidade na- nando Henrique Cardoso tivesse o mesmo tratamen-
quilo que os ingleses chamam de Drug Tourist City to, o Ministro Pedro Malan poderia dormir tranqüilo,
(Cidade Turística de Drogas), pois houve época em pois o empréstimo de 30 bilhões de dólares a ser to-
que se reuniam na praça milhares de pessoas - a mado ao FMI estaria antecipadamente pago.
maioria jovens -, a fim de receber a droga, a seringa Quem também deve estar achando a idéia mui-
e a agulha para a sua picada. to boa são os cartéis de Cali e Medellin. Aprovada a

O que o Governo suíço fez há pouco tempo medida, ao invés de correrem o risco de traficar co-
foi um plebiscito, consultando o povo sobre a dis- caína e crack para o Brasil, vão vendê-los oficial-
tribuição de drogas opióides (heroína, morfina, co- mente, para a Secretaria Nacional Antidrogas distri-
deína, dolatina, metadona e outras) aos depend- buí-Ios gratuitamente aos usuários brasileiros - isso
entes considerados irrecuperáveis, sendo o resul- em um país que não consegue distribuir medicamen-
tado considerado favorável por pequena maioria tos a cerca de 40 milhões de brasileiros, que não
de votos. têm acesso a eles.

Ora, acontece que no Brasil o abuso de drogas Salve o Brasil, a nova Suíça da América Latina
opióides - principalmente a mais comum delas, a - pelo menos para o Sr. Maierovitch.
heroína - é insignificante, mínimo, quase zero. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Trabalhando há mais de trinta anos na área da A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
prevenção e do tratamento e já tendo atendido, Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S~ e
junto com a minha equipe clínica, mais de 10 mil Srs. Deputados, funcionários da Casa, concluído o
usuários de drogas, só tivemos cerca de quatro primeiro turno das eleições, retomamos com a obri-
casos de dependência de heroína, três'de morfina gação de compreender a mensagem que a socieda-
e, tempos atrás, alguns poucos casos de xaropes de transmitiu ao Congresso Nacional e ao Governo
contendo codeína, que, no entanto, hoje, com o rí- Federal.
gido controle de sua dispensação, tornaram-se Apesar da reeleição do Sr. Presidente da Re-
praticamente nulos. pública Fernando Henrique Cardoso, é bom perce-

É pertinente relembrar que a Inglaterra tentou bermos que S. EXª, na verdade, foi o segundo colo-
um programa desses em 1972 (somente com a he- cado, porque !3m primeiro lugar ficou ou a omissão,
roína), o qual fracassou totalmente. E sabem por ou o protesto, ou simplesmente a negação à atual
quê? Porque os heroinômanos se cadastravam política brasileira.
como dependentes de, por exemplo, um grama/dia Durante esses três meses em que tivemos
de heroína; usavam meio grama e vendiam o restan- contato direto com diversos segmentos sociais, ex-
te, principalmente nas ruas, aos novos usuários por pressamos aos eleitores a preocupação que tínha-
eles aliciados. mos no sentido de que quatro anos de Governo Fer-

Outrossim, não conheço país nenhum do mun- nando Henrique Cardoso e a péssima resposta que
do que tenha programas de distribuição gratuita de este Congresso Nacional deu à sociedade não leva-
cocaína, crack, anfetaminas ou maconha, que são ram ao descrédito ~penas em relação aos políticos -
as mais usadas no Brasil. Se o Sr. Maierovitch os embora isso seja fácil de ser resolvido, porque se faz
tem na sua extensa bibliografia sobre o assunto - re- uma opção por outros políticos -, mas também
pito -, gostaria de conhecê-los. Aliás, desafio-o a quanto à política como instrumento de transforma-
apresentá-los. ção social. E isso se refletiu exatamente no processo

Dizem também que o Sr. Secretário está indo eleitoral: não só caiu a votação do Sr. Fernando
a Colômbia, a fim de receber um prêmio de 100 Henrique Cardoso, como a negação ao processo foi
mil dólares por ter convencido o Sr. Presidente da maior do que os votos dados a S. Exª A indignação,
República a editar medida provisória sobre o con- expressa no voto dado à Oposição, cresceu não
fisco de terra e de bens dos produtores e trafican- apenas aqui, mas também na votação do nosso can-
tes de drogas. Aliás, é uma medida totalmente didato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula
desnecessária, pois o art. 243 da Constituição bra- da Silva.
sileira, em seu parágrafo único - emenda de nos- É importante olhar agora, depois desse resulta-
sa autoria na época da Assembléia Nacional do, a perspectiva até dramática do nosso País. O
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Presidente da República causou, sim, impacto pós
eleitoral quando mostrou a sua verdadeira cara. As
manifestações feitas durante o processo eleitoral
não foram mensagens dirigidas ao País, mas reca
dos aos credores externos, que estavam apoiando
sua reeleição. E agora, depois da vitória em primeiro
turno, o Presidente vai apresentar os ajustes e as
medidas a serem feitas no País. É assustador o futu
ro que enxergamos.

Na verdade, sob o Governo de Fernando Hen
rique Cardoso, este País enredou-se na agiotagem
internacional e se deixou comandar pelo capital fi
nanceiro, corno queriam a potência norte-americana,
o Fundo Monetário Internacional e outras agências
financeiras.

Privatizamos ativos e estatizamos nossa mons
truosa dívida, diante da qual o País sofrerá muito,
porque os ajustes apontam para o desemprego ma
ciço não apenas no setor público, mas também no
privado, e para cortes orçamentários em áreas fun
damentais à cidadania, tais como saúde, previdên
cia, educação, transportes e segurança. O que se
aponta para este País é a privatização e a mercanti
Iização da Previdência e do sistema de saúde, além
de um processo recessivo e de crescimento negativo
doPIB.

Quem diz isso não sou eu, Deputada da Oposi
ção. O próprio Michel Camdessus disse que estáva
mos diante de um Titanic ou da -crônica de uma
morte anunciada"; o professor da Unicamp Márcio
Pochmann anunciou 3 milhões de desempregados
para o próximo ano; e Pedro Malan, que cumpriu pa
tético papel diante do Fundo Monetário Internacio
nal, uma humilhação e uma vergonha para este
País, firmou o compromisso de não fazer restrições
à saída de capitais e promover o ajuste de maior ex
clusão social por que o Brasil já passou.

O que temos à nossa frente é, na verdade,
um país que vai minguar, um país asfixiado e re
cessivo, com crescimento negativo do PIB e com a
maior exclusão social de que a República já teve
notícia.

Fernando Henrique entrará para a História não
apenas como o Presidente reeleito que usa a máqui
na administrativa de forma aberta e conta com o enor
me apoio da mídia, ou aquele que faz questão de es
conder da sociedade a crise, a sua profundidade e as
medidas que se apresentavam; entra, também, como
um Presidente que, ao ter usado a máquina, enganou
a população e agora aponta um ajuste - aumento de
impostos, corno o da CPMF - que representa a contra
mão do que este País precisa.

Esses·aumentos nem são mais disfarçados: a
fim de pagar as dívidas públicas interna e externa,
aumenta-se a Contribuição Provisória sobre Movi
mentação Financeira descaradamente, sem nenhum
disfarce. Ele já conseguiu o que queria: sentar-se
novamente na cadeira presidencial. E agora promo
ve a asfixia da sociedade e deste País.

O que Fernando Henrique fez, de fato, foi a op
ção por um país periférico. S. Exª optou pela medio
cridade, pelo pequeno. Este País, com grande po
tencial de desenvolvimento, tem hoje no Governo al
guém que optou por transformá-lo em país periféri
co, importador de supérfluos para alguns consumi
rem, porque a maioria não conseguirá nem sequer
comida para pôr na mesa.

Esta é a opção deste Governo, que, lamenta
velmente, apesar de ter recebido apenas um terço
dos votos, vai manter-se no Palácio do Planalto
ainda por um mandato para consolidar o Brasil
como um país periférico, dependente, colonial e
medíocre.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, lamentavelmente, mais uma vez o
Superior Tribunal de Justiça posicionou-se de forma
flagrantemente equivocada.

No início deste ano, o Presidente do STJ,
Sr: Antônio de Pádua Ribeiro, desconhecendo
as dificuldades impostas ao País, instituiu uma grati
ficação ménsal apelidada de -auxílio paletó", ale
gando que a finalidade era permitir que os servi
dores da Justiça pudessem se vestir adequada
mente. O ato foi revogado acertadamente pela
suprema Corte.

Neste momento, e, mais uma vez, desconhe
cendo às grandes problemas econômicos que o Bra
sil atravessa, o Presidente do STJ propôs aumento
salarial para ele e para mais 600 juízes fed~rais, re
troativo a janeiro, acrescendo em R$ 1,1 milhão ao
mês a despesa com pessoal daquele tribunal, além
do gasto adicional de mais de R$ 10 milhões com os
valores retroativos, sem contar o efeito cascata que
tal medida acarretaria.

Sr. Presidente, o Sr. Antônio de Pádua Ribeiro,
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, parece
que realmente não conhece a situação brasileira.
Enquanto todo o País se empenha no soerguimento
de uma nação que conviveu durante décadas com
uma inflação altíssima e uma moeda fraca, ele finge
desconhecer que o Poder Executivo há quatro anos
não aumenta salários e que o Poder Legislativo,
além de não conceder aumentos para seus mem-



Sr. Presidente, a verdade veio à tona nesta
eleição. Aqueles políticos cujas acusações disséra
mos que eram irresponsáveis mais uma vez foram
derrotados nas urnas. Seus candidatos e até aque
les que se coligaram contra o atual Prefeito não re
petiram a performance de eleições anteriores, e al
guns não receberam sequer os votos de seus fami
liares.

As denúncias vazias e inócuas formuladas de
forma desesperada e irresponsável pelos derrotados
em Camaçari àquela época provocaram o Tribunal
Regional Eleitoral a promover um recadastramento
eleitoral no município.

Este recadastramento municipal provou que os
opositores de Camaçari tinham realmente agido de
forma levianji, mas a verdadeira resposta veio ago
ra, no pleito do último dia 4. Para que esta Casa
possa entender a leviandade daquelas acusações
trazidas ao conhecimento deste Plenário pelo Depu
tado João Leão, passo agora a fazer uma síntese:
foi de'nunciado que o Prefeito José Tude jamais po
deria atingir 17 mil votos de vantagem, já que o Mu
nicípio tinha onze concorrentes, e seu contingente
eleitoral era de pouco mais de 87 mil eleitores. Pois
bem, terminado O, recadastramento, constatou-se
que o Município tem em torno de 89 mil eleitores.
Nesta eleição, com o ap'oio do Prefeito, do povo de
Camaçari e das lideranças políticas e comunitárias,
obtive 20.565 votos, nosso companheiro para a As
sembléia Legislativa, 21.780 votos, enquanto, entre
nossos opositores, o que recebeu mais votos teve
menos de 4.000 votos.

Sr. Presidente, os números, mais uma vez, de
monstraram que o povo fica do lado de quem tem
compromisso com ele, de quem tem responsabilida
de, de quem é honesto e se dedica e trabalha para o
seu bem com competência e lealdade aos compro-
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bros e funcionários, tem-se empenhado para ga- Concluída a eleição, o Prefeito Tude, como já
rantir a aprovação das reformas de que o País pre- se esperava, saiu vitorioso, com uma votação que
cisa para consolidar a economia brasileira entre as superou os outros dez concorrentes com mais de 17
mais fortes do mundo e livrar a Nação de crises mil votos para o segundo colocado.
como a que estamos passando e que poderá agra- Ocorre que, àquela época, os irresponsáveis
var-se. opositores de Camaçari, não satisfeitos com a derro-

Com a implantação do Plano Real e o fim da ta imposta pelo povo, alegaram que o processo ha-
inflação, todos os segmentos do Brasil ganharam. A via sido fraudulento, colocando em xeque todo o pro-
hora agora é de sacrifícios, a maioria esmagadora'" cesso eleitoral.
da população já entendeu isso, e prova disto foi a As acusações infundadas foram disparadas
reeleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso para todos os lados, inclusive contra o então Juiz
em primeiro turno. Eleitoral, Dr. Fernando de Souza Ramos, magistrado

Afora a difícil situação econômica, o mínimo que foi promovido a desembargador por antigüidade,
que se espera da alta Corte judiciária é respeito à de reputação ilibada e dedicação proba à sua fun-
lei. O País não depende só da solução dos inúmeros ção.
processos que lá se encontram e que atingem a cifra ...
de mais de R$ 100 bilhões; da punição aos maus
pagadores e sonegadores impatriotas. A população
brasileira espera também contar com o empenho
dos senhores juízes e de seu presidente nas questõ
es administrativas e na estrita observância dos dita
mes legais.

Sr. Presidente, é, por conseguinte, inadmissí
vel que um dos Poderes queira se sobrepor aos
outros Poderes e ao povo, de forma flagrantemen
te inconstitucional, haja vista que o pretenso au
mento não poderia jamais ser promovido através
de ato normativo. A Constituição Federal não pode
ser desrespeitada justamente pelo Judiciário. É
justo que a magistratura r!3ceba' salários à sua al
tura, mas sem que se atinja a Carta Magna. A hora
é de consolidar nosso País entre os maiores do
mundo.

O teto salarial do funcionalismo público aprova
do nesta Casa terá que ser aplicado, mas terá que
ser feito em consenso entre os três Poderes, e
será em breves semanas. Nenhum dos Poderes
deveria se antecipar ou decidir sozinho por au
mento salarial. Fica, portanto, a expectativa de
que o Supremo Tribunal Federal mantenha a deci
são liminar, para que se preservem o respeito à
Lei Maior, a harmonia entre os Poderes e o respei
to ao povo brasileiro.

Outro assunto, Sr. Presidente. Nas eleições
municipais de 1996, o então deputado federal José
Eudoro Tude licenciou-se desta Casa, candidatando
se ao cargo de Prefeito da cidade de Camaçari, na
região metropolitana de Salvador, haja vista que sua
cidade vinha sendo desgovernada, e o povo apelava
no sentido de que ele votasse ao governo municipal,
pois os camaçarienses estavam sofrendo com um
governo desastroso e irresponsável.



Para se ter uma idéia da redução de investi
mentos do Governo FHC com a área social basta to
marrnoê como base o Orçamento de 1995, que des
tinava 15 bilhões para a saúde. De lá para cá, houve
uma inflação de 43%, criou-se a CPMF com o argu
mento de que era preciso salvar a saúde pública
brasileira e ainda assim a saúde figura no Orçamen
to de 1999 com urna previsão de gastos de 14,5 bi
lhões de reais, que correm sérios riscos de serem
reduzidos.
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missos de campanha. A atitude leviana dos políticos campanha de FHC. Enquanto S. Ex· jurava priori-
que passaram por Camaçari só serviu para firmar a dade para a geração de empregos, maiores incen-
liderança do Prefeito Tude e desmascarar de vez tivos para a agricultura e recuperação dos serviços
aqueles que diziam querer o melhor para o municí- de saúde e educação, o Orçamento por ele assi-
pio. nado revelava o contrário, com drástica redução

Espero que agora, mais uma vez constatado dos investimentos sociais e aumentos absurdos
que o povo de Camaçari não aprovou nem aprova nas verbas destinadas ao pagamento de juros e
políticas incompetentes e irresponsáveis, os inimi- amortizações das dívidas da União. Enquanto o
gos da população camaçariense mudem sua forma Orçamento de 1998 alocou recursos da ordem de
de atuar ao governar, ou procurem outro lugar, se 268,7 bilhões de reais para a amortização da dívi-
existir, em que ainda seja possível enganar o da pública da União, a nova proposta, elaborada
povo. ainda antes das taxas de juros serem elevadas

Quero finalmente aproveitar para mais uma vez aos absurdos 49,75% ao ano, destina 426,2 bilhõ-
agradecer ao povo camaçariense, ao Prefeito José es de reais para a mesma rubrica, valor que certa-
Tude, ao Vice-Prefeito Helder Almeida, eleito Depu- mente será corrigido diante das novas medidas
tado Estadual, às lideranças comunitárias e políticas adotadas pelo Governo.
pelo apoio e pela confiança depositados em meu Até agosto de 1998, quando as taxas de juros
nome. Tenho certeza de que não decepcionarei nin- praticadas pelo Banco Central situavam-se na casa
guém, pois tenho responsabilidade e compromisso dos 27%, 190,5 bilhões de reais foram consumidos
com os que me elegeram. A todos meu muito obriga- na amortização da dívida. Desde então, os juros fo-
do. ram multiplicados e a crise se agravou, com o Go-

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoS - BA. Pro- vemo impondo novos cortes do Orçamento em exer-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srÜ e cício e ampliando seus gastos com juros.
Srs. Deputados, passadas as eleições, o Congresso Já os investimentos, que no Orçamento de
Nacional retoma suas atividades já sob intensa pres- 1998 eram de 13,2 bilhões de reais, foram reduzidos
são do Poder Executivo, que volta a reeditar sua ve- no novo texto para 8,1 bilhões de reais e sofrerão
lha cantilena de culpar o Legislativo pelos problemas novos cortes com as medidas de contenção de gas-
que enfrenta, decorrentes de sua própria incompe- tos que o Governo FHC está sendo forçado a tomar
tência. Líderes governistas, que para evitar o debate por conta de sua política de dependência do capital
impediram que o Congresso funcionasse durante o externo.
último mês, são agora os ptimeiros a pedir pressa na A voracidade com que a equipe econômica
votação de tais reformas e na apreciação do Orça- investe contra a saúde, a educação, a agricultura
mento Geral da União, ilegalmente engavetado por e a Previdência Social leva a crer que serão essas
quase um mês e, agora, diante das novas taxas de as áreas mais afetadas com os novos cortes já
juros e da redução da previsão de crescimento do anunciados Em setembro de 1998, quando o Go-
País, transformado em peça de ficção. Os próprios verno se viu obrigado a refazer suas contas para
integrantes da Comissão de Orçamento já se reuni- enfrentar a crise especulativa, editou o Decreto n2

ram com o Presidente do Congresso Nacional e se 2.773/98, impondo cortes de 10,4 bilhões de reais
declararam contrários à apreciação de um Orçamen- no Orçamento em exercício, dos quais 720 milhõ-
to fictício, exigindo um novo texto que reflita a nova es de reais saíram da educação, 939 milhões de
realidade econômica e financeira de um país mergu- reais saíram da saúde e 1,12 milhão de reais saiu
Ihado em crise. da Previdência Social.

Aliás, em se tratando de Orçamento, quero dei
xar claro que os Presidentes do Senàdo Federal e
da Câmara dos Deputados devem esclarecimentos
aos Congressistas sobre a inexplicável demora na
publicação e distribuição do Projeto de Orçamento
remetido pelo Executivo.

Contudo, uma análise preliminar da proposta
orçamentária para o ano de 1999 deixa claro que a
demora em sua publicação teve o declarado propósi
to de evitar o desmascaramento das promessas de
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As verbas da pré-escola, ensino fundamental, drásticos que o Governo estava pretendendo fazer
médio, superior, supletivo, educação física e espe- não tinham sido efetuados ainda. Aliás, o Governo
cial, pesquisas e bolsas de estudo, que eram de pretendia que a Comissão Mista de Orçamento, isto
10,7 bilhões de reais em 1995, são, hoje, n~ pro- é, que o Congresso Nacional promovesse esses cor-
posta remetida. ao Congresso, 11,2 bilhões de tes; depois, ele alegaria junto à sociedade que foi o
reais, enquanto a simples correção inflacionária in- Congresso quem fez os cortes.
dica que deveriam ser no mínimo de 15,3 bilhões Por conseguinte, o meu pronunciamento refere-
de reais. se a dados que já estão desatualizados, tendo em

A habitação, que tinha em 1995 1,6 bilhão de vista que a proposição correta da Comissão Mista de
reais, recebeu em 1998 1,5 bilhão de reais e figura Orçamento, e com o apoio do Presidente do Con-
na Proposta de Orçamento para 1999 com apenas gresso Nacional, foi a de devolver a proposta para o
1,18 bilhão de reais. Os programas de reforma agrá- Presidente da República, chamando a atenção para
ria, colonização e política de preços agrícolas, soma- o fato de que nós, Congressistas, esperamos que
vam, em 1995, 2,83 bilhões de reais. Corrigidos pela seja enviada uma proposta verdadeira, ou seja,
inflação, deveriam somar em 1998 4 bilhões de aquela que está sendo elaborada, levando em conta
reais, mas foram reduzidos para 2,45 bilhões de a atual situação.
reais e figuram no novo Orçamento com 2,38 bilhões Entretanto, Sr. Presidente, a despeito de sa-
de reais. ber que essa proposta já está mutilada, é irreal,.....

As ações de defesa cpntra a seca, mesmo fictícia, gostaríamos de ressaltar que ela reflete
com as previsões de longa estiagem feitas pelo um pouco o pensamento do Executivo com rela-
INPE para o ano de 1999, foram contempladas no ção à realidade brasileira. Todos vimos que o Pre-
Orçamento de 1999 com meros 145,7 milhões de sidente da República, 'na etapa final da campanha
reais. A irrigação, que em 1998 recebeu 730,04 eleitoral recém-concluída, quando aparecia na te-
milhões de reais, terá em 1999 apenas 499,17 mi- levisão, destacava que o Governo vai colocar em
Ihões de reais. Até mesmo as verbas destinadas prática, de agora em diante, uma proposta que
ao seguro-desemprego sofreram redução, a des- leve em conta os interesses sociais do Brasil, que
peito das sombrias previsões feitas inclusive por revigore o emprego nacional, que desenvolva a
integrantes do próprio Governo. Em 1998, o Orça- produção em nosso País.
mento aprovado destinou 5,27 bilhões de reais Ora, só que essa proposta, supostamente pro-
para o pagamento de seguro desemprego. Em gressista, deveria respaldar-se no Orçamento da Re-
1999, o Orçamento prevê 5,15 bilhões de reais pública. Porém, quando se observa o Orçamento
para esta mesma rubrica. que S. Ex!! nos enviou - irreal, como acabamos de

Sr. Presidente, sr.wl- e Srs. Parlamentares, tinha dizer, e que vai ser refeito -, vemos que reflete a
preparado este pronunciamento com uma análise perspectiva de estagnação econômica. Ele está lon-
dos aspectos mais salientes da proposta de Orça- ge de ser um Orçamento que promova desenvolvi-
mento encaminhada a esta Casa pelo Presidente da mento, uma PC?lítica de empregos e de desenvolvi-
República. Contudo, hoje de manhã houve uma reu- mento da produção. Ao contrário, encerra cortes nas
nião entre os membros da Comissão Mista de Orça- atividades sociais, nos' investimentos; inclui um agi-
mento, Lideranças desta Casa e o próprio Presiden- gantamento das verbas destinadas ao pagamento
te do Congresso Nacional, ocasião em que foi ex- de juros das dívidas brasileiras; enfim, constitui uma
posto a S. Exa. que a Comissão percebia ser o Or- atrofia de. tudo o que está relacionado às áreas de
çamento encaminhado pelo Presidente da República saúde, educação e trabalho.

uma proposta fictícia, formal. Sr. Presidente, ficamos absolutamente espan-
Na verdade, o Presidente não tratou o Con- tados com a desfaçatez do Presidente da República.

gresso Nacional com a necessária seriedade, en- Por 'um lado, S. Ex!! faz um discurso ào povo brasi-
caminhando-lhe uma proposta estribada em dados leiro no sentido de que em seu segundo mandato vi-
verdadeiros. A proposta elaborada, por exemplo, sará ao desenvolvimento do Brasil, gerando empre-
referia-se a uma taxa de juros da ordem de 19%, gos, fazendo crescer a atividade econômica do nos-
bem inferior à que hoje vige no País, da ordem de so País; por outro, no mesmo instante, envia a esta
50%. Casa uma proposta de Orçamento que é exatarnen-

A proposta referia-se a uma situação anteriÇ)r à te o oposto, pois reflete a idéia de estagnar a ativida-
érise que o País está vivendo. Por isso, os cortes de econômica, de cortar investimentos, de inibir a



o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Com a palavra o nobre Deputado Padre Roque.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Parlamenta
res, inicialmente, ao ocupar esta tribuna, não posso
deixar de externar o meu agradecimento à popula
ção do Paraná pela votação que me reconduziu a
esta Casa.

Quero dizer, com toda a sinceridade, que se
tratou de processo eleitoral extremamente difícil, em
que muitas forças e interesses se confrontaram.
Ressalto também a alegria de ter sido eleito sem ce
der um único milímetro nos meus princípios de ética,
decência e, principalmente, transparência.

Sr. Presidente, registro meu agradecimento à
população do Paraná, não especificamente a esta
ou àquela cidade, porque tive uma votação pequena,
mas proporcional em todo o Estado. Em cada muni
cípio, praticamente, recebi algum voto, e a soma
desses votos me reconduziu à Câmara dos Deputa
dos. Enfatizo o que já ouvi de tantas pessoas: foram
votos limpos, de qualidade, de crença, porque não
foram comprados de maneira alguma.
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produção, de promover um desemprego maiór ainda Por isso, Sr. Presidente, sinto-me orgulhoso de
e de se agachar mais do que já está agacha,do fren- voltar a esta Casa para defender as causas do povo
te ao capital estrangeiro, como se fosse um Executi- brasileiro, do povo paranaense, enfim, das classes
vo que está a serviço dos interesses dos agiotas in- mais sacrificadas desta Nação.
ternacionais. Sempre me chamou a atenção nesta Casa

Isso foi o que verificamos em relação a essa o fato de os grupos privilegiados terem inúmeros
proposta que em ~boa hora decidimos não apreciar, defensores e de os grupos menos favorecidos
para que o Governo pudess~ enviar-nos a proposi- serem muitas vezes espantosamente desprovi-
ção reformulada. dos deles.

A nova proposta que o Governo encaminhará Pude perceber nesta campanha o abandono
ao Congresso Nacional não será diferente da envia- dos homens da periferia das cidades, da roça, de
da anteriormente. Com esta última, ele mostrou qual todos que constroem diariamente, com seu traba-
será o rumo daquela que nos será encaminhada, ou lho humilde, modesto, sincero, a grandeza desta
seja, um rumo nefasto ao desenvolvimento do País. Nação.
A nova proposição vai ser ainda pior, justamente Por isso, Sr. Presidente, continuarei nesta
porque S. Exa. vai pretender adaptá-Ia à nova situa- Casa sendo a voz dos sem-emprego, sem-salário,
ção, mais dramática, de crise aguda que o País está sem-escola, sem-saúde, sem-terra, sem-teto, enfim,
vivendo. Por conseguinte, vai cortar mais gastos so- a voz de todos aqueles que sofrem exclusão social
ciais, mais investimentos, vai proclamar-se de forma neste País. A todos os demais esclareço que jamais
mais decidida como um despudorado serviçal dos trabalharei contra quem quer que seja, mas a favor
agiotas estrangeiros no País, para assegurar que dos que muitas vezes não têm um pedaço de pão
eles terão garantidos os juros extorsivos. para dar a seus filhos.

Era o que queria dizer, Sr. Presidente. Permaneço nesta Casa por mais quatro anos
Durante o discurso do Sr. Haroldo tendo a certeza de que, cada vez mais, haveremos

de enfrentar o embate para a construção de uma
Lima, o Sr. Nilson Gibson, § 2º do artigo 18 verdadeira nação, uma verdadeira sociedade, uma
do Regimento Interno, deixa a cadeira da verdadeira pátria para todos os que, de uma ou ou-
presidência, que é ocupada pelo Sr. Severi- tra forma, precisam do Estado.
no Cavalcanti, 2º Vice-Presidente.

Hoje um repórter indagou-me se não era preci-
so descentralizar mais o Estado e entregar a ges
tão da coisa pública a técnicos, a peritos, a entida
des como uma tal de Ana - não sei bem se é
nome de mulher ou qualquer outra coisa -, para
administrar os recursos econômicos do País. Res
pondi que tudo bem, desde que se demitam o Pre
sidente e os Ministros e nós sejamos mandados
para casa e entreguemos a tarefa de conduzir a
Nação a um empresário que seguramente conti
nuará entregando tudo, principalmente, a pessoas
que muitas vezes não precisam do Estado, porque
já estão bem servidas, até por sua situação social e
econômica.

Sr. Presidente, para concluir, não se pode per
mitir que os cortes dos gastos sociais atinjam o agri
cultor. Não se pode prejudicar quem já está na lona.
Pisa-se com a bota sobre o pescoço do agricultor,
principalmente do pequeno e do médio. Ele não
pode mais ser vítima dos cortes sociais; precisa Cfe
mais recursos em cada oportunidade.

Por isso, neste momento, faço meu protesto
ante os cortes que se fazem na educação, na saúde
e, principalmente, na agricultura.
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o SR. EDiSON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªª- e Srs.
Deputados, primeiramente, gostaria de agradecer
mais uma vez ao povo catarinense por me ter recon
duzido à Câmara Federal. Em trinta anos de vida pú
blica, esta foi a décima eleição que disputei pelo
mesmo partido, o PMDB.

Esta foi uma eleição atípica e cara, Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Deputados, em que o poder eco
nômico, pelo menos no meu Estado, teve uma in
fluência muito grande.

Apelo a esta Casa para que, além das refor
mas que estão tramitando - a tributária, a adminis
trativa e a previdenciária -, providencie a reforma
política, em que o voto distrital seja prioridade, para
que o poder econômico tenha menos influência nos
resultados eleitorais.

Sr. Presidente, trago à Câmara dos Deputados
a preocupação do setor político do meu Estado com
a extinção da Delegacia do Serviço de Patrimônio da
União do Estado de Santa Catarina, já que seus ser
viços, agora realizados em caráter emergencial, se
rão transferidos para o Paraná, em virtude da refor
ma administrativa realizada pelo Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso para enxugar a
máquina pública.

Gostaria que o Governo Federal nos informas
se sobre o critério utilizado para extinguir a Delega
cia do SPU de Santa Catarina e transferir suas ativi
dades para a Delegacia do SPU do Paraná. Sr. Pre
sidente, em Santa Catarina, a costa litorânea é muito
maior, cinco a seis vezes, do que a cpsta marítima
do Estado do Paraná. Temos receita tributária prove
niente dos terrenos de marinha que nos posiciona
em quarto lugar no Brasil. O Paraná está em décima
posição. Temos 25 mil imóveis cadastrados em San
ta Catarina, enquanto o Paraná tem em torno de 7
mil imóveis cadastrados.

Não sei que critério ou motivo levou o Sr. Pre
sidente da República, mais precisamente o Ministé
rio da Fazenda, a transferir os serviços inerentes à
Delegacia do SPU de Santa Catarina para o Paraná.
Lá, Sr. Presidente, temos até um corpo técnico de
engenheiros e do campo jurídico mais bem qualifica
dos dos que os do Paraná, segundo informação do
próprio Governo Federal.

Espero que a bancada, independentemente de
partidos políticos, manifeste-se contrariamente a essa
decisão precipitada contra o Estado de Santa Catarina.

Acreditamos que se tratou de decisão eminen
temente política, pela reação do meu Estado à de
sastrada Medida Provisória nº 1.647, votada na ma-
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drugada de maio deste ano e que autoriza o GOViBf
no Federal a alienar terrenos de marinha por toda a
costa do Brasil. Não pode ter sido outro o m()~.ivo,

porque em Santa Catarina, como no Espírito SallJio e
em alguns outros estados, a população tem-se mobi~

Iizado e se organizado no sentido de enfrentar o f2tl~

surdo de o Governo querer que as pessoas compf'em
o que já lhes pertence historicamente por direito de lla
rança ou por terem adquirido os imóveis de terceiros,

Por isso, queremos protestar, lamentar e íScz1?r
um chamamento à bancada de Santa Catarina para
que se manifeste junto ao Governo Federal, por
essa medida antipática, absurda e discricionária GOf'l

tra o nosso Estado.
E, nesse sentido, vamos mobilizar o fómm de

Santa Catarina para que o Governo Federal reveja
sua posição e mantenha, por direito, esse serviço no
nosso Estado, se é sua pretensão enxugar a mé\qui
na pública passando para o Rio Grande do Sul e o
Paraná as atividades inerentes à Delegacia do SPU
em Santa Catarina.

. O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronul1cia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados,f utilizo-me deste espaço de tempo, tão
democraticamente posto ao nosso dispor, para 181lar
de minha indignação ao ver as constantes filas a que
aposentados têm de se submeter para serem reca~

dastrados, sob pena de ficarem sem receber ssus
proventos.

Até hoje, a Previdência Social e a AdminisiJa
ção Pública não encontraram um meio eficaz e hlU

mano de conferir os óbitos de seus aposentadt:Js.
Assim, periodicamente, estabelecem prazos1"elaf!iva~

mente curtos para que os aposentados se rec@ü]Sls
trem.

O que vemos, então, pelas imagens qlie nos
chegam através da mídia, são cenas que chílcam
qualquer pessoa dotada de um mínimo de sel18ibm
dade.

Pessoas bastante idosas, doentes, com emicuí
dade de locomoção têm de enfrentar longas ~i~8S

para provar que ainda não morreram, que continuam
a fazer jus à aposentadoria, na maioria das Ve2i:8S

minguada, que recebem da previdência social.
Vemos, também, que esse recadastramen~:'C1 é

feito de forma muito lenta, pela falta de pessoas em
número suficiente para que o processo seja mais
acelerado.

Assim, o recadastramento, além do sacl'iHeio
do deslocamento do aposentado de sua casa. PSW'8 o
local indicado, nem sempre próximo de sua re31·.j(~!1

cia, ainda exige gastos extras com transportE! e i'1~i~



Sr. Presidente, S,aa e Srs~ Deputados, esta
matéria chega a citar também o nome do Presidente
desta Casa, Deputado Michel Temer, como um dos
parlamentares confiáveis das montadoras.

Gostaria que a Folha de S.Paulo me forneces
se .esclarecimentos sobre o motivo pelo qual meu
nome foi' incluído na referida lista, tendo em vista
que nunca fui, nem sou sócia proprietária, majoritária
ou minoritária,·desse tipo de empresa.

Lobby das concessionárias privilegia
182 Parlamentares. A Folha obteve cópia
de uma lista de 182 Parlamentares que são
alvo preferencial do lobby das distribuidoras
de veículos. Ao lado de seus nomes há uma
relação das concessionárias que fazem con
tato com cada um. O "grupo de pressão·
das distribuidoras é considerado um dos
mais ativos do Congresso Nacional. Os de
putados e senadores são sempre úteis para
ler discursos e apresentar projetos prepara
dos pelo lobby da indústria, abrir portas e fa
cilitar audi~cias com autoridades do Execu
tivo. Vários congressistas são distribuidores
de veículos, como o Senador Arlindo Porto
(PTB - MG) e os Deputados Inocêncio Oli
veira (PFL - PE), Lael Varella (PFL - MG),
Osório Adriano (PFL - DF), Enivaldo Ribeiro
(PPB - PB), Adroaldo Streck (PMDB - RS),
Roberto Fontes (PFL - PE) e Elcione Barba
lho (PMDB - PA).
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mentação. É preciso também que se diga que o sa- se conforma em ver pessoas, muitas vezes idosas e
crifício exigido dos aposentados vai muito além do doentes, penando em intermináveis filas.
fato de permanecer desconfortavelmente em uma Era o que tínhamos a dizer.
simples fila. A SRA. ELCIONE BARBALHO (Bloco/PMDB

E se o aposentado deixar de se recadastrar no - PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
prazo estabelecido, seus proventos serão automat- S,aa e Srs. Deputados, em primeiro lugar, gostaria
icamente cortados. A repartição não procurará saber de registrar, com enorme satisfação, que estarei
os motivos pelos quais uma ficha deixou de ser nesta Casa para mais um mandato, sempre em de-
preenchida. Não fará busca em cartórios para cons- fesa dos amazônidas e em especial dos paraenses,
tatar se houve, de fato, o óbito, nem enviará corres- a quem agradeço e que, mais uma vez, confiaram a
pondência pedindo o comparecimento, numa espé-'" mim mais de 88 mil votos.
cie de segunda chance. Pelo contrário, imediata- Sr. Presidente, S,aa e Srs. Deputados, um dos
mente os computadores serão acionados para retirar motivos que me trazem a esta tribuna é repudiar ma-
esse aposentado da folha de pagamento. téria veiculada pelo jornal Folha de S.Paulo, em sua

O mais dramático nos recadastramentos é que edição do dia 11 passado, na página 7 do seu cader-
os casos de erro são muito freqüentes. Recente- no especial sobre eleições.
mente, o erro no processamento feito através de um Passo a ler tal matéria, que cita não só o meu
banco obrigou os aposentados a renovarem sua .nome, como também o nome de vários outros Parla-
cota de sacrifícios em novas filas, já corri seus pro- mentares, para que fique registrada nos Anais desta
ventos cortados. A repartição pública responsável, Casa:
no caso o MARE, demorou muito para tomar provi
dências, sustando o corte do pagamento dos apo
sentados até que tudo se esclarecesse. Só tomamos
conhecimento deste caso por ter atingido grandes
proporções e ser veiculado pelos meios de comuni
cação. Reconhecemos que há muitos aproveitado
res que, através de procurações, continuam a rece
ber os proventos de quem já faleceu. Muitos paren
tes de aposentados falecidos não comunicam o óbito
às repartições competentes, e os proventos conti
nuam a ser depositados em conta corrente nos ban
cos.

Para sanar essas distorções, necessário se faz
que se encontre um meio mais humano de atualizar
os cadastros dos aposentados.

O que sabemos é que, nem a Administração
Pública, nem a Previdência Social têm sabido como
recadastrar seus aposentados e pensionistas de for
ma humana e eficaz, assim como não têm sabido
distinguir quem, de fato, faz jus a uma ap.osentadoria
por doença realmente existente de uma que é frau
dada.

Por isso, Sr. Presidente, pretendemos tomar
a iniciativa de apresentar um projeto de lei que exi
ja dos cartórios que comuniquem os óbitos ao Mi
nistério da Administração Federal e Reforma do
Estado (MARE), no caso dos funcionários públicos
federais, e à Previdência Social, nos demais ca
sos.

Cremos que, assim, contribuiremos para evitar
o sacrifício do recadastramento dos aposentados, o
qual tanto tem chocado nossa população, que não



Cobro do Presidente da Câmara dos Deputa
dos e do Presidente do Congresso Nacional, porque,
segundo a mesma imprensa noticia, esta Casa só
voltará às atividades após o segundo turno das elei
ções em alguns Estados brasileiros.

Ninguém questiona, nem subestima a impor
tância das eleições em segundo turno, mas elas es
tão submetidas a uma lógica maior, que é exatamen
te a dada por esta política econômica, que podería
mos caracterizar como irresponsável, para não dizer
criminosa.

Como pode o Congresso Nacional ficar pratica
mente de férias, sem discutir os rumos do País?

Para aqueles que no Congresso Nacional são
sócios, ainda que minoritários, do poder há uma ex
plicação política, porém não ética. Para responder
aos nossos eleitores, a quem agradecemos, temos a
obrigação de trazer este debate para o Congresso, a
fim de buscarmos influir nessas negociações que
comprometem o futuro do nosso País.

Q~ando falamos do futuro do nosso País, esta
mos falando do futuro de pais, mães, filhos, idosos,
crianças, órfãos, trabalhadores, desempregados. Es

.tamos falando de homens e mulheres que não têm
vez. Qlle, pelo menos, tenham voz.

Não adianta dizer que o Presidente ganhou as
eleições no primeiro turno, porque ganhou com ape
nas um terço dos votos; dois terços não confiaram
na Oposição, porque nela não votaram, mas tam~

bém não confiaram no Presidente da República e na
sua política.

O SR. OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr'IS- e Srs.
Deputados, desde que o mundo assistiu deslumbra~

do, no início desta década, à queda do Muro de Ber
lim, que a maneira de fazer política e de confrontar
idéias mudou radicalmente. A ideologia deu lugar ao
pragmatismo. O radicalismo ideário foi substituído
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ASSim, para reposição da verdade dos fatos, o quem naú quis. Não perceberam os cúmplices elo
que, tenho certeza, é o objetivo maior daquele res- próprio Governo.
peitável jornal, gostaria ainda que me fosse assegu- Mais do que isso, o Governo, segundo o noti-
rado o direito de publicação de ofício que encami- ciário de hoje, pretende aumentar o Fundo de Es-
nhei à redação da Folha, para os esclarecimentos tabilização Fiscal de 20% para 30%, para ter total
devidos aos leitores, em homenagem à verdade. liberdade de aplicar as verbas no que quiser. Isso

Sr. Presidente, gostaria que este pronuncia- significa aplicar verbas retiradas dos Estados e
mento fosse divulgado em A Voz do Brasil, bem Municípios, da saúde, da educação, da moradia.
como publicado no jornal Hoje na Câmara. da segurança pública para pagar aos agiotas inter-

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - SP. Sem nacionais.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr'IS- e Srs. De- Portanto, Sr. Presidente, devemos refletir. To-
putados, funcionários da Casa, demais presentes, dos nós recém-saídos desta eleição temos a obriga-
acabamos de sair do primeiro turno de eleições pra- ção de trazer este debate para o Congresso Nacio-
ticamente gerais em nosso País e, antes que se use nal.
de maneira imprópria, queremos dizer que o Presi
dente da República ganhou as eleições no primeiro
turno, mas não recebeu um cheque em branco para
tratar de todos os assuntos de interesse nacional
sem a participação do povo e também do Congresso
Nacional.

Chamo a atenção para o fato de que até este
momento, em que se sucedem as várias negociaçõ
es que o Governo brasileiro tem feito com o Fundo
Monetário Intemacional, nem o Congresso brasileiro
tem informações precisas do que vem sendo prome
tido ou imposto. Do que se extrai do noticiário, a pró
pria receita da Itaipu Binacional ficaria comprometi:"
da, em decorrência do socorro que o Fundo Monetá
rio Internacional deverá prestar ao País.

Aqueles que, durante os últimos quatro anos,
vêm dizendo que há estabilidade econômica no Bra
sil são os mesmos que agora pedem que se acelere
a reforma da Previdência para salvar o País.

Essa crise, Sr. Presidente, foi preanunciada.
Ela já era esperada. O mundo inteiro sabia que ela
ocorreria, mas o brasileiro foi desinformado não só
pela omissão do terna na campanha ~Ieitoral, como
pela pouca atenção - para dizer o mínimo - que os
meios de comunicação de massa deram ao proces
so eleitoral e à própria crise a que o Brasil está sen
do levado.

Tal situação não é fruto da vontade divina, tam
pouco algo inexorável, imposto pela globalização.
Não. Foi uma opção consciente do atual Governo,
que nos levou a esta situação, que vai impor ainda
maiores sacrifícios à população brasileira.

Sr. Presidente, aquilo que foi anunciado como
provisório e que deveria levar mais recursos para o
setor de saúde, a CPMF, não o fez. Houve substitui
ção de fontes. Agora o Governo quer aumentar a alí
quota. Finalmante, está dizendo a verdade: não será
para socorrer a saúde. Nunca foi. Não percebeu
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pelo entendimento, pelas conversações. Os homens tovam e não pode ser recusado é um bom sinal. O
passaram a ser menos sectários e mais solidários. Deputado Chico Vigilante vai além. S. E~ disse que

Mas nem toda grandé mudança é, de imediato, nós, pefelistas, devemos participar de um eventual
acompanhada por todos. Como num jogo de xadrez, Governo do Distrito Federal. Sinceramente, Sr. Pre-
os pequenos movimentos formam o "global". sidente, não é essa a nossa intenção!

Por isso, muita gente estranhou - e outras O Governador Cristovam Buarque, por sua
tantas até ficaram perplexas - a histórica decisão vez, gravou um apoio formal ao candidato do PFL no
tomada pelo Partido da Frente Liberal do Distrito Piauí, Hugo Napoleão, que implantará a Bolsa-Esco-
Federal em\ apoiar, no segundo turno, a reeleição la naquele Estado; e foi a Minas Gerais, onde assi-
do atual Governador Cristovam Buarque para o nau uma carta conjunta com o Governador tucano
Palácio do Buriti. A união dos contrários por um Eduardo Azeredo.
projeto mais ousado e desenvolvimentista para Está aberta a temporada de entendimentos po-
nossa cidade. líticos em nível nacional. Isso muito nos orgulha.

Uma vez tomada a posição, muito se tem es- Mas é preciso que fique bem claro: o PFL não está
peculado a respeito. atrás de cargos nem de benesses, mas pensando

Noto que a decisão do PFL em apoiar um pro- no futuro do nosso País.
jeto de Governo do PT traz mais incômodos para al- A decisão que tomamos foi bem pensada e
guns "petistas ortodoxos" fechados dentró de anti- equilibrada. Analisamos o papel político e histórico
quados conceitos ideológicos, do que para nós pró- desempenhado pela Terceira Via nas últimas eleiçõ-
prios, pefelistas históricos, que fundamos o Partido es no Distrito Federal. Analisamos também os proje-
em Brasília e aqui militamos a favor da cidade, de tos de governo dos dois candidatos. Ouvimos a Exe-
mais empregos e de seu desenvolvimento há 41 outiva do partido, os candidatos do PFL, tanto os vi-
anos. toriosos como os derrotados nas últimas eleições. O

Vejam, por exemplo, a inacreditável declaração processo intemo foi democrático, aberto e descober-
do Senador Lauro Campos do PT do Distrito Fede- to de preconceitos. Tomamos a decisão pensando
ral: "Não precisávamos do apoio do PFL. Recebe- no futuro do Distrito Federal. Entre os dois projetos,
mos um abraço de tamanduá". o do atual Govemo nos pareceu mais realista e por
_ Quero deixar claro, Sr. Presidente, que o PT isso mesmo mais fácil de ser executado, mais próxi-

que apoiamos é o do Governador Cristovam Buar- mo dos recursos disponíveis. A posição tomada pelo
que, que faz e tem diálogo, e não o do Senador Lau- PFL foi pragmática, progressista e futuramente te-
ro Campos, radical, sem propostas, que recente- nho certeza de que será reconhecida como a mais
mente foi recusado, batido dentro do seu próprio favorável a Brasília.
partido como candidato a candidato ao Governo do O SR. PAULO GOUV~A (PFL - SC. Sem revi-
Distrito Federal. são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa-

Lembro-me bem do dia em que encontrei por dos, ocupo a tribuna para fazer um agradecimento
acaso com o Governador e candidato Cristovam ao povo do meu Estado de Santa Catarina.
Buarque, dias antes do primeiro tumo eleitoral, na Em primeiro lugar, pela extraordinária generosi-
Casa do Maranhão. Ao notar que estávamos sendo dade com que reconduziu este Deputado à Câmara

..~s pela imprensa, Cristovam me segredou: Federal. Basta ver que na primeira eleição, em 1994,
.•~.~ Osório, vamos fazer raiva". obtive no meu Estado 43.186 votos; desta vez, na

Pois a decisão do PFL tem feito "raiva" a muita eleição do dia 4 de outubro, obtive a soma de 72.804
gente, principalmente dentro do próprio PT. Há dias votos. Na minha cidade, Blumenau, havia obtido, em
que o Governador Cristovam Buarque vem sendo 1994, o total de 14.900 votos; desta vez, fiz 33.393
bombardeado por ilustre Deputado desta Casa e até votos, ou seja, houve no Estado um aumento de cer-
pelo Presidente nacional do Partido, José Dirceu, ca de 60% na minha votação e na minha cidade
por causa do apoio do PFL. mais do que dobrou a votação. Particularmente feliz

Mas essa onda de ·ortodoxismo" começa a ser essa circunstância porque na primeira eleição que
quebrada por cabeças mais arejadas. O gesto histó- disputei, em 1994, havia deixado um cargo de expres-
rico do PFL começa a ser entendido e até a ser se- são no meu Estado, Secretário de Transportes e
guido nacionalmente. Obras do Governo Vilson Kleinübing em Santa Catari-

A recente declaração de Luiz Inácio Lula da na. É claro que isso me dava urna perspectiva de elei-
Silva de que o "apoio do PFL" trará votos para Cris- ção muito boa com conhecimento em todo o Estado.
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Desta vez, a minha eleição dependia apenas jovem, ao trabalhador. Por fim, há aquilo que é o
do desempenho em meu mandato nos últimos quase mais importante no Estado de Santa Catarina hoje: a
quatro anos nesta Casa. Portanto, sinto-me recom- criação de empregos.
pensado e não tenho como deixar de vir a esta tribu- O nosso Estado, que sempre teve a imagem
na e dizer a todo o povo do meu Estado, aos 260 de ser bem organizado, com um bom nível de vida,
municípios que me deram votos nesta eleição para suas cidades cotadas entre as com melhor qualida-
Deputado Federal, o meu muito obrigado. de de vida no País, sofre um processo de perda de

Sr. Presidente, acho que a recondução deste postos de trabalho nos últimos anos que nos obriga
Deputado à Câmara Federal, nas circunstâncias em agora a ter esse compromisso profundo, de honra,
que aconteceu, demonstra que vale a pena fazer po- de trabalhar para levar investimentos, criar alternati-
lítica com seriedade e dedicação. Quero ainda con- vas de empregos, trazer trabalho e renda para o
gratular-me com o povo de Santa Catarina pelo re- nosso Estado. Nada é mais importante para a popu-
sultado da eleição majoritária, isto é, a extraordinária lação, para o chefe de família, para a dona de casa.
votação obtida pelo candidato da nossa coligação, As pessoas precisam da segurança de terem o seu
Senador Esperidião Amin, eleito Governador do Es- emprego. Essas pessoas precisam disso, e esse é o
tado com a maior soma de votos já obtida por qual- nosso grande compromisso.
quer político no Estado de Santa Catarina - quase A SRA. MARTA SUPLlCY (PT - SP. Pronun-
um milhão e meio de votos. Também extraordinária cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Síla e Srs.
foi a votação do nosso companheiro de partido e Deputados, podemos dizer que a nossa democracia
Presidente Nacional do PFL, Jorge Bornhausen, é adolescente. Temos Parlamento funcionando,
para Senador. Constituição em vigência, instituições políticas em

As vitórias dos candidatos Esperidião Amin e funcionamento. Mas na História do Brasil o colonia-
seu Vice, o nosso companheiro de bancada Pau'lo Iismo, o centralismo e o autoritarismo deixaram mar-
Bauer; do Senador Jorge Bomhausen, das banca- cas muito fortes que permeiam nosso imaginário,
das majoritárias que a nossa aliança conseguiu, tan- nossa cultura e a prática politica.
to na Assembléia Legislativa como na Câmara Fede- As eleições de 1998 são as últimas eleições
ral, demonstram o amor que o catarinense tem por para cargos majoritários do País e dos estados do
sua terra. Creio que essa eleição foi, sobretudo, no século XX, o século das grandes mudanças, dos
meu Estado, uma vitória do orgulho de ser catarinen- grandes saltos tecnológicos, dos grandes conflitos e'
se depois das dificuldades enormes que passamos também de grandes conquistas humanas.
com um governo desastrado, que não consegue E no primeiro turno, essas eleições foram em-
sequer pagar o 13º salário do ano passado dos blemáticas. Que legado elas nos deixam? Embora o
nossos funcionários públicos, deve para creches, segundo turno ainda não se tenha dado, temps ele-
para universidade, não consegue que o seu institu- mentos suficientemente fortes para avaliar seu im-
to de previdência dê assistência médica aos seus pacto.
funcionários. Acho que, com todo aquele episódio E foram emblemáticas não .porque elas repre-
das letras, a vitória da nossa coligação em Santa sentaram no primeiro turno o máximo da lisura e da
Catarina foi a vitória da seriedade, da competência, democracia, mas porque colocaram a nu a nossa
daquele orgulho que cada catarinense sente pelo democracia adolescente, incipiente ainda, e, parado-
seu Estado. xalmente, o grande potencial de vontade de mudan·

Quero dizer que, evidentemente, uma vitória ça política no País.
desse tamanho exige um compromisso também pro- Por um lado, vimos que o coronelismo político
porcional, um compromisso nosso, dos que fomos se modernizou. Em 1998, valeu-se da conivência de
reeleitos - Esperidião Amin, Paulo Bauer, Jorge Bor- boa parte da mídia,' que se fez aliada do poder eco-
nhausen - e que participamos dessa coligação, no nômico e político dos que não querem alterações
sentido de recuperar a imagem do nosso Estado. Há significativas do status quo. Os jornais e TV medi-
obras importantíssimas que precisam ser feitas, ram os espaços de comentários sobre as candidatu-
como a duplicação da BR-470 no Vale do Itajaí; a ras a seu bel-prazer. Se colocarmos como elemen-
conclusão da BR-282 entre Lages e Campos Novos, tos da campanha anúncios e publicidade oficial dos
ligando o planalto serrano ao oeste de Santa Catari- que concorrem à reeleição, essa desigualdade fica
na. É necessário também que se dê apoio ao peque- aberrante. É só verificar o espaço dado na imprensa
no agricultor, ao pequeno empresário, ao ,idoso, ao a FHC-eandidato e FHC-presidente e os espaços
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dados a outros cand!datt;<l, m'.iJi1c especialmente a
Lula.

Em 1989, Lula já fora vítima da mídia eletrôni
ca. Sabendo que grande parte da população brasilei
ra hoje tem aparelhos de TV ou que a repercussão
do que se vê nas emissoras é extremamente impac
tante, a tentativa de se "queimar" Lula na reta final
contra Collor, por meio de noticiários na TV e monta
gens do debate, foi exitosa. Em 199;), sob outra apa
rência, o í:r<óltür eletrônico fez sua parte.

Muitos eleitores se sentiram fraudados, enga
nados pela informação tendenciosa. No entanto, a
influência desse poderio econômico, de mídia, de
coronelismo, de cabala de votos, de tentativa de
desmoralização das oposições não surtiu o efeito es
perado. Lula teve um percentual histórico de votos.
Mais de um terço dos votantes, em que pese a todos
os empecilhos, sinalizou que quer mudanças na polí
tica brasileira. E os milhões de pessoas que se absti
veram, votaram em branco ou nulo um número su
perior ao que votou no Presidente r ,ieleito, mostram,
no mínimo, in,3atisfação com os rUi nos da nossa po
lítica. É esse o potencial de mudança com que nos
defrontamos hoje. Nessas eleições, o PT saiu forta
lecido, credenciado, cada vez mais, como porta-voz
das oposições 8D modelo político e econômico domi
nante no Pefs.

Embora o Brasil ainda se!:, campeão de con
centração de renda, desemprego, baixa escolarida
de, analfabetismo - terreno fértil para a manipulação
eleitoral - nossa população não mais se deixa levar
tão facilmente pelo canto da serei",_ r.Z1'!8 pl'(lmessas,
dos engodos, nem da manipulação das informaçúes
de dados sobre pesquisas. Muitos candidatos que
ao longo de seus mandatos foram coniventes com
maracutaias não se reelegeram.

Nessas eleições, ficaram evidentes as distorçõ-
es da leei,?""':;"I' 2,cent-" '''''m r,!·~w~".,!Jalda-

des de ;::0<;' J-.o~:.;.;· cancHaúlwâs e fla-
grantemente favorecem candidaturas que se vale
ram da possibilidade da reeleição. Foram afiançadas
as nossas críticas à legislação eleitoral.

Fui candidata ao Governo de São Paulo e fi
quei muiíc .~ e aqui ê,!~radeço ~ r""'" ~. mi
lhões e 8ee ~t\ljí votos que recebi. Tenho C81ieza de
que eles simbolizaram a vontade de mudança de
quem realmente acreditava numa candidatura de re
novação, com outra cabeça, para o novo século.
Mas o agradecimento especial é pari=! o PT, que me
escolh'?u (",")"'", :]iJ ,j.:'io"[~;,i··(ln

numa atitude paradigmática de final de milênio: uma
mulher identificada com a defesa intransigente da ci-
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dadania, as lutas contra o preconceito, discriminação
e exclusão social, conhecida por sua irreverência ao
status quo e coerência em suas posições. Essa foi
uma diferença pautada pelo PT e os partidos coliga
dos e que foi reconhecida pela população paulista.

Fizemos em São Paulo uma campanha marca
da pela desigualdade. Tivemos parcos recursos fi
nanceiros, espaço mínimo na grande imprensa e
concorri com candidatos com larga trajetória política
e nomes já consolidados frente à opinião pública,
mas nos firmamos com propostas concretas, cujas
diretrizes apontavam um novo modelo de desenvol
vimento sustentável, democratização e garantia da
cidadania, e nos comprometemos a incluir, em to
das as propostas e programas, a preocupação efe
tiva com a eqüidade de gênero e o combate ao ra
cismo.

Nossas propostas foram a. consolidação de
uma trajetória de lutas e histórias do PT e dos parti
dos coligados, sempre em defesa da democracia e
da justiça social.

Nossa proposta de política para a juventude,
incluindo a bolsa-trabalho, já foi até açambarcada
pelos adversários. Nossa proposta de desenvolvi
mento regiónal vai na contramão dos modelos de
gestão centralizada, clientelista e autoritária que so
brevivem até hoje, pois propugnamos o planejamen
to regional, com a participação intensa e decisiva
das forças políticas e sociais de cada região e o res
peito a elas, através do orçamento participativo.
Nossa campanha foi uma campanha de crença nas
idéias, apoiada na força da militância e na fé de
quem apostou nessa mudança. A Jxpressiya vota
ção de nossa legenda para deputados estaduais e
federais marca um ponto de inflexão fundamental
para nosso Estado e aumenta a responsabilidade de
nossa bancada.

E a metodologia das pesquisas. sua forma de
divulgação e a pregação do voto útil em São Paulo?
Certamente, sfUi e Srs. Parlamentares, esperam por
seus comentários. Tenho a certeza de que a minha
não-vitória nas urnas serviu para desacreditar - pelo
menos isso - o voto útil no primeiro turno das eleiçõ
es no Brasil. OU8ntBs' fV;,"i'Y"" ,?m meu Esta.do es
tão agora lamentando ter caído no canto da sereia
do voto útil... Mas que isso sirva como instrumento
de educação para a cidadania. Voto em primeiro tur
no é escolha de propostas e projetos políticos clara
mente identificados. E ess;'I chamada ao voto útil,
Icim:tlll:, 'tl-··r r-,nu!ista,
foi corroborada pelo comportamento da mídia im
pressa e eletrônica.



Outubro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-lerra 15 23227

Durante todo o processo eleitoral, fui tratada
como candidata inexpressiva, quando sabíamos do
potencial de votos. Na última semana de campa
nha, apesar de ser a candidata com curva ascen
dente e constante, a forma de divulgação de resul
tados de pesquisas feitas tentou induzir o eleitorado
a não votar na candidata da Frente Para Renovar
São Paulo.

O Brasil todo foi testemunha disso. O Brasil
todo aprendeu com isto, tenho certeza, pois se o fato
de se esconder que, no dia anterior às eleições, a
candidata em São Paulo tinha plenas condições de ir
ao segundo tumo, em outros estados isso também
ocorreu. E muito significativamente com as candida
turas do PT.

Se, porém, muitos eleitores e eleitoras, em São
Paulo, por medo da ameaça do retrocesso a gover
nos autoritários não votaram em mim, outras pes
soas acreditaram, superaram o pessimismo das pes
quisas e nos fizeram chegar ao recorde dé' votos de
nosso partido em São Paulo.

Um feito histórico: um quase empate com
uma candidatura que tinha recursos, máquinas e
mídia.

Por isso, acredito que estamos frente a um
grande potenciàl de mudança política a quem nós,
da Oposição, temos que responder e ativar.

E por isso saio destas eleições renovada em
meu ânimo e disposição de continuar na ação políti
ca, tendo como referenciais a ética e o compromisso
com a superação das injustiças, da exclusão social,
das desigualdades e dos preconceitos, mais amadu
recida também, porque as experiências vivenciadas
valeram por anos de trabalho parlamentar ou de es
tudo, não só sobre a realidade de nosso Estado,
mas sobre as relações humanas, seus sonhos, ne
cessidades, dificuldades e esperanças.

Estamos às portas do segundo turno.
O PT, em três Estados - Mato Grosso do Sul,

Distrito Federal e Rio Grande do Sul- e nossa coli
gação no Rio de Janeiro têm grandes chances de vi
tória. Já elegemos o Governo do Acre.

É preciso apostar nos democratas, nos que se
comprometem de fato contra a política do desempre
go - aquela que paga contas internacionais ou de
banqueiros, capital privado e empreiteiras com a ex
clusão social, a fome, a miséria e a falta de saúde de
nossa gente.

Em nosso Estado, São Paulo, é preciso juntar
forças para que a política nefasta do "rouba, mas
faz", simbologia firme do período autoritário, seja
varrida do nosso cenário político.

Neste momento, marco nossas diferenças tam
bém com o Governo Covas, embora reconheçamos
sua trajetória democrata, sua condução frente à re
negociação da dívida, entrega do Banespa e sua op
ção pelo enxugamento da máquina à cust!El do des
monte de programas sociais, diminuição dos ~nve8ij~

mentos em saúde, o investimento público em obras
e estatais para depois privatizá-Ias, os proC!88S0S eis
privatização e o centralismo das decisões no proces
so da reforma do sistema educacional e a forma es
colhida de fazê-Ia.

E é sob estas reflexões que nosso partido, em
São Paulo, irá definir sua indicação de voto ou posi
ção para o segundo turno.

É fundamental que no Estado de São Paulo e
em todo o País as forças sociais que lutam contra a
exclusão e pela ética se articulem cada vez mais,
para exigir permanentemente das pessoas eleitas
ética, coerência, garantia de cidadania e prioridade
às políticas sociais.

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. De
putados, desejo agradecer ao povo de Goiás pela
votação que tive. Foi a maior votação da minha his
tória política. Mesmo assim, não fui reeleito, não por
uma avaliação que o povo de Goiás tenha acerca do
meu trabalho,' mas por uma influência, sim, fora do
comum do poder econômico. Acho que essa crise e
as dificuldades financeiras fizeram com que a in
fluência do poder econômico se exercesse de ma
neira extremamente grande e contundente. VárioS"
candidatos sem nenhuma representação, sem ne
nhuma história política, mas contando com a máqui
na administrativa e com apoio de empreiteiras, cem
seguiram se eleger.' Quero, portanto, agradecer ao
povo de Goiás, que me deu praticamente 31 mil vo
tos.

Sr. Presidente, reuniram-se ontem, em Goiâ
nia, os partidos que compuseram a Oposição Pra
Valer e divulgaram um manifesto de apoio à candi
datura do Deputado Marconi Perillo ao Governo do
Estado de Goiás, o qual passo a ler integrahTI'en~e:

O PT, pedoB e o POT reafirmam hoje
os seus compromissos com as lutas em de
fesa dos interesses do povo goiano. Os nos
sos partidos, constituindo a coligação Oposi
ção Pra Valer, disputaram o primeiro turno
das eleições com a chapa Osmar Magalhã
es governador, Fábio Toll;arskij 'Jil::'~ iB Jorgl3
Antonini senador. ,'\ssumiram também, Gm
Goiás, a campanha Lula presidente e Bl'izola
vice, combatendo a candidatura neolib®ral
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Art. 11. São anistiados os agentes polí
ticos que tenham sido responsabilizados,
sem que fosse atribuição legal sua, pela prá
tica dos crimes previstos na alínea "d" do
art. 95 da Lei n° 8.212, de 1991 (lei que dis
põe sobre a organização da Seguridade So
cial, institui Plano de Custeio e dá outras
providências), e no art. 86 da Lei n° 3.807,
de 26 de agosto de 1960.

Parágrafo único. São igualmente anis
tiados os demais responsabilizados pela
prática dos crimes previstos na alínea Rd" do
art. 95 da Lei 8.212, de 1991, e no art. 86 da
Lei n° 3.807, de 1960.

No dia seguinte a esta publicação, reconhecen
do o equívoco, o Presidente da República, instado

de Fernando Henrique, fazendo críticas con- mo de compromisso público, assinado por
tundentes aos SEiUS aliados no Estado e Marconi, em que ele se compromete com o
apresentando propostas concretas para mu- resgate da democracia e com uma série de
dar os rumos da política goiana. reivindicações populares.

Reafirmamos a presença atuante da O PT, PCdoB e PDT estão conscientes
esquerda no cenário político de Goiás. Com de que a reeleição de Fernando Henrique
firmeza E' coerência, enfrentamos o escan- traz novas ameaças ao Brasil e ao seu
daloso poderio das campanhas milionárias. povo. Mas os goianos podem estar certos
ObtivelTIes expre;:;siva votação, elegendo de que permanecemos unidos e onde sem-
parlarn911tares identificados com as aspiraçõ- pre estivemos, isto é, na permanente luta
es populares e fOl1alecendo as perspectivas em defesa dos trabalhadores, da democra-
de vitória nos em!J'ates futuros. Mas a nossa cia, da soberania nacional, da ética e da jus-
chapa majoritária nã.o conseguiu ir para o se- tiça social.
gundo turno. Assim, os dois concorrentes ao É com essa convicção e essa confian-
governo de Goiás são, agora, lris Rezende e ça que conclamamos os militantes dos nos-
Marconi F'erillo, qUH dão sustentação ao presi- sos partidos, os eleitores e o povo de Goiás
dente Fernando Henrique e apóiam o modelo a votarem em Marconi Perillo para derrotar o
neoliberal defendido por ele. continuísmo e o autoritarismo.

Este manifesto está assinado pelas direções
estaduais do PT, PCdoB e PDT.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JARBAS LIMA (PPB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SÜ e Srs.
Deputados, o assunto do qual vamos tratar nesse
curto espaço de tempo é da mais alta relevância,
pois atinge direitos de nossos cidadãos e a própria
Constituição Federal.

Trata-se dos efeitos jurídicos da Lei 9.639, de
26 de maio de 1998, que, por equívoco do Congres
so Nacional, foi enviada à sanção presidencial com a
inserção de um parágrafo único ao art. 11 que não
fora aprovado pelo legislador na oportunidade.

Assim é que dispunha o art. 11 e seu parágrafo
único, posteriormente excluído:

Isso impôs ao PT, PCdoB e PDT uma
situação difícil, que deveria ser enfrentada
unitariaffl<:mte. Chegamos à conclusão de
que, do ponto de vista dos interesses demo
cráticos e popUlar€lS, existe diferença entre a
vitória dH um ou de outro candidato. O
PMD8, C:"lefiado por Iris Rezende, está no
governo Ihá 16 anos, administrando o Estado
como se fosse urna propriedade particular.
O autoritarismo reünante no Palácio das Es
meraldas não permitiu o exercício da demo
cracia. () Legislativo, o Judiciário e os Tribu
nais de Contas passaram a ser considera
dos m6>fCts apêndices cíe.. ::::"o~lItivo.

A imprensa vem sendo sufocada e ma
nipulada. O movimento social organizado,
em especia.l os sindicatos, tomou-se vítima
de teda!> as formas de perseguições. Por
tanto, diante de tudo isso, temos a convic
ç:ão de que a vitória de lris Rezende signifi
caria a continuidade de um governo que tem
trazido graves conseqüências para os inte
reS:3es do povo e dos trabalhadores de nos
so E,tado. Já a €lleição de Marconi repre
senta, neste mOml:lnto, a alternância de po
der, abrindo possibilidade de resgate de as
pectos democráticos da gestão do Estado
que o governo do PMDB quer eliminar ou
restringir. .

Por isso, o PT, PCdoB e POT decidi
ram se opor à candidatura de lris Rezende,
a.poiando a campanha de Marconi Perillo. A
nossa opção tem Gomo base, ainda, um ter-



Deste modo, a ,misi~ia concedida aos agentes
políticos deve sel' estendida aos outros agentes be
neficiados pela publiGação errônea da Lei 9.l33H, de
1998, mesmo p"-qUEl se tal não se der I~star-lse-á in
fringindo o ma.,damento !constitucional da isonomia

No entendirn<3nto de renomados juris
tas: "Respeitar-se-ão os direitos e deveres
decorrentes de norma publicada com in
correções ainda não retificada. (...) Real
mente, poderá ocorrer QjUi3 surjam dle urna
publicação errôniEla relações jurídicas, cons
tituindo direitos adqukidos, que deverão ser
respeitados, apeSi31r de a dispo-sil;ão devida
mente corrigida ter o efeito de uma n011a
norma, considerando-se a boa-fé oJaquele
que a aplicou" (Miaria Helena Dini2:, já cita
da).

"Pode suceder que, baslsadas nia publi
cação infiel, tenham surniclo relações jurídi
cas, constituindo direitos ;a ..c1q]uiridos; devem
estes ser respeitados, produzindo a disposi
ção corrigida o mesmo efeito de uma lei
nova, levada em consider.31ção a boa-fé do
agente, impossibmtado de conhecer' o erro.
(...) Se, porém, publicada errada, a lei che
gou a entrar em vigor, a correção que a ela
no seu todo, ou a algum dos seus dispositi
vos, se faça em nova publicação é equipara
da a uma lei nova, que ab-rogará, Oll derro
gará, nos pontos focalizados, a anteri,or, cuja
obrigatoriedade, no interregno, se re.-eonhe
ce, portanto, com os efeitos, que acima sa
lientamos" (Eduardo Espfnola e Eduardo Es
pínola Filho, A Lei de Introdução ao Código
Civil Brasileiro, Hio de "laneiro, Rl3novar,
1995, p. 561).
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por ofício do Congresso, repub'ricou a Lei 9.639, já porque o próprio POdE!r le!~km:Hivo d)lm CEl'iJ :8: ;) eve.~
agora sem o parágrafo único do.art. 11. to, desconhecendo-se para tal tenha corutrbuído qual-

Ocorre, todavia, que tal republicação trouxe na quer força externa a ele, tEr~dlo a lei çhegado 61 pú'::>lico
seara do Direito conseqüências das mais relevantes. dentro da mais absoluta normalidadEl, t'3r.do pemorriclo

Houve, sem dúvida, conflito de leis penais no todas as etapas regimentais, tem, cemo dito, plena efi-
tempo, uma vez que editadas em períodos diferen- cácia e vigência, nos estritos termoE do que dispõe a
tes duas leis trataram do mesmo assunto de modo Lei de Introdução ao Códi~Jo Civil.
diferente. Isto parque a republicação é considerada E a anistia, na lição ele José Frederico Marques
lei nova, e os efeitos jurídicos da primeira devem ser (Tratado de Direito Penall, v. 111,8,310 Paulo, Ed. Sa-
respeitados. raiva, 1966, 2ª ed. p.423), "é verdadeira revogação

Em direito penal vigoram os princípios da irre- parcial, hie e nune, da lei penal. Por isso é que c:om-
troatividade da lei mais severa e da retroatividade da pete ao Poder Legislativo a sua conce:3são. lei pa-
lei penal mais benigna ao réu, segundo o disposto no nal ela o é, por conseguinte; daí não &1. poder revogar
art. 5°, inciso XL da nossa Magna Carta, segundo o o Legislativo, depois de tÉ~-I3. promulgado, porque o
qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o veda o art. 141, §§ 3° e 29".
réu". De acordo com o art. :t-' do Código Penal "a lei
posterior, que de qualquer modo favorecer o agente,
aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por
sentença condenatória transitada em julgado".

A Lei de Introdução ao Código Civil estabelece,
em seu art. 1º, § 4º, que: "as correções a texto de lei
já em vigor consideram-se lei nova".

Ora, esta Lei de Introdução é um conjunto de
normas sobre normas, constituindo um direito sobre
o direito (jus supra jura), um superdireito coordena
dor do direito, que não rege as relações de vida,
mas sim as normas, uma vez que indica como inter
pretá-Ias ou aplicá-Ias, determinando-lhes a vigência
e eficácia, suas dimensões espaço-temporais. Assi
nala suas projeções nas situações conflitivas de or
denamentos jurídicos nacionais e alienígenas, evi
denciando os respectivos elementos de conexão, e
engloba não só o Direito Civil, mas também os diver
sos ramos do Direito privado e público, notadamente
a seara do Direito Internacional Privado. É norma co
gente brasileira, por determinação legislativa da so
berania nacional, aplicável a todas as leis (in Maria
Helena Diniz, Lei de Introdução ao Código Civil Brasi
leiro Interpretada, 2ª edição, Ed. Saraiva, 1996, p. 4).

Deste modo, e com base nos princípios retroci
tados, teve plena eficácia e vigência a Lei 9.639, pu
blicada em 26 de maio de 1998, logo a anistia incidiu
não só para os agentes políticos, mas também para
todos aqueles que se enquadravam nas condições
estabelecidas no parágrafo único do art. 11.

Assim, o dispositivo que continha a anistia es
teve em vigor no dia 26 de maio, aplicando-se a to
dos os fatos até ali ocorridos. A republicação sem o
parágrafo único do art. 11, levada a efeito no dia se
guinte, é considerada lei nova, não podendo retro
agir, de modo que restaram anistiados todos os fatos
ocorridos até 26 de maio de 1998. E isto aconteceu
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que garante a todos igualdade de tratamento, como arrecadação e fiscallzaçáo, por um lado, e a comple-
d~BIJÔS em seu venerável decisum, o emérito Juiz xidade dos procedimentos de contribuição, por outro.
Federal José Paulo Baltazar Júnior, da 1" Vara Fe- O empresariado nacional tem sido unânime em afir-
deral Criminal de Porto Alegre, no qual baseamos mar que o excesso de burocracia fiscal, a multiplici-
este discurso. dade de formulários, controles e exigências atormen-

Se o legislador não quiser que tais efeitos ocor- tam mais o pequeno empresário que a própria carga
ram de futuro, deve tomar todas as cautelas neces- fiscal.
sárias para evitá-los. Para cumprir a contento suas finalidades, no-

Respeitemos, assim, Sr. Presidente, S~ e Srs. bres colegas, o imposto tem que ser, antes de mais
Deputados, os princípios que informam o nosso or- nada, simples, transparente e de fácil cobrança. O
denamento jurídico, para que, verdadeiramente, imposto único sobre transações financeiras toma-se,
possamos respirar num Estado democrático de Di- portanto, a melhor alternativa para a reforma tributá-
reito. ria brasileira.

O SR. WELlNTON FAGUNDES (PL - MT. Pro- A idéia do imposto único foi lançada ao debate
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e político nacional no início dos anos 90. Corno topa
Srs. Deputados, ninguém tem dúvidas sobre a ne- tese revolucionária, no princípio suscitou apoios
cessidade de realizarmos uma urgente reforma tribu- apaixonados e violenta oposição, mas, com o passar
tária em nosso País. O setor público brasileiro, no do tempo, tem-se consolidado como alternativa con-
seu conjunto, ainda é perigosamente deficitário, e ereta, viável' e extremamente adequada às caracte-
tem-se equilibrado nos últimos anos graças, em boa rísticas institucionais e culturais do contribuinte bra-
parte, aos ingressos do capital proveniente da venda sileiro.
de empresas estatais. A partir do próximo ano, no Em recente artigo publicado no jornal Folha de
entanto, o estoque de empresas públicas em condi- S.Paulo, um dos grandes teóricos do imposto único,
ções de serem vendidas estará consideravelmente o economista Marcos Cintra, doutor pela Universida-
reduzido, e a esta altura o Estado brasileiro já deve de de Harvard e professor titular da Fundação Getú-
ter sido aparelhado para se autofinanciar com recur- lio Vargas, observa com muita propriedade que as
sos de natureza fiscal. experiências do IPMF e da CPMF atestaram as ca-

A questão que se coloca, pois, é como reorga- racterísticas de universalidade, economicidade e efi-
nizatmü§ o modelo tributário nacional de maneira a ciência de impostos sobre transações financeiras.
tÜi'ná-io mais justo e eficiente. A sociedade brasileira É fácil perceber que ao eliminar, virtualmente, a
não suporta mais o atual sistema de arrecadação, sonegação, um imposto sobre transações financei-
que abocanha fatias crescentes do nosso Produto '--' ras pode contribuir com muito mais eficiência para.
Interno Bruto (deve chegar a 33% neste ano) sem uma efetiva redistribuição de renda do que os mode-
conseguir suprir as necessidades orçamentárias do los tributários convencionais. A principal"- e legítima'
Estado. - dúvida que ainda se coloca em relação ao imposto

Não é preciso ser tributarista para perceber único sobre transações financeiras é sobre se ele
que a vulnerabilidade à sonegação é uma das princi- seria capaz de gerar arrecadação suficiente para
pais mazelas do atual modelo fiscal brasileiro. Ao substituir a de todos os demais impOstos.
longo de décadas, o Governo buscou cobrir, em vão, Sobre essa questão, gostaria de comentar a
seus déficits orçamentários optando pela alternativa engenhosa proposta feita pelo economista Augusto
fácil e ineficaz de aumentar a carga fiscal, em vez de Jefferson Lemos a título de modelo de transição. Le-
combater a crescente sonegação, verdadeira causa mos sugere que, num primeiro momento, o imposto
do ~)roblema. único seja transformado em "Arrecadação sobre

No modelo em vigor, a cada novo imposto cria- Transações F~nanceiras·, e que os todos os atuais
do ou aumento de alíquota o que se verifica é o impostos passem a ter declarações de ajuste e reco-
crescimento da evasão fiscal, uma vez que a sobre- Ihirnentos anuais.
carga tributária, somada às dificuldades do Governo A "Arrecadação sobre Transações Financei-
para fiscalizar todo o universo de contribuintes, são ras·, úm sistema de arrecadação em bases corren-
os dois principais estímulos para o não-pagamento tes sobre todas as transações financeiras, tal como
dos impostos devidos. a CPMF, funcionaria corno urna espécie de antecipa-

Faz-se necessária e urgente, portanto, a ado- ção dos recolhimentos dos demais impostos. Qusn-
ção de um modelo tributário que reduza os custos de do fosse entregue a declaração anual de ajuste, per..
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mitir-se-ia, então, compensar (;úGa antecipação com
os impostos devidos mediante C0i11provantes bancá
rios, "pagando a diferença ou recebendo a devolu
ção do excesso".

É, sem dúvida, uma maneira prudente e eficaz
de testar-se a capacidade arrecadatória do imposto
único antes de desmontar o atuai sistema. Estou
convencido de Cjüe essa proposta pode ser um inte
ressante ponto de partida para a reforma tributária
de que o País precisa, abrindo caminho para a ado
ção segura e definitiva do ilT!Posto único.

É o que tenho a dizer.
O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB

RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, S~ e Srs. Deputados, prefiro sempre passar ao
povo as perspectivas de esperança e de melhores
dias para todos a ficar pregando uma crise apocalíp
tica, cujo objetivo maior é acalentar um debate políti
co, que em nada ajudará o Pafs nem ao povo conse
qüentemente.

Em todos os tempos e em todas as civilizações
sempre existiram crises polííicas, econômicas e mili
tares, cabendo às lideranças desses povos fazerem
com competência a travessia natural dessas etapas.
E, agora também o mundo todo passa por um perío
do conflitivo, em que as leis do mercado e as leis do
Estado estão em cheque.

O Brasil, como se anuncia, está numa fase de
evidente vulnerabilidade, mas o povo brasileiro, nas
ultimas eleições, conferiu ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso o poder e a missão de conduzir o
País como verdadeiro líder que é, para que tanto o
Estado como o mercado possam, de cada lado, so
breviver com suas leis e seus interesses.

O ajuste fiscal e o combate ao déficit público
brasileiro são medidas emergenciais a serem toma
das pelo Presidente e logicamente discutidas e de
batida.s pelo Congresso Nacional. Certos setores,
com certeza, não podem ser mexidos ou terem os
seus investimentos reduzidos, como, por exemplo,
os setores de saúde, educação e agricultura.

Julgo, Sr. Presidente, que o ajuste deverá ini
ciar pelos gastos do próprio Estado, os gastos com o
custeio da própria máquina, demonstrando austeri
dade extremada com o consumo de energia elétrica
nas instituições públicas, consumo de água, de pa
pei, de cafezinhos, de diárias, de passagens aéreas,
de cursos dentro e fora do Brasil, a não ser aqueles
de extrema necessidade, da contratação irresponsá
vel de pessoal - nada disso resolve o problema do
déficit público brasileiro, mas, em princípio, surge um
efeito positivo para a opinião pública, para que tam-

bém de Slia parte ~;\"jsa compar~m~E!r Gülril as natu
rais dificuldades que lhe serão impo;;t8J.s.

Os juros a~vos pagos pelo Pafs COíl80mem, em
24 horaa,:i§ Gsforços internos cl12: :C1ji,j~3te, sen
do estia 0> lfllais impüíi:<2ij';~3 controle
do cre:sceni!:; C!EJ:S. ; dívida púbiicIEL E l~'Tj:::I:QIz;::;fvel se
ajl' 3íaf & com juros nas mes
mo com" sacrifício desumano imp(l3~oE:oDava. Não
sou economista, mas sinto também que eles não
são os donos da verdade. Se soubeSS8m de tudo,
todos seriam ricos e bem-sucedidos: ernl S~J813 iniciati-
vas particulares. N entanto, as mui-
tas. As ponderações que devem ,320 também
extensas, mas julgo que por mais litiO{)FOiS que sejam
essas teorias, ortodoxas ou hetemGemas, nenhuma
pode justificar a::ondução do nosso País à condição
de S0rl18Jii:2, qU8 !Jü(3SamO;I; ~3},c1usiva

mente os jums e os dividendos q~J(a 'Di 1U1'3rCado e){Í~

ge.

Este é um princípio básico: :36 s® pode gastar
até o limite do que se pode pagar. Ou seja, deve ha
ver um respeito ao princípio dom'i1stico de sabedoria
- as despesas não podem ser maiores do que as re
ceitas, caso contrário, o eidadão 8L!jelto aos
rigores da lei - com penhoras, 8,íri'e:si1:o8, pm~estos,

SPC, falências, concordatas e outros procedimentos
que disciplinam e regulam para o povo a despesa e
a receita.

O Estado Emun,; a estas pel.alidades con
vencionais? Frar':;Hmeni~, não sei responder com
convicção. Parece fúe que o Estado pode tudo, le
vando com a sua iTí't'lsponsabilidac1e de gastador
perdulário, o povo ifill:eh"o como avalista a pagar con
tas que de fato não autorizou nem tamp9.uco teve
qualquer benefício n'9sta participação,

Com certeza, o Governo terá que tomar provi
dências, e o povo sabe disto, mas com medidas que
a população de fato venha a conhecer o seu alcance
e não ficar atirando no escuro, para um lado e para
outro, sem dar /~ m('mor sath3fação, principalmente às
populaçõe::o íYi. '~),Jas aUtue/es 8 mt.~didas a
sen?m tomElt1a,. 'Llilíbrio do público
brasH2k«:]!. () ~;é:" 2Ji:ü'~ (] COfl~

tagia e ':'8 juros i ':;'~8 ('ó'u,:ij(s: aubir.

Como Parf8,fnsntar, estou disposto a apoiar as
medidas a serem tomadas pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso, mas antes quero sentir as provi
dências que deverão sl-ar tomadas, a partir do próprio
Governo, em fechar primeiro as suas torneiras, cair
na real, para depois pedir sacrifício ao povo.

Era o tinl't'l ,Si dizer.



Não se pode esquecer a primeira iniciativa nes
se campo, quando, em 1972, o Banco Regional d"e
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Uni
versidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) se
uniram para criar o IBAGESC (Instituto Brasileiro de
Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa
de Santa Catarina). A finalidade consistia em aten
der as pequenas atividades produtivas, primeiramen
te com ênfase no setor pesqueiro, identificado na
quela época como o mais carente. cje apoio técnico
imediato. Depois de alguns anos, o Ibagesc passaria
a atuar com o nome de CEAG (Centro de Apoio à
Pequena e Média Empresa de Santa Catarina), con
servando ainda a vinculação aos Govemos do Esta
do e da União, responsáveis P.Blo repasse de parte
dos recursos para a manutenção dos projetos d~ ge
renciamento. Finalmente, em 1990, o CEAG ganhou
a denominação de Sebrae, passando a ser um ins
trumento da iniciativa privada, mantido com recursos
da contribuição social arrecadada pelo INSS das
empresas em todo o País, exceto as empresas en
quadradas no Simples.

Trabalhando, pois, em consonância com as po
líticas nacionais, regionais e estaduais de desenvol
vimento e tendo corno objetivo primordial promover o
desenvolvimento da pequena e da microempresa em
termos de tecnologia, gerenciamento e recursos hu
manos, o Sebrae inclui em seu campo de atuação:
planejamento, organização, controle, assessoramen
to, fomento, execução de ações nas áreas econômi
ca, social, tecnológica, educacional, cultural e ecoló
gica, bem como promoção, organização, apoio e
coordenação de feiras, exposições, missões empre
sariais, congressos, seminários, fóruns e outros
eventos afins.

De fato, o sistema Sebrae compreende mesmo
uma gama considerável de atividades, sobretudo na
medida em que procura corresponder à expressiva
presença da empresa de pequeno porte na econo
mia brasileira, uma participação que, conforme da
dos do IBGE, representa: 59% dos empregos, 48%
da proclução e 42% dos salários.
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O SR. DÉRCIO KNOP (PDT - SC. Pronuncia o Até mesmo no sentido de superar as restrições
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. imO'.Jstas pelo mercado contra essas empresas, bem
Deputados, cumpre prestar o merecido reconheci- CC/dO eliminar o excesso de burocracia e contar com
mento com relação ao trabalho desenvolvido pelo a r 3vida atenção por parte dos setores públicos e
Sebrae no País e, especialmente, em Santa Catari- pnvado, o sistema Sebrae empenha-se, especial-
na. O Sebrae, com efeito, vem desempenhando um mente, na tarefa de assegurar mecanismos legais
papel extraordinário no apoio e no fortalecimento para que a pequena atividade produtiva seja reco-
das microempresas e das empresas de pequeno nhecida e tenha condições efetivas de permanecer e
porte, gerando, enfim, significativos benefícios para crescer no mercado.
o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Vale ressaltar ainda que, no âmbito nacional, o

Sebrae mantém, há cinco anos, o primeiro lugar no
conjunto da alocação de recursos financeiros a juros
mais baixos para as empresas de pequeno porte. No
triênio de 1995 a 1997, apenas em Santa Catarina,
foram atendidas 23.249 empresas, totalizando
R$249.756.038,10 (duzentos e quarenta e nove mi
lhões, setecentos e cinqüenta e seis mil e trinta e
oito reais e dez centavos).

No ano passado, por exemplo, confirmando a
importância e a amplitude das realizações do Sebrae
em Santa Catarina, foram efetuados 204.266 atendi
mentos nas Unidades de Balcão Sebrae para infor
mação e orientação dos empreendedores, registran
do, em média, 559 atendimentos por dia; foram reali
zados 1.536 cursos, totalizando 43.613 pessoas trei
nadas, e 920 palestras com 52.432 participantes.
Expandindo'as oportunidades de negócios para o
pequeno e o microempresário catarinense, o Se
brae/SC facilitou o acesso e a exposição de 7.432
empresários em 237 feiras e missões nacionais e in
terryacionais. Com participação da Caixa Econômica
Federal e do Banco do Brasil, o Sebrae/SC viabilizou
créditos a 9.608 empresas, no valor de
R$102.865.293,49. Na área de desenvolvimento in
dustrial, com o Programa de Apoio Tecnológico à Mi
cro e Pequena Empresa (PATME), o Sebrae/SC be
neficiou 455 empresas, em 187 projetos, somando
R$1.347.947,54, nos quais participou com contrapar
tida de 70%. Ainda em 1997, como procluto do traba
lho de sensibilização para a necessidade dos regis
tros de propriedade, foram efetuados 203 registros
demarcas.

Quanto ao Programa Sebrae da Qualidade
para Pequenas Empresas, atendeu, desde o ano de
1994, a 1.250 empresas que implantaram a Qualida
de Total.

Outro dado importante refere-se à criação de
43 cargos de Agentes Sebrae e 56 Unidades de Bal
cão Sebrae de 1990 a 1997, possibilitando atendi
mento direto a 33,8% dos Municípios catarinenses.

Recebam, então, as merecidas congratulações
os. responsáveis por esses avanços e essas con-



Outubro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 23233

quistas, os Conselneiros, O Diretor Executivo, o Dire~ O Presidente Fernando Henrique loi reeleito,
tor Superintendente, os demais Diretores, os Geren- mas isso não quer dizer que lhe foi passado um che-
tes e os Agentes do Sebrae/SC. que em branco. A sociedade tem direito a participar

Concluindo, ao justificar a plena confiança na e deve acompanhar o debate em tomo das medidas
competência do Sebrae diante das exigências do de- que serão tomadas.
senvolvimento empresarial de Santa Catarina, reite- Q aumento da alíquota da CPMF, a nova alí-
ro o compromisso de apoio devido aos esforços pelo quota para o Imposto de Renda, a elevação do IPI e
contínuo fortalecimento das microempresas e das do IOF, nada disso é compatível com o que foi anun-
empresas de pequeno porte. ciado pelo Presidente candidato, que, para permane-

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia cer no poder. garantiu que nem o trabalhador nem
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s,.M e Srs. os pobres seriam prejudicados. É mais uma máscara
Deputados, nos últimos dias da campanha para a que cai.
Presidência da República, vimos publicada na im- Como Deputado reeleito para um terceiro man-
prensa a notícia de que o FMI - Fundo Monetário In- dato, o primeiro da coligação Frente pelo Povo e o
ternacional estaria negociando um acordo oficial de quinto em número de votos no meu Estado, vou lutar
ajuda financeira ao País, e isso dependeria somente junto com meus companheiros para garantir que o
da reeleição de Fernando Henrique Cardoso. trabalhador não pague a conta dos desmandos des-

Isso deixou bem clara a intenção dos especula- se monarca que aí está. Jamais permitiremos a alie-
dores internacionais, que, com a permanência de nação de nossa soberania!
FHC como Presidente, podem continuar com a ex- Era o que tinha a dizer.
ploração de nossas riquezas, como vem acontecen- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA, (PFL - PE. Pro-
do com as privatizações. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e

Em outro capítulo dessa campanha desigual, Srs. Deputados, o mês de setembro nem bem se ini-
ouvimos o Presidente anunciar mudanças econômi- ciara e o Brasil, vivendo intenso clima pré-eleitoral,
cas e o mesmo anúncio ser usado como propagan- defrontava-se com as graves repercussões da crise
da política, provocando 4ma reação positiva dos in- que ainda assola econômica, financeira e politica-
vestidores estrangeiros e ainda a alta na bolsa de mente a Rússia, com reflexos extremamente negati-
valores de Nova Iorque - um circo armado para en- vos em todo o mundo, particularmente na América
ganar mais uma vez eleitores menos esclarecidos e Latina.
indecisos, tudo isso aliado às pesquisas, que, sem Os primeiros sinais dessa avassaladora tor-
dúvida alguma, foram manipuladas, prejudicando os menta fizeram-se notar em 1994 no México, que, co-
companheiros que fazem oposição a esse Governo. Ihido de roldão, em poucos dias assistiu à diluição
de ricos. Essas pesquisas empurradas pela mídia la- de suas reservas e ao conseqüente empobrecimen-
res adentro desviaram a intenção de voto de milhões to nacional, amenizado em parte pela pronta ajuda
de brasileiros. norte-americana, por intermédio do Nafta, no intuito

Essa foi uma eleição desigual, marcada pelo de evitar danos maiores aos Estados Unidos.
favoritismo de que desfrutam os políticos aliados ao Naquele momento, porém, conforme melancoli-
Governo. Exemplo disso são as obras que foram camente se constatou, a verdadeira turbulência nos
anunciadas, como a conclusão da segunda etapa da mercados financeiros apenas se prenunciava. Do
Hidrelétrica de Tucuruí, fruto da luta de Parlamenta- México, marchou célere na direção do Sudeste Asiá-
res que formam a bancada do Pará, mas usada pelo tico, atingindo com grande impacto países como Tai-
Governo do Estado, que é do mesmo partido do Pre- lândia, Malásia, Indonésia, Coréia do Sul, Hong
sidente e fez dessa conquista do povo bandeira de KOJÍg, Cingapura e Taiwan, entre outros. Em co-
campanha, prometendo o fim do desemprego na re- mum, todos eles mantinham o valor das suas ações
gião. em bolsa superestimado, gerando uma atmosfera de

Hoje, reeleito, o Presidente usa mais uma vez "exuberância irracional", sem base sólida na pers-
a máquina do Governo para favorecer os candidatos pectiva de lucro das empresas, conforme, à época,
aliados na disputa do segundo turno nos Estados cu- denunciou o Presidente do Banco Central dos Esta-
jos governantes ainda não foram definidos. O adia- dos Unidos da América, Alan Greenspan.
mento do anúncio do pacote fiscal, que com certeza Essa sucessão de acontecimentos desfavorá-
vem para modificar mais uma vez a vida do brasilei- veis certamente contribuiu bastant(~ para o agrava-
ro, deixa a população num clima de insegurança. mento da situação no Japão (segunda economia
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mundial), que vem apresentando um quadro de es- mentam o temor de que os débitos contraídos inter-
tagnação econômica agravado pela posição delicada na e extemamente não sejam honrados e induzem o
de alguns de seus grandes bancos e pela timidez do investidor a adotar posição de maior resguardo.
receituário governamental de reativação das ativida- Assim, a tarefa exigida de cada brasileiro é ci-
des produtivas. clópica, porém não inexeqüível. Prioritariamente,

Mais alarmante ainda: em agosto, a Rússia, faz-se necessário reduzir o déficit público, e para
inesperadamente, declarou moratória unilateral, pro- tanto acham-se convocados os três Poderes da
vocando pânico nos quatro cantos do mundo. Ime- União. Legislativo, Executivo e Judiciário, nos planos
diatamente após, na quinta-feira da mesma semana, federal, estadual e municipal, devem perseverante-
a bolsa suíça caiu 5%. O dólar canadense, paradig- mente buscar o entendimento de forma a permitir a
ma de estabilidade, foi desvalorizado. Em Nova lor- adoção de medidas de economia na ordem de 30 bi-
que, o índice Dow Jones industrial despencou 4,2%, Ihões de dólares, suficiente para propiciar nos próxi-
na terceira pior queda da década. Os investidores mos dois anos a retomada do processo de desenvol-
brasileiros amargaram uma perda de 10% na 80lsa vimento em bases sustentáveis.

de Valores de São Paulo. As perdas estimadas com Caso não estejamos à altura deste grave mo-
a decisão do governo russ~ beiram a casa dos 32 bi- mento, poderemos ter problemas com a estabilidade
lhões de dólares. Resumindo, o mundo, a partir da- econômica, com o súbito encarecimento das impor-
quele momento, passou a temer pelo futuro. tações, com a desorganização industrial, com o au-

Diante de perspectivas tão aterradoras, o Go- mento do desemprego e possibilidade de recessão.
vemo brasileiro, a exemplo do que havia feito ante- NO problema fiscal provoca um déficit nas contas ex-
riormente, nas crises do México e da Ásia, adotou ternas do País de 4% do P18, e os investidores inter-
tempestivamente um conjunto de medidas acautela- nacionais já mostraram que não estão dispostos a fi-
doras - entre as quais a elevação da taxa de juros nanciar mais de 2%. É preciso cortar gastos do Go-
cobrada em empréstimos bancários de 19% para vemo, promover uma simplificação tributária e obter
29,75% e logo a seguir para 49% ao ano -, a fim de um auxílio externo que permita a redução dos juros.
estancar a saída incontrolada de dólares. O próximo Com isso, a recessão 'será curtaN, ponderou Roberto
passo deverá ser um ajuste fiscal e uma reforma tri- Campos.
butária adequada, visando ao equilíbrio das contas Neste momento, concluindo, dirijo-me a todos
públicas: . . os cidadãos e, em especial, aos meus nobres cole-

Em fala recente, no Ministério das Relações Ex- gas, sem exceção, para que cerremos fileira ao lado
teriores, o Presidente Femando Henrique Cardoso rea- das iniciativas verdadeiramente indispensáveis à re-
firmou categoricamente os rumos que continuará impri- construção de urna nova ordem financeira e econâ-.
mindo à sua administração. "Tenho insistido sempre mica, asseguradora de uma Nação mais próspera e
em soluções definitivas, e não paliativas. Reformas mais justa socialmente.
que resolvam nossos problemas pela raiz e não ata- No dizer do pensador político: é Nluta, como a
quem apenas os sintomasN, asseverou. A essa mani- do mar, sempre recomeçadaN.
festação propositiva seguiram-se comentários extre- O SR. FERNANDO GONÇALVES (PT8 - RJ.
mamente favoráveis do secretário do Tesouro ameri- Pronuncia o seguinte discurso.) ..... Sr. Presidente,
cano, Robert Rubin, do Diretor-Gerente do Fundo Mo- s,.u e Srs. Deputados, os resultados das eleições
netário Intemacional, Michel Camdessus, do Presiden- do último dia 4 de outubro levam-me a fazer, neste
te do 8anco Mundial, Jarnes Wolfensohn, e do Presi- momento, um discurso marcado pelo propósito do
dente do Banco Interamericano do Desenvolvimento, agradecimento a todos os eleitores do Estado do Rio
Enrique Iglésias, principais responsáveis pela coorde- de Janeiro, em especial os de Nova Iguaçu, da 8ai-
nação dQ apoio financeiro ao País, estimado entre 25 xada Fluminense, que depositaram na urna o voto
bilhões e 50 bilhões de dólares. de confiança'em meu nome e no meu trabalho.

No entanto, as providências requeridas para Recebo com absoluta humildade e com senti-
enfrentamento da crise brasileira não podem tardar. menta de responsabilidade ainda maior a expressiva
Após os acontecimentos na Ásia e na Rússia, os in- votação de 79.153 cidadãos, dos quais cerca 60.000
vestimentos intemacionais tornam-se cada vez mais são do meu Município de Nova Iguaçu.
escassos. A redução das reservas cambiais, o au- Mas também recebo tal demonstração de con-
mento acelerado da dívida interna, a existência de fiança, Sr. Presidente, como reconhecimento ao es-
um déficit público de 7% do PI8 são fatores que ali- forço e à dedicação deste Parlamentar ao longo da



Volto, portanto, Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, com a mesma disposição, com o mes
mo entusiasmo e com o mesmo sentimento cívico de
antes para continuar lutando contra as desigualda
des regionais, pelo fortalecimento da região do São
Francisco e pelo desenvolvimento e bem-estar do
povo baiano e çjo povo brasileiro.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, o segundo turno das eleições no Estado
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presente Legislatura, sempre lutando em favor das Não tendo tido forças para contrapor os argu-
causas de interesse de Nova Iguaçu, da Baixada mentos da minha consciência, assumi na época a
Fluminense e do Estado do Rio. candidatura a Prefeito do meu Município e durante

Não posso deixar de considerar, entre os fato- seis anos pude realizar uma profunda transformação
res importantes para minha recondução a esta Casa, política, social e econômica em Juazeiro.
o apoio recebido do Prefeito Nelson Bornier, cuja ad- Após a missão cumprida no âmbito local, fui
ministração municipal, que tantas vezes tive a opor- guindado à condição de Parlamentar Federal pelo
tunidade aqui mesmo de enaltecer, o credencia junto meu Município, na época já se somando a outros
à população como uma liderança de extraordinário Municípios da região na tarefa de dar ao submédio
prestígio em todo o Rio de Janeiro. São Francisco uma "cadeira" na Câmara Federal,

Quero registrar igualmente o inestimável apoio posição essa conquistada mais uma vez em 1994 e
que recebi do meu tio Fábio Raunheitti e de meu pri- renovada este ano, ampliando meu mapa eleitoral
mo .Fabinho, eleito Deputado Estadual pelo PTB, pela Bahia como um todo, graças à visibilidade esta-
também com grande votação. dual adquirida em minha passagem pela Secretaria

Quero agradecer também o apoio de Emani de Estado da Indústria, Comércio e Mineração, du-
Boldrin, Candinho de Austim, Jesué Brito, os Verea- rante o operoso Govemo Paulo Souto.
dores de Nova Iguaçu Mário Marques, Maurílio Man- Desejo agradecer a tantos quantos engajados
teiga, Tuninho Távora, Aguazul, Daniel da Padaria, e nesta campanha cívica são os reais responsáveis
tantos outras lideranças de bairros importantes de por esta vitória.
minha cidade, que não dá para nominar, pois ficaria Permitam-me' destacar as microrregiões de
a tarde inteira nesta tribuna. Juazeiro, Senhor do Bonfim, Jacobina, Canudos,

A renovação do mandato - repito - impõe a Baixo 'Sul e Metropolitana. E, de maneira especial,
reiteração do meu compromisso de estar permanen- os meus três maiores colégios eleitorais: Juazeiro
temente atento, preocupado e interessado pelas lu- (minha base), Casa Nova (minha região) e Salvador
tas que visam à melhora das condições de vida da (meu Estado).
população iguaçuana e de toda a Baixada Fluminen- Se tudo o que relatei foi fundamental para essa
se. conquista, igualmente o foi pertencer, no plano esta-

Continuar trabalhando em favor da educação, dual, ao Grupo Político da Bahia, pelo que fez, pelo
da saúde, do saneamento bá~ico, da habitação, do que faz e pelo que fará, sempre sob a liderança fir-
amparo aos idosos e às crianças e em busca de um me e capaz do Senador Antônio Carlos Magalhães,
regime de Previdência Social capaz de atender apo- que, vitorioso em todos os níveis, assegurou à Bahia
sentados e pensionistas com proventos justos e ade- a sua continuação no "caminho certo" e às baianas e
quados constitui '0 compromisso que orientará meu aos baianos "uma Bahia cada vez melhor", com a
segundo mandato nesta Casa, com o respaldo do expressiva vitória do Governador César Borges (ree-
povo da minha terra. leito) e do ex-Govemador Paulo Souto (eleito) para o

O SR. JORGE KHOURV (PFL - BA. Pronuncia Senado.
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Se não bastasse, foi o Presidente do Sena-
Deputados, retorno a esta Casa revigorado pela con- do e do Congresso Nacional o responsável pela
fiança de 82.350 baianas e baianos que me distin- articulação e pela vitória (também) expressiva do
guiram com seu voto. Presidente Fernando Henrique Cardoso para

O crescimento em mais de 150% do apoiamen- mais um mandato à frente dos destinos do Bra-
to que recebo desde 1990, quando vim para cá, pela si!.
vez primeira, pela vontade das minhas conterrâneas
e dos meus conterrâneos, representa para mim não
só o reconhecimento da Bahia pelo que fiz mas so
bretudo pelo que farei, graças à linha de coerência
de minha conduta política na minha vida pública, o
que assegura à eleitora e ao eleitor a certeza dos
meus passos futuros.

Só me resta, portanto, relembrar o início de
tudo, quando convidado fui pelo Grupo Político da
minha Juazeiro para ingressar na vida pública.



O Porto de Santos está passando por uma pro
funda transformação. As privatizações e a atual con
juntura econômica tem desempregado cada vez
mais trabalhadores. Segundo alguns estudos, a
massa salarial no porto teve uma perda de R$ 200
milhões, mostrando o quanto o processo atingiu os
trabalhadores, assim como o esvaziamento da cida
de e da região.

Nesse sentido, é preciso uma ação enérgica do
Poder Público, principalmente do Estado de São
Paulo, que perde na guerra com outros Estados nes
se setor. Para isso, pode-se tomar as seguintes me
didas:

1) usar os diplomas legais existentes (Lei Fe
deral nº 9.277, de 1996, e Lei Estadual nº 9.511, de
1997) para se propor uma nova autoridade portuária,
envolven80 o Estado e os Municípios da Região Me
tropolitana, atendendo uma tendência que se verifica
em outras Unidades da Federação, como Rio Gran
de do Sul e Paraná, que têm a concessão dos por
tos em seu território, e Manaus, que foi estadualiza
do;

2) integrar o porto à Região Metropolitana da
Baixada Santista, com vistas a um planejamento re
gional, capacitando a região com instrumentos que
atraiam atividades associadas ao porto; -,

3) a partir de um planejamento regional, o Es
tado estaria liderando a confecção de pol,Íticas de
atração de atividades econômicas para a Baixada
Santista, principalmente as atividades retroportuá
rias;

4) apoio à aprovação do projeto de lei que cria
o Fundo Financeiro para Preparo, Qualificação e Re
qualificação da Mão-de-Obra Portuária - PL nº
4.677, de 1998, em andamento no Congresso Na
cional;

5) compromisso com a luta pela revogação da
Portaria nº 94, de 1995, que cria duas realidades
para um mesmo porto.

Saúde:
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de São Paulo está-se tomando um momento de re- muito bem o que é ser uma candidata mulher em um
flexão para as forças democráticas paulistas. De um espaço dominado majoritariamente pelos homens.
lado, temos um legítimo representante do arbítrio, Por isso, afirmamos com toda certeza, que in-
trazendo à lembrança os nefastos anos de ditadura dependentemente do que os números frios das ur-
militar, que envergonham as páginas de nossa histó- nas demonstraram, você Marta, foi a grande vitorio-
ria. Do outro, está o representante da economia de sa das eleições em São Paulo. Com os partidos que
mercado, da globalização, sinônimo de privatizações estavam na coligação, demos uma demonstração de
sem critério e de desemprego. competência e de tenacidade.

O Partido dos Trabalhadores terá que definir Passo agora a tratar de outro assunto, Sr. Pre-
com quem deverá se aliar. Não temos a presunção sidente.
de ter a verdade absoluta, mas uma temos: não nos
podemos nos omitir nesse processo. Não é caracte
rística do PT fugir de suas responsabilidades e não
podemos fazê-lo agora

O segundo turno existe para isso, para que ne
nhuma verdade seja absoluta A história política dos
dois candidatos mostram que o PT tem apenas um
caminho, uma vez que não poderá jamais se aliar
com aquele que representa a ausência de liberdade
e da política -rouba, mas faz-. Mas essa escolha de
verá obedecer ao ritual existente na própria concep
ção da existência do segundo turno: a da negocia
ção.

Não falamos em cargos ou em mesquinharias.
Falamos da negociação programática. Covas não
mais será o candidato das forças que o levaram ao
segundo turno, e sim das forças que o apoiaram no
segundo turno. Para isso, deverá incorporar ao seu
programa original idéias que pertencem ao nosso
Programa de Governo e rever alguns pontos de seu
programa presente (uma vez que ele já é o Governa
dor) a futuro.

Em linhas gerais, elenco a seguir aquilo que
ftclf1amos ser o mais importante para que Covas e os
partidos que o apóiam possam estar introduzindo em
seu programa, assumindo a defesa desses pontos e
temgQ o compromisso de, uma vez eleito, implemen
tá-los. O destaque é para a questão portuária, uma
ártii!i em que meu mandato foi centralizado e uma
das grandes preocupações da nossa região. As ou
ti'a;~ áreas mencionadas são um resumo do que foi
defi:'Jndido pela nossa candidata, a companheira
MSliiSl Suplicy, durante o primeiro turno.

E por falar em Marta, aproveitamos a oportuni
dade para render nossa homenagem a essa brava
companheira, que por muito pouco não foi disputar
esse segundo turno. Sabemos das dificuldades do
que é ser candidato em um partido como o nosso,
que passa longe dos grandes esquemas econômi
co<, Q, por isso, tem problemas constantes com a fal
Ia q;l(j recursos para St:: fazer campanha. Sabemos



Sr. Presidente, solicitando a divulgação deste
pronunciamento nos meios de comunicação da
Casa, especialmente no programa A Voz do Brasil.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, volto hoje a esta tribuna após
as eleições, que demonstraram de forma tranqüila o
avanço, o aperfeiçoamento e a modernização do
nosso processo democrático. O povo mais uma vez
pôde livremente expressar sua opinião.

Particularmente, sinto-me agradecido e satis
feito pelo reconhecimento que obtive dos meus elei
tores paulistas, que me reconduziram para mais um
período nesta Casa.

Rogo a Deus que me dê a disposição e a saú
de necessárias para continuar lutando pelas causas
que abracei ao entrar para a vida pública.

As eleições acabaram, é hora de arregaçarmos
as mangas e fazermos o que for preciso para que o
Brasil não afunde no atoleiro da crise econômica
mundial.

Nunca se viu no Brasil tamanho envolvimento
dos segmentos representativos da produção rural
nas eleições.

E esse fato tem uma explicação muito simples:
a agricultura está quebrada.

Os produtores, num último suspiro, tentaram
mobilizar-se para eleger candidatos que possam ex
por suas aflições, suas dificuldades, enfim, seu de
sespero.

E o que esperam os agricultores brasileiros dos
seus candidatos?

Esperam que eles ajam no sentido de defender
os interesses da classe agrícola.

O Brasil precisa urgentemente de medidas for
tes para evitar que todo um plano de estabilização
econômica vá pelo ralo, mais uma vez.

Sim, porque temos tentado dar estabilidade à
economia no Brasil desde que os governos militares
saíram do poder para dar lugar aos governos eleitos.
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1) aumentar o investimento em saúde, estabe- Neste período todo, muitos foram os planos
lecendo o mínimo de 10% do orçamento total do Es- econômicos, e todos eles sem sucesso, até que fi-
tado para o setor; nalmente o Plano Real resgatou a cidadania do povo

2) respeitar e fazer valer as diretrizes do SUS; brasileiro.
3) aperfeiçoamento dos instrumentos para a Todos esses planos, porém, tiveram um preço,

democratização da gestão saúde; principalmente o Plano Real, e esse preço, em sua
4) apoio à municipalização dos serviços; maior parte, tem sido pago pelo setor agrícola do
5) políticas para ,saúde da mulher; saúde da País.

criança; saúde mental; saúde da trabalhadora e do É hora de salvar o Plano Real e com ele todos
trabalhador; doenças sexualmente transmissíveis os Brasis.
etc. Precisamos salvar o Brasil financeiro!

Precisamos salvar o Brasil industrial!
Precisamos salvar o Brasil comercial!
Mas não podemos sobretudo esquecer de sal

var o Brasil agrícola, sob pena de ele não mais exis
tir. E na agricultura ninguém agüenta mais pagar o
custo de um novo plano, de um novo ajuste.

É hora de o Governo reconhecer que quem
mais pagou pelos ajustes no Brasil contemporâneo
foi a agricultura, e é hora de cumprir promessas e
aceitar os fatos: a agricultura não suporta o peso das
dívidas passadas.

O custo dos planos de estabilização pode ser
medido pelo endividamento da agricultura, e se esse
endividamento não for resolvido agora não existirá
agricultura no futuro.

Não queremos mais simples alongamentos de
dívidas, como já foi feito na securitização, e sim o re
conhecimento do Governo de que a dívida rural é
uma dívida: de toda a sociedade brasileira, e de que
ela é o custo dos programas de ajuste pelos quais
passou o Brasil nos últimos anos.

Está na hora de o Governo reconhecer que as
dívidas da agricultura foram resultado de uma políti
ca de juros justa do ponto de vista macroeconômico,
porém injusta para com a atividade rural.

As contas ç1a agricultura estão infladas em no
mínimo 40%, oriundos desta política de juros escor
chantes.

É hora de fazermos o Governo do Brasil perce
ber que não é possível salvar o País deixando sem
pre de lado a agricultura.

Não queremos mais meros paliativos; quere
mos um plano sólido que reconheça as distorções
do passado, e um projeto concreto para o futuro.
Precisamos, antes de mais nada, resolver o passa
do, para que todos os brasileiros juntos possam
construir o futuro deste País, um futuro sólido que
contemple com o planejamento todos os Brasis, in
clusive o Brasil agrícola.

É hora todos os representantes dos agriculto
res em Brasília reunirem-se para fazerem ver ao Go-
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vemo Federal a situação QE:lltcada por que passa a Aquela Constituição foi fruto da vontade de uma jun-
agricultura, para mostrarem ao Governo Federal que ta militar que designou alguns juristas para a elabo-
foram eleitos para dizer, em nome dos seus eleito- rarem.
res, agricultores, que não queremos mais continuar Em 1934, por pressão. da sociedade, o Presi-
pagando sozinhos os custos dos ajustes necessá- dente Getúlio Vargas teve de convocar uma Consti-
rios para tornar este um grande País. tuinte - até houve uma revolução constitucionalista

A retomada do desenvolvimento nacional ne- em São Paulo - para constitucionalizar o processo
cessariamente deverá passar pela recuperação da revolucionário de 1930.
agricultura brasileira. A Constituição de 1891 foi praticamente inspi-

Ou salvamos todos os Brasis ou não salvamos rada na Constituição presidencialista dos Estados
nenhum. Unidos, que, aliás, é um verdadeiro monumento,

É o que temos a dizer. pelo seu poder de concisão e por estar durando 210
SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) anos, com apenas 26 emendas aos seus sete arti-

Passa-se ao gos originais.
V - GRANDE EXPEDIENTE A Constituição de 1934 mais uma vez é uma

Tem a palavra o Sr. Adylson Motta: cópia; sofreu influência das Constituições, principal-
O SR. ADYLSON MOrrA (PPB - RS. Sem re- mente do regime de Weimar, na Alemanha, no pe-

visão do orador.) - Sr. Presidente, s,as e Srs. Depu- ríodo entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra.
tados, tenho assistido, aqui nesta Casa, a várias co- Ela acrescentou o voto feminino, mas não votavam
memorações: aniversário de jornais, de clubes de fu- soldados, analfabetos nem pessoas menores de 18
tebol; enfim, todos os tipos de associação, ao com- anos, como hoje é facultado. Não houve universali-
pletarem determinado período, são homenageados. dade na escolha da Constituinte, e por isso digo que

Não tenho lembrança de ter assistido aqui a não ela teve a legitimidade que teve a última.
nenhuma homenagem pela comemoração dos cem A Constituição de 1934 trouxe conquistas so-
anos da República. Não tenho lembrança de qual- ciais. Criou-se a Justiça do Trabalho e a Justiça Elei-
quer ato, não apenas nesta Câmara ou em qualquer toral, mas praticamente não chegou a viger, porque
lugar do País, em comemoração aos cem anos da em 1937 o então Presidente Getúlio Vargas deu um
República. Talvez até porque não haja muito o que golpe de Estado, quebrando a ordem jurídico-institu-
comemorar. Mas não quero que aconteça o mesmo cional e decretando a chamada Constituição Polaca,
com a nossa Constituição. que foi, mais ou menos, copiada das Constituições

No dia 5 de outubro do corrente mês, a Consti- polonesa, portuguesa e italiana - basicamente da
tuição brasileira completou dez anos de promulga- polonesa - e que durante oito anos foi a Constitui-
ção. Pode não ser uma obra-prima - e todos concor- ção que tivemos. Fechou-se o Poder Legislativo, go-
damos em que não é -, mas é a mais democrática e vemou-se por meio de decretos-leis, terminou-se
legítima de todas as Constituições que o Brasil já praticamente com os outros Poderes, houve um en-
teve. feixamento de poder nas mãos do ditador de então,

Digo a mais legítima porque tivemos oito Cons- no chamado Estado Novo.
tituições, se considerarmos a Emenda Constitucional Em 1946, nova Constituição, porque houve um
nº 1/69 como uma Constituição à parte. Em 1824, a golpe de Estado e foi derrubado o Presidente Getúlio
Constituição foi fruto de ato autoritário do Imperador, Vargas. Embora tenha sido limitado o universo de
que dissolveu a Assembléia Constituinte convocada eleitores, foi tecnicamente a melhor de todas as
seis meses antes e designou o Conselho de Estado, Constituições até então existentes. Mas cometeu um
composto por pessoas por ele escolhidas, para fazer erro grave: apesar de ter incorporado os direitos so-
a nova Constituição, que foi então outorgada. A ciais, trabalhistas e individúais da Constituição de
Constituição imperial de 1824 teve vigência até 1~34, não deu instrumentos para pô-los em prática.
1889, quando houve o golpe de Estado que derru- E, ao contrário de olhar para frente, a Constituição
bou a monarquia e instituiu a república, optando-se de 1946 mais se preocupou com resguardos e res-
pelo presidencialismo. Em decorrência do golpe, salvas para evitar a repetição de governos autoritá-
houve uma ruptura violenta. Em 1891, foi promulga- rios como o anterior.
da outra Constituição, fruto de meia dúzia de juristas Foi uma Constituição razoável, mas, como a
e que, portanto, não teve legitimidade, porque não atual, também não foi regulamentada. E;' para dar
havia o voto universal e o povo não se manifestava. um exemplo aos críticos da nossa Consfituição, ha-



Na verdade, houve uma tênue reforma, e aque
les que hoje mais combatem a Constituição brasilei
ra, que mais a agridem, foram os mais omissos em
1993, quando chamados aqui a fazerem a reforma
constitucional, que era unicameral e exigia quorum
de maioria absoluta. Todos já sabiam quais eram as
reformas necessárias a este País; aliás, um item que
havia sido proposto na época da revisão foi a reelei
ção do Presidente, para que se o fizesse antes de
sabermos quem seria o futuro Presidente do Brasil,
para que se decidisse em tese e não fosse uma de
cisão casuística.

A começar pelo nosso atual Presidente, a
quem pedi a colaboração - eu era Vice-Presidente
do Congresso Revisional -, e outros Líderes deste
País, todos se negaram a dar sua colaboração para
fazer aquela revisão constitucional, que estava sen
do proposta, desde 1988, e que poderia abrir o cami
nho para todas essas reformas que hoje estão ten
tando fazer e não podem ser feitas agora por outra
via que não o da emenda constitucional.

É evidente que uma emenda constitucional é
difícil de passar nesta Casa, mas ela foi prevista
exatamente para ser difícil, para dar estabilidade ao
texto constitucional. Imagine a Constituição reforma
da com maioria absoluta ou com a maioria simples
do Plenário. Teríamos de fazer assinatura da Consti
tuição, porque, certamente, a cada mês teríamos
nova Constituição no Brasil. Com todo o rigor exis
tente, já temos 25 emendas constitucionais aprova
das. Foram feitas penosamente, é verdade; foi peno
so porque muitos foram irresponsáveis em 1993,
quando chamados a fazer a revisão constitucional.
Digo com a autoridade de quem era Vice-Presidente
desta Câmara e presidiu a maioria das sessões do
Congresso Revisor.

Hoje se falá nos erros; eu sei que os há. Por
exemplo: a taxa de juros de 12%. Votei a favor des
sa taxa~ mas sei que os juros são regulados pelo
mercado~ Preferi votar assim para evitar a IQucura
existente hoje no mercado - eu já previa que isso
aconteceria - com os juros a 628% ao ano. Não há
u.m país civilizado no mundo, um país desenvolvido,
que tenha juros estipulados acima de 7% ou 8% ao
ano. As repúblicas da América Central ou da Améri
ca do Sul, no máximo, cobram juros de 12%. Exa
tamente por essa razão, por saber que quem de
termina as regras dos juros é o mercado, e por co-
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via um artigo na Constituição de 1946 que durante que isso não seria possível. Mas ela foi fruto de uma
os 21 anos simplesmente não foi regulamentado. decisão do poder constituinte originário, convocado
Era o artigo sobre a participação do empregado no em 1986.
lucro das empresas. Nunca foi regulamentado, e es
tava no bojo, no texto da Constituição de 1946.

Veio a Revolução de 1964, o golpe de Estado,
e novamente se deu uma Constituição ao Brasil,
uma Constituição feita pelo Ministro da Justiça e ho
mologada por este Congresso, um Congresso que
perdera totalmente sua legitimidade, um Congresso
acuado, um Congresso temeroso, um Congresso
condicionado à vontade dos governantes da época,
um Congresso sem vontade própria, onde as propo
sições eram aprovadas por decurso de prazo, onde
havia atos institucionais e decretos-leis, novamente.
Deu-se, então, a Constituição de 1967. Dois anos
depois, a Junta Militar decretava a Emenda Constitu
cional nº 1, de 1969, que passou a ser uma nova
Constituição. Portanto, todas elas p~aram de uma
forma ou de outra por falta de legitimidade.

A Constituição de 1988 tem os seus erros e há
vários Deputados presentes que foram Constituintes.
Mas é inegável que foi a mais representativa, demo
crática e a única legítima, no meu entendimento. Ela
teve problemas, porque à época da sua elaboração
- a Deputada Rita Camata e os Deputados Adhemar
de Barros Filho e Sarney Filho eram Constituintes e
lembram-se bem - estávamos sob o império da bi
polarização mundial. Havia duas tendências ideoló
gicas no mundo, e durante a Constituinte tivemos de
administrar esse confronto, uma vez que havia pes
soas simpáticas a ambos os lados.

Muitos acontecimentos e contrariedades ocorri
dos durante a Assembléia Constituinte devem-se,
exatamente, às negociações que se teve de fazer
para poder põr fim ao. processo legislativo constitu
cional.

A Constituição teve seus erros, mas quando a
elaboramos e promulgamos, nós praticamente os
proclamamos, porque estabelecemos um prazo de
cinco anos para que o Congresso pudesse revê-Ia,
reformá-Ia, atualizá-Ia, melhorá-Ia, aperfeiçoá-Ia,
porque já antevíamos em 1988 que as coisas come
çariam a mudar no mundo. Em 1989 caiu o muro de
Berlim e, a partir desse mesmo ano, houve uma der
rocada do regime comunista no mundo. A União So
viética acabou. Houve uma abertura de mercado e
tínhamos que nos adaptar a essa nova ordem rei
nante no mundo.

Pois bem, Sr. Presidente. Essa Constituição
teve a cautela de prever uma revisão em 1993, que,
aliás, alguns contestaram na época, pois achavam



sas.

O Sr. Hélio Rosas - Gostaria de cumprimentar
V. Ex!! pelo brilhante pronunciamento que está fa
zendo, aliás, brilho que V. Ex!! tem exposto à Casa
em todas as oportunidades em que usa a tribuna.
Concordo plenamente com o que está sendo dito.
Quero destacar apenas um ponto. Dizem que as ta
xas de juros são reguladas pelo mercado, que é este
quem as comanda. Mas não é verdade. Na realida
de, quem tem comandado a fixação dos juros é a vo
racidade maior ou menor dos proprietários, dos do
nos do capital no mundo atual. E isso tudo tem sido
feito em prejuízo da humanidade. Não vejo por que
repudiarmos aquela decisão da Constituinte de fixar
mos os juros em 12%. Há algum tempo, um cidadão
que emprestasse dinheiro a mais de 1% era chama
do de avarento e repudiado pela Nação; perdia o
seu lugar na sociedade. Hoje, os capitais externos
do mundo todo exploram as nações, jogam-nas na
miséria. E isso é feito porque, segundo os economis·
tas, é o mercado que tem de regular. Estou de pleno
acordo com o discurso de V. Ex!! Parabéns!

O SR. ADYLSON MOTTA - Agradeço a V. EXª
o aparte, nobre Deputado Hélio Rosas.

Quero dizer que os juros de 12% não eram ad
mitidos. Não era admitido sequer juro acima de 6%,
isto é, 0,5% ao mês. Existia a lei que defendia a eco
nomia popular, a lei da usura, contra a agiotagem,
que detl3rminava a punição de quem cobrasse juros
acima de 6% ao ano. Então, vou repetir: hoje eu vo
taria novamente a favor dos 12%, o que contraria to
das as regras, segundo os técnicos, mas baseado
na realidade brasileira. A razão é a seguinte: juros
de 18% ao mês, capitalizados, são 628,76% ao ano.
E não me venham dizer que não havia, até pouco
tempo, juros de 18% ao mês. Juros de 15% ao mês,
são 435,03% ao ano; juros de 10% ao mês são
213,84% ao ano - o mais baixo hoje, nos cheques
especiais; 5% ao mês são 79,59%; 2,5% ao mês
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nhecer a política do Governo brasileíro é que votei são 34,49% ao ano. Os Estados Unidos estão bai-
assim. É muito maior a sandice de taxas de juros a xando a taxa anual de 5,50% para 5,25% - e deve-
628% ao ano, ou seja, juros de 18% ao ano, capitali- rão baixar mais 0,25%; no Canadá a taxa fica em
zados, como fazem alguns cheques"especiais, que torno de 7,5%; na França, da mesma forma, 7,5%;
chegam a cobrar taxa de 628,97% ao ano. Melhor no Japão não chega a 2% ao ano; em Cingapura da
seria estipular a taxa de 12%, na Constituição, do mesma forma. E nós estamos pagando 628,76% ao
que chegarmos aos juros existentes hoje no merca- ano. Se alguém tiver uma dívida de cem reais, no fi-
do. Aliás, estes consti~uem-se hoje no maior inimigo nal do ano pagará 728 reais.
do Governo, que elevou astronomicamente sua dívi- É muito simples de entender o que está
da interna; está sendo vítima do seu próprio enge- acontecendo no Brasil. Embora os economistas
nho: os jurosescorchantes que estão sendo cobra- dêem as denominações mais pejorativas a quem
dos. defende o tabelamento de juros, a verdade é que,

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Hélio Ro- se tivessem observado e regulamentado o art.. 192
da Constituição Federal, certamente não haveria
os abusos existentes hoje no que diz respeito às
taxas de juros.

Mas assim como observamos os pontos nega
tivos existentes, podemos comemorar as grandes
conquistas obtidas com relação às garantias e aos
direitos individuais, aos direitos sociais e aos precei
tos referentes à ecologia, que constam de uma
Constituiçãó :pela primeira vez na história do mundo.
São pontos fundamentais, até mesmo elogiados. O
jornal Folha de S.Paulo, rigoroso em seus concei
tos, admite alguns erros, elogia outros e mostra que
os pontos mais positivos da nova Constituição são
os que se referem aos direitos individuais e à ecolo
gia.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Nilson
Gibson, que também foi Constituinte em 1988.

O Sr. Nilson Gibson - Nobre Deputado Adyl
son Motta, V.Exª traz ao debate um ponto que con
sidero de grande importância: o problema de juros.
V. Ex!! conhece o problema da fixação dos juros pelo
Banco Central, o beneficiamento para os investido
res, a fim de carrear dólares para o País.

O SR. ADYLSON MOTTA - O capital especu
lativo.

O Sr. Nilson Gibson - Exatamente. É impor
tantíssimo que essa matéria seja debatida. Esta
mos numa situação dificílima em decorrência de
que, agora, os próprios investidores estão pessi
mistas, tendo em vista a crise que atravessa o
País. Gostaria que V. Ex!! analisasse com mais
profundidade essa ponderação. São 49,98% de ju
ros sendo pagos aos investidores. Eles investiam
e, quando retiravam o capital, estavam báneficia
dos. Entravam os dólares, mas o País, com aquela
operação cambial, arcava com enorme prejuízo.
Estamos com um déficit de 480 bilhões de dólares.
Era essa a ligeira intervenção que gostaria de fa
zer. Parabenizo V. Exª, um dos mais eminentes e



O SR. ADYLSON MOTTA - Nobre Deputado
Nilson Gibson, agradeço a V. EXª o aparte e a genti
leza excessiva de suas palavras com respeito a este
orador.

Sr. Presidente, prova de que os juros não são
suficientes para atrair capitais é exatamente que,
apesar da elevação da taxa' de juros, estão saindo
do País cerca de seiscentos milhões de dólares a
um bilhão de dólares por dia. Não são os juros que
estão afastando ou atraindo investidores. O que
existe - como disse o nobre Deputado Nilson Gibson
- é falta de credibilidade.

O Brasil está perdendo a credibilidade exata
mente por não ter uma política estável. Essas oscila
ções permanentes das taxas de juros por tempos
longos - por um tempo pequeno é até admissível
como inibidor de demanda, como atrativo, por uma
série de razões técnicas - como faz o Brasil, e nos
patamares a que chegou, são desumanas. Acredito
que seja muito mais racional inserir 12% na Consti
tuição do que pagar 628% fora dela.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Severino
Cavalcanti.

O Sr. Severino Cavalcanti - É lamentável não
compartilharmos da presença de V. Ex!! na próxima
Legislatura, a partir de fevereiro, porque todas as ve
zes que ocupa a tribuna é sempre para trazer con
ceituações que vêm ao encontro dos anseios da po
pulação brasileira. Hoje, quando aborda o problema
dos juros o faz tocando na ferida. Se o Governo não
tomar providências imediatas, não teremos peque
nos e microempresários no País. A microempresa
vai sucumbir diante da ganância dos banqueiros e
da falta de ação do Governo, que não cria condições
para que as micro e pequenas empresas possam
oferecer empregos. Sabe V. EXª que hoje o grande
fantasma do Governo é o desemprego. Entretanto,
como podemos chegar a um lugar positivo e firme,
se não protegermos as microempresas dos juros es
corchantes? É um verdadeiro assalto àqueles que
trabalham e produzem. O pronunciamento de V. Ex!!,
Deputado Adylson Motta, é quase como uma despe
dida. Ele traz conceituações que gostaríamos de ou
vir sempre nesta Casa. Como não mais o teremos
aqui, vamos guardar na memória tão belo pronuncia
mento que, com certeza, ficará na história desta
Casa, de um Parlamentar cumpridor da sua obriga
ção. O Rio Grande do Sul e o Brasil sentirão a falta
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brilhantes Parlamentares que, tenho certeza, já tive- de V. EXª na Câmara dos Deputados. Parabéns pelo
ram passagem por esta Casa. Parabéns, Deputado pronunciamento, Deputado Adylson Motta!
Adylson Motta! O SR. ADYLSON MOTTA - Nobre Deputado,

obrigado pelo judicioso aparte que engrandece mi
nha manifestação.

Sr. Presidente, acredito que meu tempo esteja
a expirar. Minha finalidade, antes de mais nada, foi
comemorar, dar mais uma vez voto de confiança à
Constituição que eu e mais 568 Parlamentares ofe
recemos ao Brasil, em nome do povo brasileiro que
nos elegeu com a tarefa adicional explícita de fazer
uma Constituição.

Fomos eleitos com a precípua finalidade de fa
zer a Constituição brasileira, afora a no.ssa atividade
parlamentar normal. Defendo, por isso, aquilo que
ajudei a fazer, como também bato no peito pelos er
ros que cometi.

Fiz 367 pronunciamentos na Constituinte e
aprovei 42 emendas. Tenho orgulho de ter ajudado o .
meu País a fazer a sua Lei Maior, a Constituição, a
Lei das leis, a mãe das leis. Segundo Kelsen, a
Constituição está no ápice da pirâmide, na hierarqui
zaçâo das leis. Tudo decorre dela.

No Brlilsil é preciso, antes de mais nada, antes
até de reformar a Constituição, ter respeito pela Car
ta Magna vigente. Se ela é boa ou não, é a que te
mos. Devemos respeitá-Ia, ou então que a modifi
quemos por meio das regras existentes quepermi
tem fazê-lo, como tem acontecido ultimamente;-com
dois ter<;os de votos em dois turnos e em cada Casa
do Congresso.

O Governo tem maioria. Por que a dificuldade?
É para não transformar a Constituição - o mais sério
dos documentos de um País - num almanaque para
ser vendido todos os meses, porque é renovado.

Tenho respeito pela Lei Maior do meu País. É
preciso criar no Brasil a consciência de que as leis
são feitas para serem seguidas. No dia em que fizer
mos isso, tenho certeza, as coisas vão se modificar.
As pessoas mais responsáveis pelos destinos do
País são as primeiras a jogar na lata do lixo aquilo
que foi tão cuidadosa obra dos Constituintes eleitos.

Cometemos nossos erros, mas tivemos a opor
tunidade de nos redimir e corrigi-los em 1993. Quem
não colaborou em 1993 não tem autoridade moral
para criticar os erros hoje existentes na Constituição.

Sr. Presidente, voltarei à tribuna;lá-que ainda
não assumi meu.novo cargo. Lamento profundamen
te não mais participar dos trabalhos desta Casa.
Contudo, se quiserem me prestar homenagem, soli
cito que derrubem essa imoralidade chamada medi
da provisória. (Palmas.) Fiz mais de dez discursos



Durante o discurso do Sr. Adylson Mot
ta, assumem sucessivamente a Presidência
os Srs. João Pizzolatti, § 29 do artigo 18 do
Regimento Interno, e Severino Cavalcanti,
2 9 Vice-Presidente.

A SRA. RITA CAMATA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exa a palavra.

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Deputados, findo o primeiro turno
das Eleições 98, não poderia dejxar de tecer alguns
comentários sobre o processo eleitoral que acaba
mos de enfrentar. Infelizmente, em que pese o traba
lho desenvolvido por boa parte dos parlamentares
membros desta Casa em prol de nosso País e de
nosso povo, e mesmo por novas lideranças que se
credenciaram junto aos seus estados como dignos
de serem seus representantes no Congresso, muitos
não estarão conosco na próxima Legislatura. E isso
deve-se muito à truculência do poder econômico, da
utilização das máquinas administrativas de estados
e municípios, que de forma brutal dominou o proces
so das eleições, o qual foi extremamente despolitiza
do, e manchou de vergonha aquela que deveria ser
uma grande festa democrática nacional.

Os detentores do poder econômico, aproveitando
se do alto índice de desemprego, da crise econômica
que nos assola, das difICuldades por que passam as fa
mnias mais necessitadas, invadiram os lares brasileiros
e, em troca de minguados reais, de cimento, madeira,
telhas, cestas básicas etc., corromperam e compraram o
voto dos mais humildes e desinforrnados.

Esse tipo de ação macula nossa democracia e,
mais do que nunca, faz-se necessário o debate sobre
a implantação concreta do financiamento público das
campanhas eleitorais, pois só desta forma conseguire
mos um pleito transparente e justo, em que todos dis
putarão em condições de igualdade e só o trabalho de
senvolvido servirá corno credencial perante o povo.

23242 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1998

na Constituinte, alertando que isso seria - e na oca- Por fim Sr. Presidente, caros colegas, quero
sião usei a expressão - o haraquiri político do Con- agradecer aos cidadãos e cidadãs, à juventude do
gresso Nacional. E hoje, não com satisfação, porque Espírito Santo, que mais uma vez me permitiu conti-
não me sinto feliz na desgraça, vejo, triste, que tinha nuar representando nosso Estado na Câmara dos
razão. Deputados. O reconhecimento dos capixabas ~o

O que está terminando com o Poder Legislativo meu trabalho me deixa muito feliz, principalmente,
é o uso e abuso das medidas provisórias, especial- por ter feito uma campanha modesta, baseada uni-
mente por um Presidente que as condenou na sua camente na prestação de contas da minha atuação
vida Parlamentar. nesta Casa.

Era o que tinha a dizer. Agraciada com mais um mandato, tenho a obri-
gação de fazer mais e melhor pelo Espírito Santo e
pelo Brasil, honrando dessa forma a confiança em
mim depositada.

A responsabilidade é ainda maior. E exatamen
te por isso reafirmo meu compromisso de defesa in
transigente do desenvolvimento e da soberania de
nosso País, de defesa intransigente dos direitos de
nossas crianças, de nossas mulheres, de nossos ve
lhos, dos trabalhadores, de defesa intransigente e
luta incansável a favor do povo capixaba.

Sr. Presidente, manifesto também, muito em
bora as dificuldades de nossa conjuntura nacional, a
minha esperança no fortalecimento da democracia
em nosso País e na continuidade da luta por um
Brasil que permita a seu povo uma vida mais digna,
onde o exercício da cidadania não se limite ao voto.
E mais: a esperança de que os homens e mulheres
eleitos e reeleitos para a Câmara e para o Senado
honrem sua obrigação maior, que é legislar pelo e
para ,o Brasil.

Faço votos, cumprimentando os parlamentares
eleitos e reeleitos, que esta Casa possa ser altiva no
cumprimento do seu dever, que possa fazer do nos
so trabalho, da nossa atuação a defesa da cidadania
plena da nossa p0F>ulação, não apenas da cidadania
no ato do voto. Votar é importante, é um instrumento
democrático, mas temos de fortalecer a democracia,
avançando socialmente.

Que cada um de nós, eleitos e reeleitos, possa
ter esse compromisso afirmado, renovado e pratica
do no dia-a-dia da representatividade como um ins
trumento importante e nobre. Todos devemos ter
uma responsabilidade para com a nossa população,
para com os nossos estados e o nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Hélio Rosas.

O SR. HÉLIO ROSAS (Bloco/PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, depois de disputar e. vencer oito
eleições, conquistando igual número de mandatos
populares, seis deles de Deputado Estadual e Fede
ral, inclusive ~omo Constituinte, exercidos sem inter-
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rupção neste Ultimo quarto de século, não participei me às já existentes para lutar por programas como o
das eleições proporcionais deste ano, como já vinha Proálcool, que considero o mais importante progra-
afirmando desde o início desta Legislatura. ma para a defesa dos interesses brasileiros no mundo

Muitos companheiros, Srs. deputados, não globalizado.
aceitam, em silêncio, essa minha decisão, principal- Atentem para o que vou dizer: nos combustíveis
mente porque é consenso nos meios políticos que renováveis estão a esperança e o futuro do Brasil. É a
eu tinha a reeleição garantida e com a maior votação grande e talvez a única arma que temos para vencer a
de minha longa vida pública. A eles tenho pedido barreira do subdesenvolvimento e acabar com a fome
compreensão, e a todos os meus representados te- e a miséria neste nosso Brasil de tão enormes poten-
nho pedido desculpas. Acontece que mandatos tão cialidades. Espero que as forças do antinacionalisrno e
altamente qualificados como os meus, por terem da ignorância não consigam destruir esse poderoso
sido conquistados sempre perante os mesmos elei- instrumento para o desenvolvimento real do Brasil, um
tores e sem envolvimento de dinheiro ou da máquina instrumento que trará fartura e bem-estar ao seu povo.
administrativa, exigem da gente um esforço às vezes Quero continuar trabalhando, com as forças que me
maior do que as nossas resistências. restarem, para que esse crime não aconteça.

Não é fácil honrar mandatos como os que te- Finalmente, quero cumprimentar todos os que
nho recebido dos meus eleitores, principalmente participaram das eleições de 1998, vencedores e
num Parlamento com distorções graves como o nos- vencidos. Não deve ter sido fácil disputar um manda-
so, um Parlamento que tem sido o mais fiscalizado to nesta que foi, sem dúvida, a mais corrompida das
dos Poderes e que, pela sua transparência, é alvo eleições das últimas décadas.
permanente de ataques da grande imprensa, injus- Os sociólogos têm o dever de pesquisar, em
tos às vezes, mas sempre danosos para a imagem profundidade, as causas dessa anomalia que está
do poder, atingindo de forma generalizada todos os atingindo as instituições democráticas e empanando
seus membros. a beleza cívica de um dos mais importantes momen-

E honrar meus mandatos é o que tenho procu- tos de uma Nação: a escolha de seus líderes.
rado fazer nestas duas décadas e meia, sem medir E o Parlamento tem a obrigação de fazer a
sacrifícios ou controlar esforços. Agradeço a Deus mais profunda e importante das reformas: a reforma
se tiver conseguido ser digno da confiança de meus política. Não é possível convivermos com esta legis-
eleitores e fazer tudo que foi humanamente possível lação político-partidária, com a falta de fidelidade
pelos meus representados, pelo meu Estado e pelo que permite aos deputados a mudança de partido
meu País. como quem troca de camisa. Não é possível prescin-

Até esperava encerrar minha carreira política dirmos daquilo que propusemos no Congresso Revi-
disputando o mandato de Senador, e preparei-me sor (que infelizmente não aconteceu em 1993, pela
para essa disputa. Mas acabei não conseguindo a omissão de muitos): o compromisso pragmático.
indicação do meu partido, por um equívoco que só o Não ~ ,possível convivermos sem ele.
destino pode explicar. A fidelidade decorrente do fechamento de

De toda maneira, não pretendo parar com a ati- questões não é o caminho imprescindível. Mas
vidade política. Não pretendo e não terei mais o po- aquela fidelidade decorrente do cumprimento dos
der nem o difícil mas honroso encargo do mandato princípios fundamentais de um partido, que é o que
popular, mas, como soldado classe especial, pela fa- faz a distinção entre um partido e outro, precisa ser
cUidade de acesso aos centros decisórios, decorren- imposta à Nação brasileira.
te do exercício de tantos e tão qualificados manda- Hoje, todos os partidos, sejam de extrema di-
tos, e pelo enorme e querido círculo de amizades reita, sejam de extrema esquerda, têm os mesmos
que fiz nesta Casa e ao longo da minha vida, acredi- princípios fundamentais. Não há como distinguir,
to que me restará alguma força política para conti- pela leitura dos estatutos, qual o partido com que
nuar lutando ao lado dos amigos de sempre, pelos nossos pensamentos e nossos ideais se afinam. As-
legítimos interesses de cada um, pelas boas causas, sim, os partidos acabam sendo transformados em
por São Paulo e pelo Brasil. meros instrumentos para permitir a candidatura dos

Vou presidir uma organização não-governa- representantes do povo.
mental, de caráter nacional, de defesa dos direitos Não é possível conviver com uma legislação
humanos, especialmente das pessoas trabalhadoras que faz com que em um Estado como o de Goiás a
e honestas, e pretendo criar instituições ou integrar- eleição seja definida pela palavra dos humoristas. É
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O Nersú da Capltinga e o Ribamar em contraposição. referimos a ele. Não se trata, porem, de obsessão,
Isso é absolutamente absurdo. Essa reforma é im- mas, sim, de preocupação em face da crise que
prescindível, e esperamos que o próximo Congresso atravessa o País.
se conscientize disso e arregaçasse as mangas para Isso acontece, por exemplo, Sr. Presidente,
preservar a democracia. com a questão das finanças públicas, a violência, a

E para a Justiça Eleitoral, que hoje não vê, não prostituição infantil e o problema do desemprego,
enxerga, não pode nada, há que serem destinados que atinge mais de 18 milhões de trabalhadores com
recursos para uma fiscalização que possibilite que carteira assinada.
as leis eleitorais, tão exaustivamente debatidas nes- Sabemos realmente dos rumos perigosos que
ta Casa e aprovadas no Parlamento brasileiro, sejam se vêm delineando para as contas do Governo Fe-
minimamente obedecidas neste País. deral. É de cerca de 480 bilhões de dólares o déficit

E, para encerrar este pronunciamento, como não interno. Mas o que podemos fazer? Não temos alter-
sei se terei outra oportunidade até o fim da Legislatura, nativa, uma vez que não percebemos qualquer sinal
quero deixar registrada nos Anais desta augusta Casa concreto de mudanças no comportamento do Presi-
a imensa honra que tive por ter podido exercer, por dente Fernando Cardoso (ateu).
doze anos consecutivos, três mandatos de Deputado A situação já estava reconhecidamente péssi-
Federal, inclusive o de Constituinte, e por ter podido vi- ma. Os números oficiais divulgados nos últimos me-
ver, junto com cada um dos membros da Casa do ses indicavam uma deterioração acelerada das fi-
Povo, os muitos momentos de incerteza, de angústia e nanças públicás. Nunca é demais lembrar que, no
de sofrimento, mas também os episódios gloriosos de início deste Governo, o estoque da dívida líquida do
afirmação do Parlamento brasileiro. setor público situava-se em 153 bilhões de reais. Em

Foi um período rico em manifestação de senti- apenas três anos, de acordo com os próprios órgãos
mentos de nacionalismo, de defesa da igualdade e govemamentais, este valor dobrou, 'alcançando a
dos direitos humanos, dos direitos individuais e so- inacreditável soma de 306,4 bilhões de reais! Em
ciais, de respeito à representação popular e de amor termos relativos, saltamo~ de um passivo correspon-
à Pátria querida. Foi tudo isso que me permitiu, aci- dente a 28,5% do PIB para um outro, na casa dos
ma e muito além de posições políticas, partidárias e 34,3% do PIB brasileiro!
ideológicas, fazer, nascidos do respeito mútuo, tan- Sr. Presidente, pergunto: será que, nesta
tos amigos:que jamais esquecerei e aos quais dese- Casa, os Srs. parlamentares não estão realmente
jo que na, atividade pública, na atividade privada e preocupados com essa situação? Acredito que não.
junto à família tenham todo o sucesso e a felicidade O número é bastante reduzido.
do mundo.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Esses números podem ser espantosos, mas
sua origem é facilmente identificada quando exami-

Durante o discurso do Sr. Helio Rosas, namos a evolução dos déficits orçamentários anuais.
o Sr. Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presiden- Em 1994, antes do início da administração de Fer-
te deixa a cadeira da presidência, que é ocu- nando Henrique Cardoso (at~u), logramos alcançar
pada pelo Sr. João Pizzolatti, § 2º do artigo um invejável superávit primário - isto é, receitas me-
18 do Regimento Interno. nos despesas não-financeiras - de '5,3% do PIB.

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, Três anos mais tarde, teríamos encerrado 1997 com
peço a palavra pela ordem. um déficit primário de 0,67% do PIB. Ao levarmos

O SR. PRESIDENTE (João Pizzolattl) - Tem V. exa em consideração os pagamentos dos juros inciden-
a palavra. tes sobre a dívida pública (por sinal, o Deputado

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pela or- Adylson Motta registrou com bastante preocupação
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ que os juros estão na casa dos 49,8%, o que é efeti-
e Srs. Deputados, a missão do parlamentar não é vamente preocupante), o cenário ficou ainda mais
nada fácil. Muitas vezes, por força da honrosa mis- desalentador. O déficit operacional - isto é, aquele
são que recebemos do sofrido povo brasileiro, que só contabiliza o pagamento de juros reais, sem
aprendemos a adotar hábitos que não nos são natu- incluir os desembolsos financeiros relativos à infla-
rais. No nosso caso, por exemplo, temos consciên- ção doméstica e à correção cambial - do ano de
cia de que, possivelmente, despertaremos nos com- 1997 divulgado no mês passado pelo Governo de
panheiros a impressão de que somos obcecados por Fernando Henrique Cardoso (ateu) situou-se na te-
algum assunto, tal a quantidade de vezes a que nos nebrosa casa dos 4,07% do PIB. Por seu turno, o
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défICit nominal, em que se considera a tOl8lidade das com o défICit, já mencionado, de 0,94% do PIB. A di-
despesas relativas a juros, no mesmo ano atingiu, ferença de quase 2,5% do PIB - cerca de 22 bilhões
segundo as primeiras notíci.as ofICiais, estratosféri- de reais - entre a estimativa oficial e a crua realidade
cos 5,89% do PIB, mais de 52 bilhões de reais! demonstra sem retoques quão Jassa é a mão que

O que não se podia imaginar é que o quadro conduz o barco das finanças públicas em nosso
era ainda pior do que inicialmente se supunha. Para País.
estupor geral, as autoridades econômicas vieram a Por que esse estado de coisas? Por que esse
público na semana Santa e, num ato de contrição desequilíbrio tem-se tomado marca registrada do
próprio dos festejos pascais, admitiram, candida- Governo Fernando Cardoso? Por que parecemos fa-
mente, um -pequenino- erro nos números anterior- dados a incorrer em déficits sucessivos e sempre
mente apresentados. Notícias divulgadas pela im- crescentes?
prensa no último dia 8 de abril dão conta de que o Em nossa opinião, Sr. Presidente, a origem
Chefe do Departamento Econômico do Banco Cen- desse processo se prende à própria filosofia do PIa-
trai apontou um equívoco por parte do Tesouro Na- no Real. Observe-se que não estamos procurando
cionaJ, que se esquecera, dentre outras parcelas, de negar os aspectos positivos do programa de estabili-
1,5 bilhão de reais em títulos registrados na Central zação. É verdade que a inflação baixou muito, é ver-
de Liquidação de Títulos Privados - CETIP, referen- dade que não se pode comparar a situação atual
tes à securitização de dívidas da antiga Superinten- com a que vivíamos há alguns anos. Sabemos disso
dência Nacional da Marinha Mercante - SUNAMAN. tudo. Mais ainda, sabemos que é isso o que o povo
Considerando-se ajustes adicionais, chegou-se a um deseja, que o pobre necessita contar com uma moa-
novo défICit nominal agregado do setor público em da estável para que possa buscar a sobrevivência
1997 superior em 2,1 bilhões de reais aos dados de errimelhores condições.

que até então tínhamos conhecimento. Desta forma, Então, o que temos de fazer é cuidar para que
há que se refonnular os números. Atingimos ao final as vitórias obtidas até aqui não se percam por erro
do ano passado um défICit público nominal de nada de cálculo ou mera displicência. Nesse sentido, não
menos do que 54,4 bilhões de reais, corresponden- há dúvidas de que o aumento abrupto da dívida pú-
do a ciclópicos 6,12% do PIB! O déficit operacional blica representa um perigo concreto para a estabili-
foi reavaliado para 4,3% do PIB e o primário, para dade tão duramente conquistada. Uma divida volu-
0,94 % do PIB. Quanto ao estoque da divida pública mosa e crescente denota a existência de um dese-
liquida, este foi reestimado em 308,5 bilhões de quilíbrio estrutural na administração pública. Para os
reais, o equivalente a 34,5% do Pia nacional. investidores nacionais e estrangeiros, isso sinaliza

As surpresas desagradáveis não param por aí, eventuais dificuldades de financiamento futuro dos
infelizmente. Os resultados de janeiro deste ano de passivos que se vão acumulando, especialmente
1998 revelam uma dolorosa progressão do quadro para um país com um histórico de moratórias, como
de descontrole das finanças públicas. Em apenas o Brasil. Qual a conseqüência imediata? O aumento
um mês, a dívida pública elevou-se em mais 8,2 bi- do prêmio de risco demandado por aqueles investi-
lhões de reaisl Dessa forma, tenninamos o primeiro dores e, portanto, maiores taxas de juros.
mês do ano com um absurdo estoque da divida pú- Ai chegamos, Sras. e Srs. par1amentares, ao
blica líquida de 316,7 bilhões de reais, nada menos ponto nevrálgico da questão. Os juros elevadíssimos
que 35,3% do PIBI O déficit operacional acumulado praticados pelo Governo trazem, em si mesmos, o
entre fevereiro de 1997 e janeiro de 1998 subiu para genne das difICuldades orçamentárias futuras. A in-
4,5% do PIB, mais de 40 bilhões de reais. E o déficit capacidade desse mesmo Governo em promover
nominal no mesmo periodo elevou-se para 6,18% do um lQIjuste definitivo de suas contas, por sua vez,
PIB, correspondendo a 55,4 bilhões! ct.dnceia '" ~\Jstifica aqueles juros elevados. E o pior

O mais grave não foi apenas a exposição desse é que vamos, aos poucos, nos acostumando com
descalabro em praça pública ou a confISSão de discre- esses remendos, à espera de uma solução que nun-
pâncias palmares entrB equipes técnicas de órgãos ca se apresenta. Afinal de contas, sempre haverá
que deveriam, pelo menos, partilhar as mesmas bases quem queira financiar nossos rombos, desde que lhe
de dados. EspeciaJmente constrangedor, 'Sras. e Srs. ofereçamos, uma remuneração comparável à exigida
Deputado$, foi o erro grosseiro de previsão do Gover- pelos agiotas!
no, que, determinando a me1a de um superávit primá- O exame das contas do ano passado será ilus-
rio de 1,5% do PIB para o ano passado, contonnou-se trativo da extensão dos riscos que estamos a correr.
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Apenas nos doze meses de 1997, despenderam-se 7 bilhões de reais, por conta do aumento de impos-
mais de 46 bilhões de reais só com o pagamento dos tos. Por uma cruel ironia, esses ganhos adicionais
juros incidentes sobre a dívida pública. Note-se, entre- serão rapidamente varridos do mapa fiscal pelo au-
tanto, que esse número não reflete a totalidade do im- mento das despesas com os juros.
pacto da elevação das taxas de juros promovida pelo Não se percebe de parte do Governo, portanto,
Governo em novembro último, por conta da crise asiá- uma vontade política legítima, concreta, de enfrentar
tica. Entre outubro e dezembro passados, por exem- destemidamente essa questão. Recorre-se, nova-
pio, a despesa com os juros do passivo federal aumen- mente, ao bolso do contribuinte e ao sacrifício do tra-
tou em mais de 35%. Outro sinal preocupante pode ser balhador para procrastinar uma definição fundamen-
visto pela evolução da rubrica de juros da dívida públi- tal. Enquanto isso, apena-se a sociedade com a ele-
ca total, a qual passou de 4,3 bilhões, em dezembro vação do desemprego, com a retração da atividade
último, para 5,6 bilhões de reais, em janeiro desse ano econômica, com a produção perdida, com o aumen-
- um crescimento de 30 % em apenas um mês! to da fome, da miséria e da exclusão social.

A bem da verdade, não conseguimos entender E o que nós, parlamentares, podemos fazer? Po-
como um homem da estirpe e das qualidades pes- demos denunciar esses caminhos tortos, exatamen-
soais do Professor Doutor Presidente Fernando Car- te como agora. Trazer a público o procedimento ina-
doso rende-se à apatia e se deixa capturar pelo con- dequado do Governo certamente é útil e necessá-
formismo. Lembremo-nos, acima de tudo, de que Pro- rio, é parte das missões que temos de'cumprir. Mas
fessor e Doutor não são simples títulos honoríficos no será só este o papel reservado ao Congresso Na-
caso de nosso Chefe de Estado. S. Ex!! realmente tem cional? Nada além de vociferar a perplexidade do
experiência de cátedra, está acostumado a pensar so- povo brasileiro?
bre os problemas do País e é um intelectual. Ninguém Ao contrário, Sr. Presidente! Temos as condi-
mais indicado que ele, portanto, para perceber a arma- ções _ e até mesmo a obrigação - de oferecer alter-
dilha em que docilmente nos deixamos prender. nativas para a política econômica oficial. Especifica-

o único arremedo de iniciativa demonstrado mente no que se refere à trajetória explosiva do en-
pelo atual Governo para a retomada do controle da divi,damento público, parece-nos claro, a esta altura,
situação consiste no "pacote" de medidas baixadas que não poderemos esperar pela iniciativa do Poder
no final do ano passado. Aliás, foi um evento que Executivo etm abrir mão de um arranjo que lhe é tão
nada ficou a dever às cerimônias de lançamento dos conveniente.
mirabolantes planos de estabilização de anos anterio- No momento presente, há um caminho aberto
res. Não faltou nada, nem as transmissões ao vivo pe- para a atuação imediata da Câmara dos Deputados
las principais redes de televisão, nem a presença de e do Senado Federal com vistas à correção de rumo
numerosos Ministros e seus assessores, todos com o na administração das contas públicas. A Constitui-
ar compenetrado exigido pela ocasião, nem as tonela- ção, em'seu art. 163, inciso 11, prevê que lei comple-
das de novos dispositivos legais oferecidos à sociecla- mentar disporá sobre dívida pública interna e exter-
de. Desta feita, tratava-se de medidas pretensamente na, incluída a das autarquias, fundações e_~emais

destinadas a reduzir as necessidades de financiamen- entidades controladas pelo Poder Público. Ao mes-
to do setor público. Prometeu-se, sem cuidado, a am- mo tempo, o inciso IV do mesmo dispositivo preconi-
biciosa meta de diminuição de 20 bilhões de reais no za que lei complementar disporá sobre emi~ão e
buraco contábil do Governo Central, dos Govemos es- resgate de títulos da dívida pública.
taduais ~ municipais e das empresas estatais. É lícito intuir, destarte, que só a vigência da lei

Passados apenas alguns meses de tanta pom- complementar a que se refere a Carta Magna ofere-
pa e circunstância, qual o resultado? Quase ne- ce esperanças de um efetivo disciplinamento na
nhum, Sras. e Srs. Deputados! Estima-se que só se emissão de passivo público. Hoje, na ausência de
alcançará, na melhor das hipóteses, a pífia econo- um tal diploma legal, a matéria é tratada de maneira
mia de 1,5 bilhão de reais. Proveniente de onde? perfunctória nas Leis de Diretrizes Orçamentárias
Claro, uma vez mais proveniente do sacrifício da anuais. O exame dos textos pretéritos das LOO,
operosa classe dos funcionários públicos, sem qual- aliás, revela bem a inexistência de um padrão regu-
quer reajuste salarial desde janeiro de 1995, obriga- lar na forma como o Executivo encara o assunto. Es-
dos a contribuir com o prosseguimento do arrocho tabelece-se, portanto, um vácuo regulatório que só
por mais um ano, pelo menos. Do lado das receitas, contribui para deixar as decisões sobre a expansão
espera-se uma arrecadação adicional não superior a da dívida pública ao alvedrio do Governo.



Já se alardeia por aí que está no forno uma
medida provisória para que, ao contrário, toda a ar
recadação previdenciária seja transferida para o Te
souro. Contudo, o Tesouro não transfere o que deve
para a Seguridade. Agora o que querem os magos
de plantão é levar toda a arrecadação previdenciária
para o Tesouro, fazer um caixa único, passar a mão
no dinheiro do trabalhador brasileiro, aquele que du
rante longo tempo contribuiu para a Previdência So
cial e espera o pagamento do seu benefício!

Quero deixar bem claro que essa reforma que
está aí limita o pagamento em 1.200 reais. Na época
em que essa proposta foi votada, e contra ela nos
posicionamos, esse limite correspondia a dez salá-
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Esse é, justamente, o pior dos mundos. Premi- Como vemos, todo aquele déficit alardeado é
do pela exigência de honrar um passivo gigantesco falso. Na verdade, entendemos qual é o jogo: é ten-
e pelos fundamentos do Plano Real , que preconi- tar demonstrar que a Previdência está numa situa-
zam a atração de poupança externa via câmbio valo- ção difícil, a fim de pressionar parcela do Congresso
rizado e juros elevados, as autoridades econômicas Nacional, particularmente da Câmara dos Deputa-
acabam por render-se aos acontecimentos. Afastada dos, para aprovar açodadamente a reforma da Previ-
a alternativa de expansão monetária, pelo risco de dência.
fazer voltar a inflação, resta a emissão endógena de Quantos trabalhadores brasileiros não precisa-
títulos, isto é, o lançamento de papéis com um volu- riam ter-se aposentado? Poderiam ter continuado
me e uma remuneração que não são, necessaria- trabalhando; aposentaram-se correndo, porém, as-
mente, decisões do Governo, mas, sim, uma respos- sustados com essa maléfica reforma da Previdência,
ta tardia a acontecimentos que fugiram ao seu con- que está tramitando há mais de três anos no Con-
trole. gresso Nacional.

Considerando o crescimento sem freios do Está demonstrado claramente que não há ne-
passivo público brasileiro, parece-nos inadiável ado- cessidade de se fazer a reforma nos moldes em que
tar alguma providência que sirva, ao mesmo tempo, foi proposta. As próprias urnas evidenciaram que
de diretriz para a ação governamental e de obstácu- essa reforma tem ocasionado uma grande intranqüi-
lo aos seus excessos. A discussão de uma lei com- Iidade para a maioria dos trabalhadores brasileiros.
plementar nos moldes preconizados pela Constitui- Sabemos, por exemplo, que a Previdência poderia
ção afigura-se-nos, precisamente, uma oportunidade ter um saldo muito maior, desde que tivéssemos um
imperdível para que o povo, por intermédio de seus nível de emprego compatível. O desemprego que
representantes, assuma o controle da situação. está aí gera falta de salário; e, não havendo salário,

Por todos esses motivos, Sr. Presidente, S~ e não há incremento de arrecadação da contribuição
Srs. Deputados, conclamamos esta Casá' para que previdenciária. Se tivéssemos hoje não pleno empre-
reflita sobre os pontos que trouxemos ao escrutínio go, mas uma tentativa de recuperação do emprego,
de V. E~ O País trilhou um longo caminho de re- a Previdência teria um acréscimo de arrecadação in-
conquista das liberdades democráticas, nas quais se calculável.
destaca a ação soberana do Poder Legislativo no A quebradeira é geral. E nessa quebradeira
exame das grandes questões n~cionais. Cumpre, certamente mais empregos irão de roldão. Segura-
portanto, exercermos essa missão à altura dos an- mente os trabalhadores não terão os seus salários,
seios de toda a sociedade. e, conseqüentemente, não haverá aumento da arre~

Era o que tínhamos a dizer. cadação previdenciária.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- A opção adotada é simplista. Tentam cortar be-

dente, peço a palavra pela ordem. nefícios, quando na verdade o de que precisamos é
O SR. PRESIDENTE (João Pizzolatti) - Tem aumentar a arrecadação por meio da geração de

V. Exª a palavra. empregos, é impedir que o Tesouro sonegue os re-
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. cursos que deveria transferir para a Seguridade So-

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- cial.
te, S~ e Srs. Deputados, durante toda a discussão
da reforma da Previdência, alertamos para o fato de
que o propalado déficit não existia. Agora, após as
eleições, numa tentativa desesperada de fazer o
jogo de mudanças econômicas, surge de novo a
mesma ladainha de que a Previdência Social está
com déficit. Mais UlTla vez queremos combater essa
mentira.

Só no atual Governo, de janeiro de 1995 até
agosto de 1998 - é o último dado que temos -, o Te
souro deve para a Seguridade Social 25 bilhões de
reais. Vou repetir: o Tesouro deve para a Segurida
de Social, de janeiro de 1995 a agosto de 1998, 25
bilhões de reais!



23248 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1998

rios mínimos. O salário mínimo de então era de 120 esse documento graças ao considerável número de
reais. Hoje, esse limite, corresponde a aproximada- policiais rodoviários federais honestos que ainda
mente nove salários. Ao longo do tempo será acha- existem na nossa Polícia Rodoviária Federal.
tado. Em 2005, mantido o mesmo patamar de au- Leio o documento, Sr. Presidente:
mento de dez reais por ano, isso representará ape- Do: Chefe da 7ª Delegacia
nas cinco salários! Aos: Srs. Patrulheiros da 7ª Delegacia.

Aí é que está o grande jogo, o xis da questão, Assunto: Parada e fiscalização de cole-
a armação toda. Querem inviabilizar a Previdência tivos.
Social para fazer o "jogo da privada". Isso está ar- ORDEM DE SERViÇO Nº 005/98
mado, preparado. Mas, ainda que tenhamos sido ví- A partir da presente data, toda e qual-
timas de uma tentativa infrutífera de impedimento da quer fiscalização de coletivos efetuadas no
nossa reeleição, jogando candidatos de peso na Posto 3 (Penedo) Rio de Janeiro, pela Polí-
nossa área, procurando fazer jogo sujo, desleal, de- cia Rodoviária Federal ou qualquer outro Ór-
sonesto, estamos aqui. E continuaremos brigando gão, fica proibida.
para impedir que inviabilizem totalmente a Previdên-
cia Social, para impedir o "jogo da privada". É o mesmo que proibir a Polícia Militar de au-

O SR. JAIR SOLSONARO - Sr. Presidente, tuar delinqüentes, ou qualquer médico de hospital
peço a palavra pela ordem. público de realizar alguma operação!

O SR. PRESIDENTE (João Pizzolatti) _ Tem Prossigo a leitura:
V. Exll a palavra. Só poderá ser efetuada mediante co-

O SR. JAIR SOLSONARO (PPB - RJ. Pela or- mando programado por esta chefia.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em O não cumprimento dessa OS acarre-
primeiro lugar, agradeço a votação que obtive no Es- tará transgressão disciplinar.
tado do Rio de Janeiro. Não gastei absolutamente A corrupção assina embaixo!
nada na campanha porque nunca votei com este Assim como há seis meses relatei outro fato -
Governo. Recebi uma votação de. fazer inveja a e, infelizmente, nada foi apurado -, trago esse caso
qualquer um. Agradeço aos companheiros, em espe- de corrupção ao conhecimento público. Perdeu-se a
cial os de caserna. Espero poder retribuir ao longo noção do direito de roubar neste País! Por isso, te-
deste novo período, e em especial contribuir para mos eleições fraudadas, vencidas a peso de ouro, o
contratar a previdência dos militares. que não condiz com a democracia. Até ouso dizer

Acabamos de ouvir d discurso do nobre Depu- que hoje em dia, na minha opinião, só temos Con-
tado Hélio Rosas. S. EXª afirmou que essa foi uma gresso para dizer que há democracia. Tudo vai sen-
das eleições mais corrompidas da História do Brasil. do negociado, votação após votação. Por isso, as
Se foi uma das mais corrompidas - e concordo com caixinhas fabulosas para campanhas. Não citarei o
S. EXª -, teremos que dizer de onde é que vem o di- nome do companheiro, porque estaria fazendo uma
nheiro para a corrupção. "injustiça" com os demais. Os meus familiares são

No começo deste ano, fiz um pronunciamento do interior de São Paulo, Eldorado Paulista. Houve
nesta Casa sobre certas carteirinhas que davam um candidato, reeleito a Deputado Federal por São
passe livre para qualquer um poder transitar no Es- Paulo, que deixou várias máquinas de terraplana-
tado de Minas Gerais, fornecidas pelo Superinten- gem à disposição do povo. Tenho um irmão que
dente da Polícia Rodoviária Federal desse Estado. possui uma terrinha lá, e, não sei se por esperteza
Há cerca de um mês, o Diário Oficial publicou a de- ou não,. pois é um pobre coitado, um caipira, usou as
missão do funcionário da Polícia RodQviária Federal. máquinas de terraplanagem para abrir estradas den-
Mas isso não basta, Sr. Presidente. Eu queria saber tro da sua pequena propriedade. Ele acha que gas-
quem foi o político - Deputado, Senador ou outra taria n6 mínimo 30 mil reais para fazer a terraplana-
pessoa influente no Governo - que indicou esse su- gem, caso fosse pagar horas extras pelo uso daque-
perintendente para o cargo. Ias maquinas. De onde vem o dinheiro?

Trago ao conhecimento desta Casa mais um E alguns, metidos a espertos e honestos, ainda
fato ocorrido no Estado do Rio de Janeiro que envol- batem a mão no peito e dizem que arrebentaram nas
ve corrupção e caixinhas para campanha. Tenho um umas!
documento assinado pelo Sr. Divaldo S. Lemos, um Gostaria que tudo fosse um pouco mais trans-
patrulheiro rodoviário federal. Aliás, só tive acesso a parente no Brasil e que resgatássemos o direito de
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roubar neste País, pois aqUi se peraeu a noção des
se direito, e pudéssemos realizar eleições limpas. Só
assim poderemos sonhar com a democracia.

Espero que o Ministro interino da Justiça apu
re esse caso. E não apenas puna o cidadão, mas
investigue quais os Deputados e Senadores envol
vidos nisso. Em uma CPI eu diria os nomes de to
dos eles, não para surpresa, mas para o bem da
democracia, para a lisura dos pleitos democráticos
e para que o povo possa acreditar no Congresso
Nacional.

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Pizzolatti) - Tem
V. Ex!! a palavra."

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (PPB
- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, encaminho a V. Ex~ e à Mesa requeri
mento de informação ao Ministro da Previdência e
Assistência Social a respeito da execução orçamen
tária dos recursos da Seguridade Social.

Encaminho também projeto de lei que propõe
nova redação ao § 3º do art. 25 da Lei nº 5.700, que
dispõe sobre a forma de apresentação dos símbolos
nacionais.

O SR. PRESIDENTE (João Pizzolatti) - A Pre
:sidência recebe as duas proposições de V. EXª nos
termos regimentais.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Pizzolatti) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, os jornais de hoje estão notician
do a prisão, em Belo Horizonte, do comerciante
Cleuber Gonçalo Coelho e de sua mulhE~r, Vilma
de Fátima Campo Coelho, por flagrante de agres
sões racistas a duas filhas e uma amiga da dele
gada Maria de Lourdes Bernadete Silva, que efe
tuou a prisão.

Sr. Presidente, a Lei nº 9.459/97, originada em
projeto de nossa autoria que teve o nobre Deputado
Jarbas Lima como relator, prevê para esse tipo de
crime uma pena de 1 a 3 anos de prisão e multa. O
delegado titular da 17ª Delegacia, em Belo Horizon
te, disse aos jornais: "Se e&~e fato não tivesse acon
tecido com uma pessoa esclarecida e conhecedora
de seus direitos, com certeza a repercussão seria
menor. O Brasil é cheio de exemplos de racismo,
mas as pessoas ainda estão evitando denunciar
esse tipo de agressão·.

o delega0o, :::ir. Presidente, no meu entendi
mento, tem razão. Ele só não deixou claro as razões
que levam as pessoas discriminadas a evitar procu
rar uma delegacia para fazer valer seus direitos ga
rantidos pela legislação Que foi aprovada por esta
Casa.

A principal delas é a noção amplamente dis
seminada de que no Brasil não existe discrimina
ção racial. Uma situação de discriminação fica
automaticamente excluída da realidade, sendo vis
ta como uma ocorrência excepcional, uma exce
ção que justificaria a regra das relações raciais
harmoniosas.

Nas delegacias, o principal obstáculo é a resis
tência do próprios delegados em fazer o registro da
ocorrência.

. Há outro caso. Ontem à tarde, na delegacia da
Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, a
srª Flávia Luciano de Oliveira conseguiu, na terceira
tentativa e somente dezesseis dias após a ocorrên
cia do fato, registrar queixa de discriminação racial
sofrida por sua filha de oito anos, Janaína Luciano.
O delegado resistiu, o escrivão resistiu. Apelaram
para soluções conciliatórias e demonstraram não
possuir o devido conhecimento da legislação antidis
criminatória. Repito: conforme o mito da democracia
racial que ainda orienta a percepção da maioria,
uma pessoa discriminada revelaria apenas uma
ocorrência excepcional, indigna de registro.

O fato ocorrido em Belo Horizonte na última se
gunda-feira e amplamente divulgado pelos meios de
comunicação tem o mérito extraordinário de produzir
um desfecho sem os tradicionais panos quentes,
mostrando que a discriminação tem um custo que
deverá ser pago por todo aquele que discrimina se
res humanos em razão de sua aparência e origem
racial.

Sr. Presidente, concluo meu pronunciamento
baseado num poema que escrevi à mulher mais
velha do mundo, Maria do Carmo Jerônimo, que é
negra. O poema termina com a seguinte frase:
liMaria do Carmo Jerônimo, perdoe os racistas,
porqúe somente os racistas conseguem ser tão
imbecis".

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Pizzolatti) - Tem

V. Exª a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, aproveitamos a
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nossa volta a esta Casa para expressar nossos
agradecimentos pelos votos que obtivemos nesta
eleição e pela nossa recondução à Legislatura que
se inicia no ano que vem. .

Afirmamos também nossa preocupação com o
processo eleitoral, que, no nosso Estado, se caracte
rizou, em primeiro lugar, por uma disputa de cargos
proporcionais que mais parecia um gigantesco leilão.
Máquinas financeiras impuseram votações estrondo
sas, revelando o crescimento de um processo eleito
ral que necessita de reparos, de urgentes modifica
ções, para que possamos construir a verdadeira de
mocracia neste País, onde deve prevalecer a vonta
de do eleitorado a partir de disputas com condições
mínimas de competição.

Sr. Presidente, quero registrar a satisfação de
poder voltar a esta Casa depois de urna campanha
feita de forma modesta, mas reconhecida em todos
os quadrantes do Estado. Tive uma votação distri
buída, uma votação que me honra e que, para nós,
do Partido dos Trabalhadores, significa acreditar na
possibilidade da participação do povo no exercício
completo da sua cidadania.

Não nos dobramos, não cedemos e fizemos
uma campanha limpa, dura, uma campanha que res
gatou a nossa atuação nesta Casa, reafirmando a
nossa condição de parlamentar oposicionista. Não
cedemos a tentação alguma, nem aos nossos princí
pios éticos, políticos e de compromisso com a demo
cracia e com a construção de um país com sobera
nia e dignidade.

Sabemos que enfrentaremos uma quadra difícil
no horizonte político. O País assiste ao desenrolar
de uma crise gravíssima, e esta Casa é chamada a
se manifestar frente a essa situação.

É incompreensível, Sr. Presidente, que nós,
parlamentares, estejamos em recesso branco neste
momento de agruras e dificuldades por que passa
mos. Isso não vem da parte da Oposição.

Queremos afirmar aqui a nossa preocupação
com as ações que esta Casa tem de tomar. É ne
cessário estabelecermos aqui um debate. O País
está mergulhado numa situação extremamente de
licada, e a Presidência da República procura es
conder, levar para as sombras a gravidade da cri
se, mandando seus emissários de joelhos a Was
hington, ao FMI, para negociar a sua rendição ter
minal.

Essa situação a que foi submetido o Brasil está
cobrando uma ação. E é neste instante que vem o
Dr. Fernando Henrique Cardoso cobrar da Oposição
negociação, paciência e parcimônia.

Nós, da Oposição, dizemos com todas as le
tras: Não há possibilidade de negociação sobre a cri
se com ela caindo nas costas dos trabalhadores,
com o sofrimento da população. Haverá de nossa
parte uma oposição implacável. Não podemos fazer
parte desse jogo criminoso e irresponsável de jogar
sobre as costas do povo brasileiro o custo para solu
ção dessa crise. Não podemos aceitar! Não pode
mos entender de outra maneira que não fazendo a
mobilização da sociedade brasileira.

Era necessário que esta Casa, que não pode
ser conivente com essa postura do Poder Executi
vo, estivesse aqui de plantão para debater essa
crise. Não podemos deixar isso para a convocação
em dezembro ou janeiro, como se anuncia mais
uma vez, degradando a imagem desta Casa. De
veríamos estar aqui junto com a equipe econômica
do Governo, para esta mostrar a realidade clara
mente, para esta dizer da gravidade dessa crise, e
não a esconder, como vemos nesses movimentos
que ora são feitos.

É lamentável, Sr. Presidente, assistim10s a
esse desfecho trágico por que passa a Nação brasi
leira.

Concluo meu pronunciamento, expressando a
minha inconformidade e lamentando que a Presidên
·cia desta Casa, em vez de acenar claramente para a
responsabilidade da Câmara dos Deputados de de
bater abertamente a crise por que passamos, esteja
promovendo esse silêncio e esse recesso branco.

A Oposição brasileira não concorda com essa
postura. O Partido dos Trabalhadores não aceita o
silêncio e não partilha do procedimento de esconder
a crise.

Foi muito bem dito por nosso companheiro
Lula: Fernando Henrique não tem moral para pedir à
Oposição parceria no enfrentamento da crise. Por
não ter tido condições de debater e por ter se escon
dido da discussão durante o pleito eleitoral, S. E~
agora não pode pedir parceria.

Sr. Presidente, queremos discutir abertamente
a gravidade da crise, e, por isso, estamos à disposi
ção do debate.

Esperamos que o Congresso e os Presidentes
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal as
sumam suas responsabilidades e convoquem este
Parlamento, como o fórum dos cidadãos deste País,
para o debate dessa crise, não mais escondendo o
desastre em que estamos metidos.

A não-quebradeira do País exige hoje, mais
uma vez, o sacrifício de aposentados, de servidores
públicos, da classe média e dos setores produtivos
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da Nação, os quais estão à mercê da política econô
mica suicida praticada pelo Sr. Fernando Henrique
Cardoso.

Não aceitamos participar de negociatas. Que
remos debater e encontrar soluções para a crise.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. João Pizzolatti, § 2º do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo
Paim, 3º Secretário.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
programa Fantástico do domingo passado, da Rede
Globo de Televisão, veiculou matéria em que algu
mas pessoas conseguiram livrar-se do cadastro de
inadimplentes sem que fossem tomadas, de fato,
medidas absolutamente legais.

Apresento requerimento de informação ao Mi
nistro da Justiça para saber quais providências a Po
lícia Federal tomou nesse sentido.

Apresento também um projeto de resolução
que modifica e acrescenta disposições relativas aos
suplentes da Mesa, que até hoje não recebem fun
ção. Por ter sido membro da Mesa, acredito que é
extremamente importante que se conceda função ao
suplente.

Ao mesmo tempo, dou entrada a projeto de lei
que dispõe sobre a unificação de números e dá ou
tras providências. A idéia é criar uma identidade úni
ca, acabando com a carteira de identidade ou com
todos os tipos de carteiras que existem.

Proponho uma identidade única, o que criará
um grande cadastro nacional, que o Brasil, infeliz
mente, ainda não possui.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Esta Pre
sidência faz um apelo a todos os Srs. parlamentares
que se encontram em seus gabinetes para que se
dirijam ao plenário a fim de iniciarmos a Ordem do
Dia.

As listas nas portarias não conferem com a do
plenário. Vai prevalecer a do plenário.

O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, em primeiro lugar, quero fazer uma ava-

liação do que foi a última campanha, tanto presiden
cial como para Governadores de Estado e Deputa
dos.

Tivemos a oportunidade de ouvir na sessão de
hoje alguns parlamentares referindo que essa foi
uma das campanhas em que o dinheiro falou mais
alto. Lamentavelmente - não sei se podemos res
ponsabilizar diretamente a Justiça Eleitoral -, tive
mos poucos casos em que houve justiça eleitoral. O
que tivemos, em todos os cantos do Brasil, foram
denúncias de corrupção, distribuição de ranchos, di
nheiro e favores.

Pelo que sei, em praticamente nenhum desses
casos a Justiça Eleitoral agiu com o rigor que se es
perava. Nenhuma candidatura, que eu saiba, foi cas
sada; nenhuma candidatura que tenha sido denun
ciada por uso indevido do dinheiro, que eu saiba, so
freu algum processo que fosse culminar em algum
resultado mais adiante.

Nós, do Rio Grande do Sul, assistimos abisma
dos a campanhas onde o dinheiro correu solto. Can
didatos a Deputado Federal de forma especial, mas
também candidatos a Deputado Estadual, derrama
ram dinheiro pelo Estado, dinheiro que não sabemos
de onde veiO, porque em quantidade tal que não po
demos imaginar oriundo apenas das contribuições
de alguns empresários.

Sempre defendemos que essa situação tem
que ser posta às claras. Se um partido político prevê
um gasto de 500 mil reais numa campanha para
Deputadb Federal, é bom que se diga de onde
vem esse dinheiro, porque um Deputado Federal,
que ganha líquido 5 mil reais por mês, num mandato
vai conseguir no máximo 200 ou 250 mil réais. E
quanto ao resto do gasto com a campanha, de onde
sairá o dinheiro?

Talvez haja' falha na Lei Eleitoral que aprova
mos nesta Casa, mas entendo eu, na minha humilde
forma de pensar, que a falha não está na Lei Eleito
ral, mas na Justiça Eleitoral, que, lamentavelmente,
não está agindo como deveria. Diante de diversas
denúncias, não agiu, e na medida em que não agia,
a corrupção aumentava; na medida em que não
agia, mais ranchos se distribuíam. Isso tem sido co
mum nas eleições.

Na eleição para prefeito, há dois anos, tivemos
denúncias, por exemplo, no Município de Lajeado,
no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, de distri
buição de ranchos. Em dezenas de municípios hou
ve denúncias e ficou por isso mesmo. Isso se repetiu
agora na campanha para Governador de Estado e
Deputado, e da mesma forma, nada é apurado. La-
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mentavelmente, a corrupção e o abuso financeiro
estão deturpando o verdadeiro exercício da demo
cracia. Fica a pergunta: onde está a Justiça Eleito
ral?

Sr. Presidente, nestes últimos minutos de meu
pronunciamento, quero fazer um registro sobre as
farmácias. No Rio Grande do Sul, na semana passa
da, noventa farmácias na Região da Serra foram au
tuadas por não terem farmacêutico disponível por
oito horas diárias, conforme orienta o Termo de
Ajustamento de Conduta, do Ministério Público.

Lamentavelmente, o cumprimento de uma le
gislação que agora, ao que parece, está sendo exigi
do das farmácias vai condenar dezenas ou centenas
de municípios a ficarem sem farmácias. Municípios
pequenos como Bom Princípio, Ipê, Nova Pádua e
outros não terão sequer uma farmácia aberta porque
não há como manter presente por oito horas diárias
um farmacêutico.

Não há tempo hábil para esta Casa.legislar
sobre uma proposta a respeito. É preciso que o
Ministro da Saúde aja por meio de uma medida
imediata que protele o cumprimento dessa legisla
ção; caso contrário, vão continuar autuando, mul
tando, fechando farmácias e, com isso, culpando
quem não tem culpa, ou seja, dá-se a entender
que o dono de farmácia é responsável por uma
eventual falsificação de medicamentos. Na verda
de, ele é apenas mais uma vítima, porque o dono
de farmácia não pode abrir o produto que vem fe
chado da indústria para saber se lá dentro está o
medicamento falso ou verdadeiro. Quem tem essa
responsabilidade é o Ministério da Saúde, é o Go
verno Federal, que não podem ser omissos diante
desses casos.

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (paulo Paim) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, saúdo todos os colegas pre
sentes, reeleitos ou não.

É incrível que, mesmo com o Brasil vivendo
uma crise econômica e social profunda, o Con
gresso Nacional reaja não participando mais politi
camente.

É importante que a Câmara dos Deputados tor
ne-se, cada vez mais, um fórum dos grandes deba
tes dos problemas nacionais. A respeito das eleiçõ
es, há a questão da corrupção eleitoral, das pesqui
sas e da manipulação da mídia, do uso de jornais

nacionais para induzir determinadas votações, do
desemprego e da Justiça Eleitoral.

Denunciamos também aqui as eleições de
1996 em Gurupi e em Campo Grande.

Sr. Presidente, volta a esta Casa o ilustre De
putado Waldir Pires, porque até hoje o Tribunal Elei
toral da Bahia não teve a coragem de recontar os
votos. S. Exª, na realidade, é Senador. Temos tam
bém um Ministro impostor, que tomou posse como
Senador, porque o Tribunal não quer contar os votos
Cla senatória de 1994 na Bahia. Fica "tudo como
dantes no quartel de Abrantes".

Sr. Presidente, democracia rima com transpa
rência e honestidade. Disse aqui um deputado - e
bem dito - que muitos vêm aqui dizer que tiveram
grandes votações. Eu mesmo tive a minha votação
dobrada, uma votação difícil. Lamento a ausência
do Deputado Aldo Arantes, também alvo de gran
de votação. Mas o poder econômico em Goiás,
como em todo o Brasil, fez com que candidaturas
milionárias pudessem ultrapassar candidaturas
que estivessem coladas no povo. Candidatos virão
aqui em nome de grandes votações, à custa da
miséria alheia, de cestas básicas, de tíquetes de
leite, de dez ou vinte reais, como foi distribuído
fartamente em Goiânia. Enquanto isso, a Justiça
Eleitoral faz montas e montas que nem sabemos
se serão pagas.

Sr. Presidente, o Congresso abre mais um re
cesso branco, até o dia 27, sem que haja realmente
um deb~te intenso. Mas gostaria de dizer da nossa
fé na democracia, na luta pelos direitos sociais, pe
los direitos humanos e pela ética na política. Agrade
ço a Deus e a todos os eleitores, à coligação Oposi
ção para Valer, ao Luta, ao Osmar; nosso candidato
a Governador em Goiás, pela nossa vitória, que foi
uma vitória coletiva. Tivemos uma grande votação, e
nossa coligação luta para que a democracia esteja
presente em Goiás.

O PT, o PCdoB e o PDT tomamos a decisão
de apoiar, no segundo turno, a candidatura Marconi
Perillo em Goiás, visando uma renovação política.
Sabemos que não existem grandes diferenças pro
gramáticas, mas buscamos uma renovação política
no Brasil. É preciso acabar com os donos do poder,
com aquelas pessoas que se sentem donas de toda
a história do Estado, acreditando que tudo foi feito
por elas e por ninguém mais. É um desafio na políti
ca brasileira.

Trazemos aqui a palavra de fé no destino do
País, esperando que haja um comprometimento da
sociedade brasileira. Não acreditamos neste Gover-
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deputado federal

Goiânia, 7 de outubro de 1998

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR:

no; um governo que se recusou a discutir política em pressiva do mandato de
época de eleição e logo depois convidou o Sr. Lula 1999/2002.
para fazê-lo. Por que não o fez quando da compara- Muito obrigado a amigos, militantes, simpati-
ção dos programas políticos? A manipulação das zantes, dirigentes, vereadores, vice-prefeitos, secre-
pesquisas, da mídia e do poder econômico não fará tários, conhecidos e anônimos eleitores que nos de-
face à luta para construirmos uma sociedade moder- ram este mandato em Brasília e em todo o Brasil
na, democrática, justa e fraterna para os milhões de para continuarmos lutando pelos direitos humanos,
brasileiros. ética na política, educação, saúde, ecologia, reforma

Quero parabenizar V. Exª, Sr. Presidente, agrária, política agrícola familiar, pequena empresa,
pela extraordinária votação que obteve no Estado geração de emprego, segurança, cidadania, liberda-
do Rio Grande do Sul, ao Deputado Inácio Arruda, de, responsabilidade e, principalmente, muita dedi-
no Estado do Ceará, e saudar todos os que são cação, trabalho, honestidade e competência política
campeões de votos honestamente. Saúdo todos e social.
os que vêm a esta Casa sem medo de olhar para Queremos agradecer aos militantes e dirigen-
trás e ver o rabo preso ou as contas feitas com o tes dos movimentos sociais, estudantis, populares,
dinheiro do povo. comunidades, igrejas, escolas, universidades, servi-

Esperamos que o Congresso Nacional faça ços públicos, sindicatos, associações, mídias, orga-
uma reforma política, uma reforma eleitoral com fi- nizações civis, culturais e não-governamentais pela
nanciamento público para as campanhas eleitorais, real contribuição nesta reeleição para o Congresso
a fim de banir o poder econômico das eleições no Nacional.
Brasil. Muito obrigado ao PT, à Coligação Oposição

Lançamos um apelo a esta Casa, à Mesa, para Pra Valer, aos companheiros, candidatos, comitês,
que esteja atenta à grave crise social e econômica gabinetes, escritórios, diretórios, assessorias, conse-
no Brasil. Os Deputados não podem se furtar a parti- lho do mandato e grupos de colaboradores que mui-
cipar do debate e do encaminhamento de soluções to contribuíram para nossa vitoriosa campanha. Mui-
para se gerar emprego, educação, saúde e desen- to obrigado a Lula, Brizola, Osmar, Fábio, Antonini,
volvimento para o Brasil. Nelson e Honório e a todos pela ajuda valiosa, soli-

Peço que sejam anexados ao meu pronuncia- dária, concreta e realizadora.
mento um texto em que exponho meu agradecimento Muito obrigado a minha família e todas as famí-
a todos aqueles que elegeram Pedro Wilson como De- lias que abraçaram nossa reeleição com muita soli-
putado Federal por Goiás e outro sobre o Dia do Pro- dariedade, ajuda, amor, compreensão, paciência e
fessor, 15 de outubro, no qual saúdo essa categoria generosidade. Muito obrigado às crianças, aos jo-
tão importante para o desenvolvimento do Brasil. O vens e aos amigos de outros estados que tanto fize-
professor, a professora, recebem a nossa saudação ram pela nossa vitória. Muito obrigado a índios, ne-
e a crença de que é a educação que realmente po- gros, brancos, homens e mulheres por tudo.
derá levar o Brasil para o Primeiro Mundo. Muito obrigado a Deus e a todos que confiaram

Esperamos que este Congresso faça uma re- seu voto de compromisso na luta contínua pelo de-
flexão sobre a corrupção eleitoral. Estão voltando, senvolvi~ento econômico e social gerador de produ-
inclusive, os anões do Orçamento. O que podemos ção, empregos, cultura, serviços, distribuição de ren-
fazer? É o povo que quer ou é, mais uma vez, o po- da, partilha, educação, saúde, moradia, democracia,
der econômico que interfere? cidadania, participação, valorização humana, comu-

Pelos direitos humanos, pela cidadania do nicação e liberdade, sempre liberdade, para Goiás e
povo brasileiro, vamos lutar por democracia. para todo o Brasil.

Vivemos momentos difíceis nos cenários do
Brasil e do mundo (desemprego, juros altos e espe
culativos, neoliberalismo, fome, violências, secas,
corrupção política e eleitoral, pesquisas enganosas,
promessas mirabolantes, drogas, trabalho infantil,
doenças, analfabetismo, agiotagem, dívidas, salários
e aposentadorias congeladas, favelas, migrações...)
que levam para exclusões e marginalizações dos po
vos e das nações da riqueza mundial. O povo traba-

Aos companheiros/companheiras de Goiás,
Ainda sob o calor das disputas políticas eleito

rais vimos manifestar nosso muito obrigado pelo
apoio, voto e confiança política na renovação ex-
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Ihador das cidades e dos campos trabalha e produz,
mas não participa dos bens que estão concentrados
nas mãos de poucos tubarões/ricos privilegiados. É
preciso continuar na luta pela democratização políti
ca e econômica, urgentemente.

São compromissos e tarefas árduas que assu
mimos e esperamos contar com ajuda, crítica e su
gestões de todos na Câmara Federal, na sociedade,
nos movimentos para e com o povo de Deus. Quere-

mos juntos construir um mundo novo de paz, justiça
social, democracia, cidadania e liberdade. Viva a
vida. Viva a realização neste e no próximo milênio
de uma sociedade mais justa e mais fratema para
todos goianoslbrasileiros. Abraços, mil felicidades e
agradecimentos sempre renovados na esperança de
um novo Sol.

Cordialmente pelos direitos humanos, - Pedro
Wilson Guimarães, Deputado Federal do PT/GO.

I
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O SR. ANTÔNIO JORGE - Sr. Presidente, tador, forçando a adoção de uma nova política social
peço a palavra pela ordem. para o nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem Essas eram as considerações que queria fazer,
V. Ex!! a palavra. Sr. Presidente, no momento em que sabemos que

O SR. ANTÔNIO JORGE (PFL - TO. Pela or- há uma perspectiva muito sombria para a nossa ju-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ ventude, pelo desemprego, pela ·falta de apoio às
e Srs. Deputados, gostaria de agradecer a Deus, em pequenas e microempresas, pela falta de apoio do
primeiro lugar, e ao povo de Tocantins por terem me Governo ao combate a estes juros escorchantes.
reconduzido a esta Casa. Mais uma vez o povo de- Temos de dizer um basta para que os pequenos e
positou esse voto de confiança no Deputado Antônio miéroempresários possam ter um lugar ao sol.
Jorge. Tenham certeza de que vou lutar muito e tra- O SR. JOSÉ AUGUSTO - Sr. Presidente,
balhar para o nosso Estado e para o nosso País. peço a palavra pela ordem.

Era o que tinha a dizer. O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem
O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presi- V. Ex! a palavra.

dente, peço a palavra pela ordem. O SR. JOSÉ AUGUSTO (PPS - SP. Pela or-
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~

V. Exª a palavra. e Srs. Deputados, mais uma vez venho a esta tribu-
O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE. na para, em particular, agradecer ao povo da minha

Pela ordem. Sem"evisão do orador.) - Sr. Presiden- cidade, Diadema, que me confiou expressiva vota-
te, S~ e Srs. Deputados, quero hoje aqui parabeni- ção, e ao povo da cidade de São Paulo, onde tam-
zar toda a direção do Diário de Pernambuco, edito- bém obtive votos.
res, jornalistas, fotógrafos e pessoal de apoio pelo Minha campanha foi humilde, diferente da dos
cobiçado Prêmio Vladimir Herzog, um dos mais im- meus concorrentes, que ostentavam o poder econô-
portantes da imprensa brasileira, concedido a este mico e faziam do processo eleitoral, que deveria ser
grande jornal do Nordeste e do povo pernambucano um espaço de debate, de discussão de idéias, uma
pela série de reportagens sobre prostituição infantil. campanha suja, cheia de mentiras, calúnias e de
Parabenizo cada um nas pessoas dos diretores exe- rasteirismos. Mas o povo soube dar resposta a isso,
cutivos, Vera Ogando e Cristiano Donato, e do dire- e estou aqui para agradecer os votos que recebi.
tor de redação, Ricardo Leitão. Infelizmente, esta eleição ocorreu no momento

Esta série, já elogiada por mim da tribuna da em que o Brasil atravessa uma das maiores crises
Câmara quando divulgada, é um trabalho sério e econômica, social ~ política, também pela debilidade
competente dos repórteres Inácio França e Marcioni- dos partidos; crise porque, neste País, a política ain-
la Teixeira. da se instrumentaliza em cima da mídia, que desin-

Esta dura realidade retratada pelos jovens jor- forma, tia manipulação das pesquisas e, principal-
nalistas do Diário de Pernambuco vem servindo de mente, do poder econômico, que sustenta a maioria
subsídio aos meus pronunciamentos e à minha ação dos políticos deste País.
aqui no Legislativo de combate feroz às mazelas so- Espero que o Presidente Femando Henrique
ciais que atingem nossa região, como a prostituição Cardoso, que se elegeu no primeiro turno com uma
infantil, agravada e até estimulada pela permissivida- grande votação, possa repensar a sua política, o pa-
de das nossas televisões, que estão cada vez mais pel de seu partido, chamar a sociedade e redefinir a
erotizando precocemente corpos infantis. política no Brasil. O País espera investimentos na

Aos jornalistas do Diário de Pernambuco Iná- educação, no setor produtivo e também que o Go-
cio França e Marcionila Teixeira, autores das reporta- verno Federal, que determina as regras do jogo, ca-
gens agraciadas com o Prêmio Vladimir Herzog, quero naliza suas políticas e os avanços econômicos do
dizer que esta premiação enche de orgulho todo o Brasil, possa redirecionar sua política, hoje voltada
povo pernambucano. Com profissionalismo, os jovens para o setor financeiro, para o setor produtivo, ge-
repórteres pernambucanos denunciaram à Nação e ao rando mais empregos e oferecendo mais dignidade
mundo urna das piores faces do nosso subdesenvolvi- ao povo brasileiro.
mento, da miséria e desagregação da estrutura familiar Sei que esta crise internacional impõe aos paí-
que agride nossos valores morais e cristãos. ses com dívidas, como o Brasil, algumas obrigações,

Faço votos de que, com trabalhos de tal alcan- mas este é o momento de o País se afirmar, de o
ce, consigamos um dia mudar este quadro desalen- Presidente Fernando Henrique Cardoso sair dessa
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posição tão incômoda em que está há tanto tempo, A Mesa solicita a presença em plenário dos
nesses quatro anos - de joelhos, prostrado frente ao Srs. Deputados que se encontram em seus gabine-
FMI - e chamar o seu povo, levantar suas lideranças, tes, para que possamos dar início à Ordem do Dia.
todos os políticos, e trazer esperança. O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,

Queremos que o próximo milênio seja melhor. peço a palavra pela ordem.
Queremos, no próximo milênio, a esperança de que O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
o Brasil possa ser Primeiro Mundo. Para isso são V. Exª a palavra por cinco minutos.
necessárias políticas corretas. Esperamos que isso O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pela
seja superado. A Oposição está à espera de gestos
democráticos para o debate na sociedade. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O nosso partido, o PPS, teve um crescimento srâa e Srs. Deputados, mesmo antes das eleições, o
nacional de 600%. Provavelmente, a nossa bancada jornal The New York Times anunciava que o Brasil,
nesta Casa diminuiu, mas nossas bancadas nas As- com as medidas econômicas que deveria obrigato-
sembléias Legislativas foram ampliadas. Vamos es- riamente adotar, perderia - o que foi expresso em

tom jocoso - 30% da sua soberania. As medidas fo
tar, em vários Estados, assumindo um papel de opo-
sição, mas uma oposição construtiva, colocando o ram anunciadas particularmente pelos jornais estran-
nosso partido à disposição de qualquer debate que geiros, corno os da Inglaterra e dos Estados Unidos,
possa se dar na sociedade, no sentido de fazer o que confirmaram o programa do FMI para que o
Brasil avançar e se desenvolver. País fosse efetivamente socorrido da armadilha em

que estava envolvido.
Em São Paulo, o nosso partido já fez sua op-

ção. Nestas eleições, vamos estar discutindo com o A receita não foge à regra que já está sendo
Governador Covas o seu plano de governo e as imposta. A primeira medida é manter o câmbio su-
suas posições para o seu próximo mandatb. Já nos pervalorizado, o que já estamos praticando; quer di-
declaramos favoráveis à reeleição do Governador zer, teríamos de valorizar ainda mais o câmbio. A
Mário Covas, porque sabemos a diferença que há segunda medida é manter a política de juros de for-
entre Covas e Maluf. ma livre, flexível. Não podemos impor nenhuma re-

Como Deputado Federal, sei como foi a vida gra aos juros. Apesar de a regra ser imposta pela
dos funcionários públicos, a vida do Estado de São Constituição, o Congresso Nacional e o Governo
Paulo naquele momento em que o Governador Maluf Federal teimam em não cumpri-Ia, usando o artifí-
tentava se eleger Presidente da República, utilizan- cio de que se faz necessária uma regulamentação.
do os recursos públicos e jogando presentes para o A terceira medida diz respeito à política de não
Brasil inteiro, tentando construir a sua Presidência criar nenhum mecanismo para a saída de capitais.
da República em 1982. O capital especulativo pode entrar e sair, como

O PPS agradece pelos votos que teve por este agora se faz, sem nenhum embaraço. A quarta
País afora e reafirma a sua posição neste segundo medida é manter o processo de privatização do
turno em São Paulo. nosso País. Resta pouco para que a metrópole

Sr. Presidente, muito obrigado por sua aten- açambarque todas as empresas estatais que ainda
ção. Espero que V. EXª, no Piauí, possa ajudar o existem na sua colônia. Temos ainda a Petrobras,
PPS, que foi agressivamente ofendido naquele Esta- o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e
do. O nosso Deputado Federal mais votado foi as- algumas empresas do setor elétrico. Todas essas
sassinado. Espero que V. Exll possa estar ajudando estão na mira da entrega desavergonhada do pa-
nas investigações que venham a elucidar a razão do trimônio público, para que se mantenha o País em
crime cometido contra o nosso Deputado Federal no condições de receber esse tal benefício do Fundo
Piauí. Monetário Internacional, que, na verdade, é uma

Muito obrigado, Sr. Presidente. imposição draconiana ao nosso País. A quinta me-
O Sr. Paulo Paim, 312 Secretário, deixa dida é exatamente a manutenção da política cha-

mada de reformas no Brasil, que nada mais é do
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Heráclito Fortes, 1!2 Vice-Presidente. que uma brutal contra-reforma na nossa Nação,

que tem como alvo particularmente esse pJocesso
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Por de privatização, que já era uma exigência" anterior

obrigação, digo a V. EXª, nobre Deputado José Au- e que já estava em curso no Governo FHC, que,
gusto, que o crime a que V. EXª se refere já foi es- evidentemente, como um vassalo da metrópole,
clarecido e os culpados encontram-se presos. não vai alterar absolutamente nada.
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As reformas, agora, entram num outro pata
mar. A própria reforma da Previdência, em curso, já
não é mais interessante. Precisa-se da reforma dois,
patrocinada pelo Sr. André lara Resende, um ho
mem que sempre viveu no esquema dos banqueiros
- nacionais e estrangeiros - e que está preparando a
tal reforma dois da Previdência, essa mais eficiente
para os interesses externos, para as grandes segu
radoras e para, evidentemente, a metrópole.

Em seguida às reformas da Previdência, vêm
as reformas na área da legislação trabalhista. O em
presariado nacional e particularmente as forças do
neoliberalismo e da metrópole anunciam essas refor
mas como a flexibilização da legislação trabalhista.
Consideram eles que a legislação trabalhista causa
grande custo à produção no Brasil.

Ora, Sr. Presidente, estamos numa posição
vergonhosa: nosso salário mínimo é o menor do
MERCOSUL - Mercado Comum do Cone Sul. A oi
tava economia do mundo e a maior da América lati
na possui o menor salário mínimo da régião. E se
fala em Custo Brasil diante da legislação trabalhista?
Então, uma das reformas estruturais que está sendo
anunciada é a flexibilização da legislação trabalhista.
Retiram-se os direitos sociais, liquida-se a previdên
cia pública, arrebentam-se os direitos sociais e par
te-se, numa ofensiva brutal, contra a legislação tra
balhista em vigor no País. Tal procedimento aniquila
ria qualquer capacidade de reação do mundo do tra
balho diante da avalanche do capital em nosso País.

Ao concluir meu pronunciamento, reafirmamos
que a esquerda e os setores democráticos e nacio
nalistas deste Parlamento têm de fazer oposição fir
me ao segundo Governo do Sr. Fernando Henrique
Cardoso. Não podemos aceitar nem admitir que um
país forte, a oitava economia do mundo, em condiçõ
es de ter outras alternativas, outras saídas, tenha de
seguir a cartilha do Fundo Monetário Internacional.

Como diria o ex-Embaixador do Brasil em Was
hington, Paulo Nogueira Batista, trata-se de medidas
mais draconianas do que as impostas pela Inglaterra
às suas colônias no século passado.

É isso que vivemos hoje no Brasil. Deve haver
uma reação do povo brasileiro, não só do assalaria
do, sem teto, sem terra, mas do próprio setor empre
sarial do nosso País, que não pode admitir um
achincalhe como o que vem sendo feito com a nossa
Nação.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Heráclito Fortes, 1Q Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

o SR. FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTB - RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, S~ e Srs. Deputados, inicialmente, agradeço a
Deus e aos eleitores do meu Estado o quarto man
dato parlamentar consecutivo que alcançamos nas
últimas eleições.

Infelizmente, a Justiça Eleitoral inexiste no meu
Estado. Ouvimos inúmeros casos de outros estados
onde a Justiça Eleitoral ficou totalmente ausente do
processo eleitoral. Foi uma situação extrema, abso
lutamente inaceitável, quando se verificou que a lei
Eleitoral, que deveria ser cumprida à risca, com uma
fiscalização passo a passo de todo o processo elei
toral, foi realmente esquecida no nosso Estado.
Acredito que, dentre todos os estados, não pode ter
havido maior corrupção eleitoral do que no de Rorai
ma.

Gostaria de tratar também do segundo turno
dessas eleições. Hoje temos uma nova eleição. Es
tão postas duas candidaturas, e entendemos que
deveremos seguir o curso natural da história do Es
tado, que prioriza aqueles que na verdade têm iden
tidade com o povo. Apesar de estar disputando a
eleição nesté pleito eleitoral e não acompanhar o
atual Governador, entendemos que hoje, infelizmen
te - eu diria -, temos uma disputa travada entre
duas posições políticas, inclusive no meu grupo polí
tico. Tive de me desviar, neste segundo turno, para
a melhor opção que o Estado tem: o atual Governa
dor.

Digo também/que, no próximo ano, as questõ
es amazônicas devam ser tratadas com mais res
ponsabilidade. Vemos hoje, por exemplo, o caso do
Projeto Sivam, que sofreu várias ameaças nesta
Casa e no Senado. Mas, felizmente, graças à com
preensão da maioria dos Srs. Parlamentares, vimos
que o Projeto Sivam, através dos satélites que são
os olhos invisíveis da Amazônia, pode, a partir de
agora, dar uma grande garantia da necessidade de
protegermos e defendermos a nossa Amazônia por
meio de um processo de acompanhamento perma
nente.

É importante sabermos que um estado como o
meu tem as maiores reservas minerais, quiçá do pla
neta, inclusive com minerais identificados como o
nióbio, por exemplo, cobiçado por todos os países
que detêm a tecnologia de satélites. Nós o temos em
abundância.



o retomo dessa medida é cruel, é desrespeito
so, é contl'8,ditório, é1.t(ln:~,'\ contra a coerência do Par
lamento. O Brasil, Sr. Pr':lsidente, não está caindo
aos pedaços nem está morto, e não serão esses
11% dos aposentados que irão tirá-lo da crise por
que passa.

Há assuntos mais graves, mais importantes a
serem debatidos, analisados e decididos pelo Gover
no Federal para que o Brasil saia da crise. Entre
eles, a caça implacável à sonegação - um dos ma
les que assola o País de norte a sul e que sobrevive
com a conivência da ação fiscalizadora do Estado 
e o desperdício nos gastos públicos por meio de via
gens que se fazem diariamente do Brasil para o ex
terior. Apresentamos, Sr. Presidente, um estudo, fei
to por mim e pela minha assessoria, ao Presidente
da República, sobre os gastos de viagem que os Mi
nistérios fizeram no ano de 1997 neste País, por
meio das quais milhões de reais foram levados ao
desperdício, quando vivemos a el ,I da telemática, da
informática, da comunicação rápida, dispensando
que diárias e gastos inúteis em hotéis sejam feitos
por funcionários que poderiam resolver problemas
por simples telefonemas ou por fax passados entre
os órgãos internacionais.

Apresentamos também outros tipos de consi
derações além dos gé1sIos que se fazem com des
perdício dos superfaturamentos que se realizam em
obras c9mprovadamente detectados, crimes contra
o Erário que podem ser resolvidos com a mão impla
cável da rigidez e da austeridade, se todas essas
obras ferem fiscalizadas. O desperdício que se faz
também com outros tipos de negócios intermuros
dentro do Estado precisa acabar o mais rápido pos
sível. A Nação reclama a ética na política e na admi
nistreç;ão. '~!01i~i5'?s demonstram
que o povo, em muitos estados brasileiros, manifes
tou-se a favor da ética na política.

Portanto, Sr. Presidente, o pronunciamento
que faço é em relação à medida que se quer tomar
contra os aposentados. O meu partido, o Partido
Progressista Brasileiro, que deu sustentação à medi
da, não se conformará com medidas desta natureza,

-. Tem
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Infelizmente, o Governo brasileiro não tem poli- Não se tem notícia de que seja oficial essa me-
ciado, acompanhado, nem protegido essas reservas, dida, mas, pelo que ouvimos de eminentes Líderes
estando sempre vulnerável à presença de pesQuisa- ligados e comprometidos com o Governo Federal, só
dores estrangeiros que ali habitam e acompanham poderíamos dizer que, se tal medida aqui aparecer,
passo a passo a ocorrência desses minerais estraté- não passará de uma biincadeira, de uma falta de
gicos que são imp)rtantes, agora, na virada do sécu- respeito a uma decisão virgem que tomamos antes
lo. das eleições, por maioria estrondosa desta Casa, eli-

Portanto, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa- minando esse índice dos proventos dos aposenta-
dos, nós, que representamos o Estado de Roraima dos.
mais uma. V(~Z nesta Casa, esperamos Que todos
aqueles que se elegeram e os companheiros que
não se reelegeram, possam, em uma só corrente,
defender os interesses do nosso País, porque so
mos um Parlamento que vai defender e trabalhar no
sentido de preparar o País para a virada do século.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.

Parlamentares, antes de passar a palavra para o
próximo orador, quero render uma homenagem a um
antigo Líder desta Casa, exemplo para toda a classe
política nacional e para os homens públicos e que
faleceu em um instante em que o Brasil ainda muito
dele necessitava. Quero fazer o registro dos seis
anos do passamento do inesquecível Líder Ulysses
Guimarães, que se deu no dia 12 deste mês. (Pal
mas.)

Sendo esta a primeira oportunidade em que
nos reunimos neste plenário, não poderia deixar de
registrar ElOS'';'' fa~o que elevE: ser relembrado a cada
ano. Creio que a relembrança do seu nome servirá
sempre como um móvel, um combustível para que
prossigamos, como muitos daqueles que estão aqui
e estão na vida pública.

Minha homenagem e a homenagem da Mesa,
lembrada e secundada pelo velho amigo de Ulysses
Guimarães, Deputado Heráclito Fortes, a este gran
de brasileiro que jamais passará na nossa memória.

O SR. PR~SIDENTE (Michel Temer) ~ Convo
co mais uma vez os Srs. Deputados para virem ao
plenário. Precisamos do quorum. Teinos mais de
300 deputados na Casa. Peço que venham ao ple
nário.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O ~R. ~r~~~,~S:~[EW\i'íTT~ ál."'I[~f':;',,:,li

V. Exª a palavra.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, preocupa-nos, de maneira bem in
tensa, o anúncio de que, no bojo do ajuste fiscal que ./
se aproxima, virá o retorno da cobrança do índice da
Previdência sobre os proventos dos aposentados.
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porque não são elas que vão diminuir o aeTlcit públi
co. O déficit público tem outras causas maiores den
tro das execuções orçamentárias. O orçamento pú
blico sofre hoje um desperdício que ultrapassa a or
dem de 30%. Queremos, isto sim, transparência nas
atividades administrativas realizadas com recursos
que saem do Erário.

Sr. Presidente, faço essas considerações para
que aqueles que estão estudando o ajuste fiscal se
lembrem de que todo ajuste fiscal ou toda reforma
-tributária tem de vir com o tempero do humanismo
integral, da ação política, ou seja, da arte de bem
servir à sociedade.

Não pode a comunidade brasileira ser mais sa
crificada do que está, dentro da reforma tributária.
Podemos conquistar ou restabelecer a paz na crise
em que vivemos por meio de outros mecanismos,
como o aumento da produção, o pedido de amplia
ção nos gastos com o pagamento do endividamento
externo e a redução da importação de produtos des
necessários, que entram no País com o consenti
mento da administração pública.

Essas medidas tomadas darão resultados mui
to maiores do que aqueles que vêm sacrificar milhõ
es de brasileiros que deram suas vidas durante mui
to tempo na atividade pública e que conseguiram,
após duras penas, um desconto mínimo para lhes
garantir sobrevivência melhor.

E, agora, os tecnocratas, aqueles que pensam
que salvam o País, não se lembram de que devem
temperar com humanismo as suas reformas e que
rem sacar um pouco daqueles que estão aposenta
dos e mais próximos do fim da vida.

Sr. Presidente, sendo eu autor de projeto que
consta da pauta de nossos trabalhos de hoje, que
dispõe sobre ligação rodoviária, no Plano Nacional
de Viação, do norte ao nordeste brasileiros, pelo lito
ral, com a estrada transoceânica, peço a V. E~ que
o retire da pauta, atendendo ao apelo do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que
assumiu o compromisso de, em outra data, aprovar
esse projeto. "

Vamos manter a conciliação, vamos atender ao
apelo do Líder do PMDB, para que possamos satis
fazer as conveniências e as situações políticas que
no momento esse projeto possa perturbar. Quere
mos paz de espírito e paz no trabalho. Desejamos
que nosso projeto seja votado para beneficiar mais
de 300 mil brasileiros marginalizados do norte e do
nordeste, de Bragança do Pará até o Estado do Ma
ranhão. E certamente, no dia 27, confiando que o re
ferido projeto retornará à pauta e que os companhei-

ros do PFL, do PMDB e dos demais partidos dar
me-ão a alegria da aprovação do mesmo, retiro-o da
pauta de hoje com o consentimento de V. EXª. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Defiuo
desde já o pleito de V. Exª. Fica retirado da. pauta. (j

projeto de lei de autoria do Deputado Gerson Peres,
Projeto de Lei nº 2.886-C, de 1997.

VI - ORDEM DO D~A

PRESENTES OS SEGUINTES S!~S. DEPU
TADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco-PMDB; Elton Rohnelt
- PFL; Francisco Rodrigues - PT!3; Luis Barbosa 
PPB; Roberto Araújo - PP8.

Amapá

Antonio Feijão :- PSDB; Eraldo Trindade 
PPB.

Pará

Elcione Barbalho - Bloco-PMDB; Geraldo Pas
tana - PT; Gerson Peres - PP8; Giovanni Queiroz 
PDT; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT.

Amazonas

Alzira Éwerton - PSDB; Arthur Vi(Qílio - PSDB;
Luiz Fernando - PPB.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco-PMDB; Euripedes Mi
randa - PDT; Moisés Bennesby - P8DB.

Acre

Carlos Airton -: PPB; Emílio Assmar - PPB;
João Tota - PPB; Osmir Lima - PFL; Regina Uno ~

Bloco-PMDB.

Tocantins

Antonio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; 00
lores Nunes - PFL; Freire Júnior - Bloco-PMDB;
Melq~íadesNeto - PFL; Paulo Mourão - PSDB.

Maranhão

Cesar Bandeira - PFL; Costa Ferreira - PFl;
Gastão Vieira - Bloco-PMDB; Haroldo Sabóia ~ PT;
Jayme Santana - PSDB; Magno Bacelar - PFL;
Márcia Marinho - PSDB; Neiva Moreira .- PDT; Pe
dro Novais - Bloco-PMDB; Roberto Rocha - PSD8.

Ceará

Aníbal Gomes - P8DB; Ariosto Holanda 
PSDB; Arnon Bezerra - PSDB; Edson Silva -
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PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias Murad 
PSDB; Fernando Diniz - Bloco/PMDB; Genésio Ber
nardino - Bloco/PMDB; Hugo Rodrigues da Cunha 
PFL; Jaime Martins - PFL; Joana d'Arc - PT; João
Fassarella -- PT; João Magalhães - Bloco/PMDB;
José Rezende - PPB; Márcio Reinaldo Moreira 
PPB; Mário Assad - PFL; Nilmário Miranda - PT;
Odelmo Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB;
Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander - PTB; Phile
rnon Rodrigues - PT8.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Feu Rosa 
PSOB; João Coser - PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Du
rão - PFL; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano 
PPB; Rita Camata - Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
F'SDB; Eurico Miranda - PPB; Fernando Gabeira 
PV; Fernando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes 
POT; Francisco Silva - PPB; Jair Bolsonaro - PPB;
Jandira Feghali - PCdoB; Laura Carneiro - PFL; Lind
berg Farias - PSTU; Marcia Cibilis Viana - PDT;
Maria da Conceição Tavares - PT; Milton Terner
PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - Blo
co/PMDB; Noel de- Oliveira - BlocoIPMDB.

São Paulo

Adernar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - PSDB; Aldo Rebelo - PCdoB; A/rnino Affon
so - PSB; Antonio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia
- PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Carlos Nelson 
Bloco/PDMB; Celso Russomanno - PPB; Cunha
Lima _. PPB; De Velasco - Bloco/PRONA; Duilio Pi
saneschi - PTB; Eduardo Jorge - PT; Fernando
Zuppo - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Rosas
- Bloco/PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli 
PT; José Augusto - PPS; José Coimbra - PTB; José
Genoíno - PT; José Machado - PT; Larnartine Po
sella - PPB; Luciano Zica - PT; Luiz Eduardo Gree
nhalgh - PT; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto 
PFL; Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB; Marta Suplicy
- PT: Maurício Najar - PFL; Michel Temer - Blo
co/PMDB; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima 
PFL; Ricardo Izar - PPB; Robson Tuma - PFL.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - PTB;
Pedro Henry - PSDB; Rogério Silva - PFL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante -

'IU!,SH nemes -- PFL;

AUI}usto Farias 
ied Guntl3 ~ PSDB;

I-Hr;~c1i:r(. Fori",,5; ,-
P,;ll;:; L:mdim·· r:'FL

M~nM (iemis

,~,t18mlr LIlt:~\:; ~. PSDB; j~,'§cio Neves _.. PSDB;
do l/allEl ~ IBlo,::clPDM8; Cmfos Melles 

:..; G;I!b-:, Mm:(coni ~ F'SDB; Danilü de Castro -

,e,dauio PHld~;:J ~·I;' ~ 'w;"IHndo;lj:J;lI!io -. BlücCl-
PI/I~DEt Er:hnlcb ' CillfC.vll::r,eire, _. PSI::I';
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.,1'Je,é Thox'" ~L; [''1:1 ~- \~)FDfL

PSDf:l; Fi~'r"1') [li! CE'õ;'Y' ,. ?~)I)El; Gónzaga Mota 
mJco-F"M2' :); j cli.do F'C,:dcH; .José Linhares
_. PIF'I:; J):;~ F'llYI'?Ú'UY'" .• iCiT Ll3ênidas Crnstino -
PPS,; r,.IJan~Glo nlL~.eil·;'\ <;';)u:c.:;;,·PMDB; Nelson Otoch
~, p::;',r:E:; Pmlb LU8Y«Y,;l ~ E:h:':IJ-Pf'iIDB; Pimentel
Gom€!'; -~ pi:':;:; Pinheiro I, ~J'i;r;I'~BI;JCo~PMDR

Antonb (:j':<'l~(':<'-- F;:'~; r;mnando Ferro - PT;
Femando I. !t1H ._" !;i'l'T/J:'Q:( Patriota- PSB;
HU:lI[:fH'(o::,:n'n -, Ví, !(C'r~}"lv:h (;!iv0.ira - PFL;
~ ,]sé [Vl[Jeir.l filclilH:r,.:, ... Lu:::: F'iHul 'ylino· .. F'SDB;
f{ji'son Gibson .. ; C:-úêa - PPB.

,~,r::ilít:H M:r:J [;:i~'(lLiJ: Gama .~ PFl;
Cláudi") Cajmb - ': Mar1ins - PPS; Do-
Hlir"[p:; L'~Ci",.III" T~r,oco ~ PFl. Eujácio
H,iiTíl)O;;) ~ ~'l; Fl~kf .\f\-enliüWiE\ ~. F'1'8.; Geddol Vit:~ira

Lma, - BI:íC::,/;-'jJl!Jt:j; Hr!'~ük'l) Um:! -- PCdo13; Jairo
j\~:i '- ~)F:·.; ;1; flc Ç""lij1'Eim .. ~IFL; ,Jaql'es W,31gner -
pr ,:ost: '~\lrl:)';\"'~ Jnk', I.nê\(! ~ F'8DB; ,Jor-
I! ,; KfHllJl) ··I:'P.. L.Clllenv,'l _. PFl; .José Rocha
_.: FL.~ LmH LOl1mntl.l .. l:r:L: tuiz ,41b:Jrto - PT; Ma·
Tl:!'! r:':H,'p; o>' V:,., \\(,',1":' i!iHqrornof1le ~ PSDB; Nes
('I L,,;: I" .:' ., F ;it,I:I: "'ri':"); 'dana . PPEl; Robl3f(O
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PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura ~ PT; Osório
Adriano - PFL.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoS; Jovair Arantes - PSDB;
Maria Valadão - PTS. Gonçalves - Bloco/PMDB;
Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - PPB.

Mato Grosso do Sul

Dilson Sperafico - PSDB; Marisa Serrano 
PSOB.

Paraná

Affonso Camargo - PFL; Antonio Ueno - PFL;
Oilceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida Cesar 
Bloco/PMOB; Fernando Ribas Carli - PPB; João lell
sen - PPB; José Borba - PTB; José Janene - PPB;
Luiz Carlos Hauly - PSOB; Mauricio Requião - Blo
co/PMOS; Moacir Micheletto - Bloco/PMDB; Nedson
Micheleti - PT; Odilio Balbinotti - PSDB; Padre Ro
que - PT; Paulo Bernardo - PT; Reinhold Stephanes
- PFL; Renato Johnsson - PSDB; Ricardo Barros 
PPB; Ricardo Gomyde - PCdoB.

Santa Catarina

Oércio Knop - PDT; Edinho Bez - Blo
co/PMDB; Edison Andrino - Bloco/P~;jDB; João Ma
tos - Bloco/PMDB; João Pizzolatti - PPB; José Car
los Vieira - PFL; Milton Mendes - PT; Neuto de Con
to - Bloco/PMDB; Paulo Bauer - PFL; Paulo Bor
nhausen - PFL; Paulo Gouvêa - PFL.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adylson Motta - PPB; Airton
Dipp - PDT; Antonio Ebling - PTB; Carlos Cardinal 
PDT; Enio Bacci - PDT; Fetter Junior,- PPB; Ger
mano Rigotto - Bloco/PMDB; Jair Soares ~ PPB;
Jarbas Lima - PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus
Schmidt - por; Nelson Marchezan - PSDB; Paulo
Paim - PT; Paulo Rítzel- Bloco/PMDB,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 258 Se
nhores Doputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria, que está sobre a
mesa, e da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento nos seguintes termos:

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câm~,J

dos Deputados,
Requeremos, nos termos do art. 155 do

mento Interno, urgência para apreciação "o,,



Discussão, em tumo único, da Mensa
gem nº 1.032, de ~997, que submete à con
sideração do Congresso Nacional os textos
dos "Atos Finais da Conferência de Plenipo
tenciários - Adicional". da União Internacio
nal de Telecomunicações - UIT, aprovados
pelos países-membros em Genebra, em 22
de dezembro de 1992, e dos "Atos Finais da
Conferência de Plenipotenciários", da União
Internacional de Telecomunicações - UIT,
aprovados pelos países-membros em Quito,
em 13 de outubro de 1994, pendentes de
pareceres das Comissões: de Relações ex
teriores e de Defesa Nacional; de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Infonnática; e,
de Constituição e Justiça e de Redação.
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Faço, portanto, um apelo ao amigo e nobre co- não quero que a votação dos destaques da Previ-
iega Deputado Arnaldo Faria de Sá para que retire o dência ocorra logo após o primeiro turno.
seu pedido de verificação de quorum, a fim de que É uma posição clara. Não lil escondi de nin-
possamos discutir essa matéria em novembro e dar guém. Todo mundo sabe disso. Agi todo o tempo
o transcurso normal da nossa pauta, Sr. Presidente. dessa maneira. Então, posiciono-me firmemente

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- contra a votação dos destaques que estão faltando
te, peço a palavra pela ordem. para a conclusão da reforma da Previdência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Entretanto, desde que assumido o compromis-
V. Exª a palavra. so no sentido de que somente a partir de novembro

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. serão pautados os destaques da Previdência, retiro
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reitero o meu pedido de verificação, até porque não tenho
apelo do ilustre Líder Odelmo Leão ao nobre amigo "nada contra essa matéria. Sou, inclusive, um dos
Arnaldo Faria de Sá, no sentido de reconsiderar seu Relatores escalados para apresentar o relatório da
pedido de verificação de votação, já que hoje, no Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
Colégio de Líderes, foi decida a inclusão dessa ma- cional. Não tenho nenhuma objeção quanto ao méri-
téria na pauta. to da matéria em si. Quero, porém, deixar claro que

minha posição foi, primeiro, pela valorização indivi·
Trata-se de matéria importante que versa so-

dual do Parlamentar, que, na urgência, tem esse po
bre a União Internacional de Telecomunicações, e o

der de manifestação, e, segundo, porque não quero,
Brasil precisa subscrever imediatamente esse trata-

não aceito e não concordo com a aprovação dos
do. Modernizar as telecomunicações de nosso País destaques da matéria da Previdência.
é condição fundamental para o desenVQlvimento in-
tegrado do Brasil. Sr. Presidente, atendendo ao pleito de V. Ex!! e

dos demais Líderes, retiro meu pedido de verifica-o Deputado Arnaldo Faria de Sá certamente -çao.
entenderá nossa posição, pois é sensível e atuante. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
Tanto isso é verdade que S. Ex!! participa de todas agradece a V. Ex!!.
as votações.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
Assumimos também o compromisso de só ini- submeter o reguerimento de urgência ao Plenário.

ciarmos a votação da reforma da Previdência Social Em votação.
no próximo dia quatro, quando deferiremos esse pro-
cesso por meio de votação na Casa, para que pos- Quem estiver de acordo, permaneça como se
samos concluir de uma vez por todas a reforma da acha. (Pausa.)
Previdência Social, que interessa ao Brasil como um Aprovado.
todo. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Sr. Presidente, com esse sentimento, reitero o MENSAGEM N2 1.032, DE 1997
apelo do nobre Líder Odelmo Leão ao Deputado Ar- (Do P,oder Executivo)
naldo Faria de Sá - e o faço não em meu nome pes
soal, mas em nome da Instituição.

É fundamental que votemos o projeto da UIT
nesta tarde.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, na verdade, minha posição em relação à
votação desse requerimento de urgência tem dupla
razão. Primeiro, lamentavelmente, os Parlamentares
desta Casa de per si valem quase nada. E o Regi
mento permite que o deputado, sozinho, no caso de
urgência, peça verificação. Segundo, claramente,
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para referidos protocolos, assim como quaisquer ajustes
oferecer parecer à mensagem, em substituição à complementares que, nos termos do inciso I, do art.
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na- 49, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
cional, concedo a palavra ao nobre Deputado Amal- compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
do Faria de Sá. Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. na data de sua publicação.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Sr. Presidente, estes são os termos do decreto
Presidente, solicito à Mesa autorização para apenas legislativo e o relatório.
ler o voto do Relator, dispensando os consideran- O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a
dos, até porque o relatório foi elaborado pelo Depu- cadeira da presidência, que é ocupada peJo
tado Átila Lins e, neste momento, por ser membro da
Comissão, faço uma co-autoria. Sr. Heráclito Fortes, 19 VICe-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con-
cedido. cedo a palavra, para 'oferecer parecer ao projeto, em

O SR. ARNALDO FARIA DE SÃ - Às mudan- substituição à Comissão de Ciência e Tecnologia,
ças introduzidas na Constituição e na Convenção da Comunicação e Informática, ao Sr. Deputado Vic Pi-
União Internacional de Telecomunicaçães constan- res Franco.
tes dos Atos Finais da Conferência de Plenipotenciá- O SR. VIC PIRES FRANCO (PFL - PA. Para
rios - Adicional, de Genebra, e da Conferência de emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
Plenipotenciários, de Quioto, refletem a preocupação dente, meu parecer é pela aprovação do projeto de
em modernizar sua estrutura e em adotar a União as decreto legislativo, na forma apresentada pela Co-
significativas mudanças que estão ocorrendo no se- missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
tor de telecomunicações na maior parte dos países conforme parecer do Deputado Arnaldo Faria de Sá.
do mundo. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con-

Tais mudanças não prejudicam os interesses cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
brasileiros, e espera-se que a UIT ganhe agilidade e substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
melhores condições para atingir plenamente os seus de Redação, ao Sr. Nilson Gibson.
objetivos, principalmente no sentido de promover o O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Para emi-
desenvolvimento harmônico das telecomunicações tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
do mundo. S,aa e Srs. Deputados, trata-se do projeto de decreto

legislativo de autoria da Comissão de Relações Ex-
Voto, por este motivo, pela aprovação dos Atos teriores e de Defesa Nacional, referente à Mensa-

Finais da Conferência Adicional de Plenipotenciários gem nll 1.032197.
de Genebra de 1992 e da Conferência de Plenipo- De conformidade com o art. 84, inciso VIII, da
tenciários de Quioto, em 1994. Constituição Federal, o Presidente da República en-

Projeto de Decreto Legislativo de 1998, Mensa- caminhou exposição de motivos ao Poder Legislati-
gem n9 1.032, aprova os textos dos "Atos Finais da vo, com os textos dos Atos Finais da Conferência de
Conferência de Plenipotenciários Adicional", da Plenipotenciários - Adicional, da União Internacional
União Internacional de Telecomunicações - UIT, apro- de Telecomunicações - UIT, aprovados pelos pai-
vados peJos países-membros em Genebra, em 22 de ses-membros em Genebra, em 22 de dezembro de
dezembro de 1992, e dos "Atos Finais da Conferência 1992, fj dos Atos Finais da Conferência de Plenipo-
de Plenipotenciários", da União Internacional de Tele- tenciários da União Internacional de Telecomunica-
comunicações - UIT, aprovados pelos países mem- ções. - UIT, aprovado pelos países-membros em
bros em Quioto, em 13 de outubro de 1994. Quioto, em 13 de outubro de 1994.

O Congresso Nacional decreta: A União Internacional de Telecomunicações -
Art. 12 São aprovados os textos dos Atos Fi- UIT, uma das agências especializadas da Organiza-

nais da Conferência Adicional de Plenipotenciários ção das Nações Unidas, é o fórum onde os países-
de Genebra, ocorrida em 1992, e da Conferência de membros estabelecem a regulamentação intemacio-
Plenipotenciários de Quioto, ocorrida em 1994, da nal de telecomunicações, mediante a adoção de nor-
União Internacional de Telecomunicações - UIT. mas e padrões com a finalidade de promover o de-

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do senvolvimento ordenado de sistemas nacionais. de
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem os comunicações.



Ontem fez, Deputado Heráclito Fortes, exata
mente quatro anos que este projeto dorme em Quio
to. Hoje há pressa para aprovarmos este mesmo
projeto, Hue há um ano foi encaminhado a esta
Casa.

Temos uma sintonia com a globalização tão rá
pida, que hoje estamos fazendo ,algo que era neces
sário ter sido feito há muito tempo.

O PPS entende isso com naturalidade e julga
necessário que o projeto seja aprovado e que indi
quemos pessoas pára a União Internacional das Te
lecomunicações.

Por isso, Sr. Presidente, o PPS vota favoravel
mente à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
encaminhar, tem a palavra o Deputado Inocêncio
Oliveira.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente, que
o fato de este projeto estar há quatro anos em Quio
to, na Conferência da UIT - União Internacional de
Telecomunicações, não inviabiliza que o Congresso
Nacional possa tomar urna decisão.

Haverá uma reunião da UIT na próxima se
mana, quando o Brasil deverá levar as medidas
concernentes à aprovação deste tratado. E este
tratado, uma vez aprovado, será fundamental para
o desenvolvimento das telecomunicações, já que a
UIT, agê'n;cia especializada no desenvolvimento
das telecomunicações, traça as normas e decisões
relativas aos sistemas nacionais de telecomunica
ções.

. Portanto, Sr. Presidente, é fundamental a apro
vação deste projeto para que o Brasil possa ingres-'
sar na UIT e possa, por meio deste referendo do
Congresso Nacional, ter voz e participação decisiva
nesta reunião, a fim de que, assim, possamos parti
cipar das modernizações desse setor fundamental
para o desenvolvimento de qualquer país, sobretudo
porque envolve, além das telecomunicações, a tele
mática, matéria fundamental para o desenvolvimento
de qualquer nação.
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Consta dos Atos Finais da Conferência de Ple- O SR. COLBERT MARTINS - Alegria do PPS,
nipotenciários - Adicional os textos da Constituição Sr, Presidente.
e a convenção da UIT, protocolo facultativo, resolu- V. EX- está hoje inspiradíssimo, Deputado He-
ções e recomendações. r#, lito Fortes.

É o relatório. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Muito
Voto do Relator obrigado.
Somos pela constitucionalidade, juridicidade e O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,

boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação. o PPS entende importante a aprovação deste acor-
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Não do.

havendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis-
cussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vou

submeter a votos o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!2 720, DE 1998

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 São aprovados os textos dos Atos Fi

nais da Conferência Adicional de Plenipotenciários
de Genebra, ocorrida em 1992, e da Conferência de
Plenipotenciários de Quioto, ocorrida em 1994 da
União Internacional de Telecomunicações - UIT.

Parágrafo único. Serão sujeitos à ~provação do
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem os
referidos protocolos, assim como quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do inciso I, do art.
49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Colbert Martins,
para encaminhar pelo PPS.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS- BA. Como
Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V. Ex' está conduzindo os trabalhos com muita
pressa. Aliás, trata-se de uma velocidade subsônica,
pois para que o Piauí chegue a ser supersônico de
morará muitos séculos.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O
Piauí não tem pressa alguma, Deputado. O Estado
sabe esperar.

O SR. COLBERT MARTINS - O Piauí tem
pressa, Sr. Presidente, e V. EX- tem mais do que o
Estado.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa ouve V. Ex!! como Líder.

O SR. COLBERT MARTINS - Ouve com pra
zer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - E ale
gria.



Deve-se registrar que a UIT revela imensa
preocupação com a expansão das telecomunicaçõ
es nos países em desenvolvimento.

Queremos também registrar que nos atos em
que foram alterados os protocolos e nas modificaçõ
es introduzidas em 1992, em algumas delas, temos
ressalvas.

A concepção que preside hoje a UIT é priva
tista e busca desregulamentar o setor de teleco
municações de forma que, a nosso ver, não ofere
ce respostas para a concentração das linhas nos
países desenvolvidos, nos países centrais, e tam
bém busca estabelecer uma visão eminentemente
privatista.

Mesmo assim, independentemente das ressal
vas, é vital que nosso País se incorpore, que a UIT
aprove este acordo, para que possamos oferecer a
colaboração e a integração do Brasil no sistema in
ternacional de telecomunicações.

Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores
encaminha pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Os
Srs. que o aprovam queiram permanecer como es
tão. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nl!710, DE 1998

Aprova os textos dos Atos Finais da
Conferência de Plenipotenciários - Adi
cionai, da União Internacional de Teleco
municações - UIT, aprovados pelos paí
ses-membros em Genebra, em 22 de de
zembro de 1992, e dos Atos Finais da
Conferência de Plenipotenciários, da
União Internacional de Telecomunicaçõ-

O PTB encaminha favoravelmente, reconhe
cendo a necessidade e a urgência do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa tomará as providências solicitadas por V. EXª.

Com a palavra para encaminhamento o Depu
tado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Pro
gressista Brasileiro apóia a aprovação desse pro
jeto, uma vez que a União Internacional de Teleco
municações, agência especializada das Nações
Unidas que estabelece a regulamentação interna
cional de telecomunicações, aprovou atos interco
municados entre os países, conseqüentemente vi
sando a uma proteção recíproca entre eles nesse
setor.

O acordo, que posteriormente pode ser des
membrado em termos aditivos de proteção recípro
ca, também é previsto nesse entendimento. Conse
qüentemente, não temos nada a opor. Achamos útil
para a garantia do nosso desenvolvimento nesse se-

Outubro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 23265

Por isso é fundamental a aprovação desse pro- tor de telecomunicações e damos a nossa aprova-
jeto. O Partido da Frente Liberal recomenda o voto ção. Pedimos aos nossos companheiros que apro-
"sim". vem esse acordo ora submetido ao Plenário.

O SR. PAULO HESLANDER (PTB - MG. Sem O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse acordo, são do orador.) - Sr. Presidente, todos os Srs. Lí-
com a velocidade dada, é realmente importante deres que me antecederam já registraram a impor-
para que o Brasil tenha uma posição definida no tância da aprovação desse acordo, em função da
cenário das telecomunicações, que é um fenôme- relevância que assume a União Internacional de
no global. Não há como fazer limite de fronteiras Telecomunicações, no momento em que as teleco-
no plano de freqüências, de satélites. Há uma sé- municações e o seu avanço, em nível global, exi-
rie de providências que envolve a chamada globa- gem normatização, sem a qual poderá pôr em ris-
Iização. co, a curto prazo, o ~stabelecimento de relações

Peço especial atenção de V. EXª Dentro desse entre os diversos sistemas de comunicação nacio-
acordo - e foi colocado em cima da hora - ficou difí- nal.
cil analisarmos alguns aspectos nele embutidos.
Peço ainda que V. EXª encaminhe à Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional um pedi
do ao Itamaraty para que justifique por que assinou
esse acordo, visto que nele existem ressalvas, e
quais ressalvas são essas; quais países adiantados
fizeram questão de constar da assinatura desse
acordo - França, Estados Unidos, México, que é um
país emergente corno o nosso, Inglaterra; todos eles
fizeram algumas ressalvas.

Portanto, que a Comissão de Relações Exterio
res e de Defesa Nacional,. já a posteriori; porque
precisamos da aprovação desse projeto com urgên
cia, esclareça ao Parlamento o que aconteceu e por
que foi feita essa assinatura sem apreciação ante
rior.
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es - UIT, aprovados pelos pafses-mem
bros em Quioto, em 13 de outubro de
1994.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Ficam aprovados os textos dos Atos

Finais da Conferência Adicional de Plenipotenciá
rios de Genebra, ocorrida em 1992, e da Confe
rência de Plenipotenciários de Quioto, ocorrida em
1994, da União Internacional de Telecomunicaçõ
es-UIT.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que alte
rem os referidos protocolos, assim como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso
I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, - Nilson Gibson, Relator..
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Os

Srs. que o aprovam queiram permanecer como es
tão. (Pausa.)

Aprovado..
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESlpENTE (Heráclito Fortes) - So

bre a mesa requerimento de urgência nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi
mento Interno, urgência para apreciação da Mensa
gem n!2 1.070/98, do Poder Executivo, que submete
à consideração do Congresso Nacional, solicitação
de aprovação para fazer a declaração de reconheci
mento da competência obrigatória da Corte Intera
mericana de Direitos Humanos em todos os casos
relativos à interpretação ou aplicação da Convenção
Americana de Direitos Humanos para fatos ocorridos
a partir do reconhecimento, de acordo com o previs
to no § 1!2 do art. 62 daquele instrumento internacio
nal.

Sala das 'Sessões, 13 de outubro de 1998. 
Elton Rohnelt, Vice-Líder do Governo - Marcelo
Déda, Líder do PT - Inocêncio Oliveira, Líder do
PFL - Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco Parla
mentar PMDB/PRONA - Paulo Heslander, Líder
do PTB - Odelmo Leão, Líder do PPB - Fernan
do Cabeira, PV - Alexandre Cardoso, Líder dó
PSB - Valdemar Costa Neto, Líder do PL - Miro

Teixeira, Líder do PDT - Aécio Neves, Líder do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito· Fortes) 
Como se trata de matéria de urgência, vamos proce
der à verificação.

Há unanimidade por parte dos Srs. Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Va

mos proceder à votação simbólica.
Os Srs. Deputados que o aprovam permane

çam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passamos ao mérito.

>
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -

MENSAGEM N2 1.070, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Mensa
gem nº 1.070, de 1998 que submete à consi
deração do Congresso Nacional solicitação
de aprovação para fazer a declaração de re
conhecimento da competência obrigatória da
Corte Interamericana de Direitos Humanos
em todos os casos relativos a interpretação
ou aplicação da Convenção Americana de
Direitos Humanos para fatos ocorridos a
partir do reconhecimento'; de acordo com o
previsto no parágrafo 12 do artigo 62 daque
le instrumento internacional, pendente de
parecer das Comissões de Relações exte
riores e de Defesa Nacional e de Constitui
ção e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer à men
sagem ém substituição à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, ao nobre Deputado
Aldo Rebelo.

O SR. ALDO' REBELO (PCdoB - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presiden
te, a mensagem submete à consideração do Con
gresso Nacional' a solicitação de aprovação para a
declaração de reconhecimento da competência obri
gatória da Corte Interamericana de Direitos Huma
nos, em todos os casos relativos à interpretação ou
à aplicação da Convenção Interamericana de Direi
tos Humanos, para fatos ocorridos a partir do reco
nhecimento de acordo com o previsto no § 1º do art.
62 daquele instrumento internacional.

Esse reconhecimento é uma cláusula facultati
va da Convenção Interamericana de Direitos Huma
nos e pode ser feito a qualquer momento.

Segundo a Exposição de Motivos, a atuação
da Corte Interamericana de Direitos Humanos vem



O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a matéria que está
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se Intensificando desde 1978, ano de sua criação. Americana de Direitos Humanos para fatos ocorridos
Hoje sua aceitação é quase inconteste. Dos 24 a partir do reconhecimento, de acordo com o previs-
membros da Convenção, apenas sete países, entre to no parágrafo primeiro do artigo 62 daquele instru-
os quais o Brasil, ainda não haviam decidido por mento internacional.
esse reconhecimento. Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação

Ressalte-se, portanto, que as sentenças con- do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
denatórias da Corte não substituem as ações penais resultar em revisão da referida solicitação.
que tramitam internamEmte nos países membros Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor
nem as invalidam. Segundo informa a mensagem, na data de sua publicação.
houve várias consultas a Ministros dos Tribunais Su- Sala da Comissão, 14 de outubro de 1998.
periores, obtendo-se a coincidência de opiniões Deputado
quanto à não-ingerência no ordenamento jurídico na- Relator
cional do reconhecimento dessa Corte. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con-

Vale lembrar ainda, Sr. Presidente, que a pró- cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
pria Constituição brasileira estabelece, em seu art. substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitó- de Redação, ao Sr. Vic Pires Franco.
rias, que "o Brasil propugnará pela formação de um O SR. VIC PIRES FRANCO (PFL - PA. Para
tribunal internacional dos direitos humanos". emitir parecer, Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

Destaque-se, Sr. Presidente, que a aprovação dente, meu parecer é pela constitucionalidade, juridi-
do decreto não constitui o estabelecimento do direito cidade, endossando o parecer do Deputado Aldo
de extraterritorialidade, ou seja, não substitui as nor- Rebelo à Mensagem nº 1.070, de 1998.
mas jurídicas nem a Constituição brasileira como O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O pa-
instrumento de soberania jurídica pléna do nosso recer é pela aprovação.
País. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Não

Apenas oferece o Brasil, com a aprovação des- havendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis-
sa urgência e a aprovação do decreto, a incorpora- cussão.
ção daquilo que já havíamos deliberado, que era Vai-se passar à votação da matéria.
subscrever o Tratado e submeter' à consideração do O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vou
Congresso Nacional a sua aprovação, o que faze- submeter a votps o

/ . .
mos no presente momento. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nosso parecer é, portanto, pela aprovação. Nl2 711, DE 1998

COMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERIORES O Congresso Nacional decreta:
E DE DEFESA NACIONAL Art. 1º Fica aprovada a solicitação de reconhe-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO cimento da competência obrigatória da Corte intera-
Nl2 711, DE 1998 l1}ericana de Direitos Humanos em todos os casos

(Mensagem Nº 1.070~ de 1995) _ sln relativos à interpretação ou aplicação da Convenção
Americana de Direhos Humanos para fatos ocorridos

Aprova a solicitação de reconheci- a partir do reconhetimento, de acordo com o previs-
mento da competência obrigatória da tono parágrafo primeiro,do artigo 62 daquele instru-
Corte Interamericana de Direitos huma- rnento internacional.
nos em todos os casos relativos à inter- Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
pretação ou aplicação da Convenção do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
Americana de Direitós Humanos para ta- resultar em revisão da referida solicitação.
tos ocorridos a partir do reconhecimento, Art. 2º Esse decreto legislativo entra em vigor
e acordo com o previsto no parágrafo pri- na dÇlda de sua publicação.
meiro do artigo 62 daquele instrumento ·0 SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
internacional. peço a palavra pela ordem para encaminhar a maté-

O Congresso Nacional decreta: ria.
Art. 1º Fica aprovada a solicitação de reconhe

cimento da com~tência obrigatória da Corte Intera
mericana de Direitos Humanos em todos os casos
relativos à interprétação ou aplicação da Convenção
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por ser aprovada slmuoliza e traduz um significativo O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes} ~. 1em
avanço na política de direitos humanos praticada no..... V. Exa. a palavra.
Brasil. Na verdade dá-se um passo seguro para for- O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
talecer a concepção e a doutrina da proteção inter- revisão do orador.) - Antes de tudo, gostaria de soli-
nacional dos direitos humanos. Na realidade, os di- citar a V. Exa. e ao Secretário-Geral da Mesa, Dr.
reitos humanos se submetem a uma proteção inter- Mozart, o documento que ficou de ser entregue ao
nacional e a uma defesa que supera os limites e as partido. Refiro-me ao documento da Corte Interame-
fronteiras do mundo para exaltar a integridade do ricana de Direitos Humanos, a fim de que o PPS
homem e a defesa intransigente dos seus direitos também possa assinar o pedido de urgência. Não o
enquanto pessoa humana. assinamos naquele momento, mas queremos que

Sr. Presidente, gostaria de registrar que, neste seja considerado, a partir de agora, que participa-
momento, se encontra reunida em Washington a Co- mos do pedido urgência, pois reconhecemos o méri-
missão Interamericana de Direitos Humanos e tam- to. Não o fizemos no momento da reunião de Líde-
bém a Corte Interamericana de Direitos Humanos. res porque não tínhamos conhecimento da matéria.
Por meio do ilustre Parlamentar de São Paulo, De- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O do-
putado Hélio Bicudo - que por motivos de força cumento chegará às mãos de V. Exa. imediatamente.
maior não se encontra hoje neste Plenário -, recebe- O SR. COLBERT MARTINS - Agradeço a V. Exa.
mos a informação de que a reunião desses dois or- Não vou ser repetitivo. O Relator, Deputado
ganismos internacionais expressa a importância Aldo Rebelo, explicitou o pensamento sobre a maté-
para o fortalecimento do sistema interamericano de ria. É absolutamente necessária a participação do
direitos humanos com a aprovação pelo Congresso Brasil nessa Corte Interamericana ou na aplicação
Nacional brasileiro deste importante instrumento. da Convenção de Direitos Humanos. O PPS enten-

Também desejo ressaltar, até como uma ho- de que o Brasil deve participar de todos esses meca-
menagem, o trabalho do Deputado Hélio Bicudo nismos de proteção aos direitos humanos, mas reite-
para ver a adesão do Brasil a essa regra de prote- ra que neste País os direitos humanos estão sendo
ção interamericana dos direitos humanos, traduzindo desrespeitados cada vez mais.
sua concepção e sua defesa da constitucionalidade É preciso participarmos das convenções inter-
da matéria e da importânpia do seu mérito em segui- nacionais, mas também é necessário que venhamos
das intervenções na Comissão de Direitos Humanos, a ter muito mais energia no combate às infrações
na Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- dos direitos humanos em nosso País.
ção, no plenário desta Casa e em vários eventos e Votamos favoravelmente, chamando a atenção
seminários, nos quais aquele ilustre colega realizou para o fato de que além de nossas fronteiras os pro-
palestra ou fez pronunciamentos. blemas existem, mas no Brasil eles podem ser resol-

O trabalho do Dr. Hélio Bicudo em defesa dos vidas por nós.
direitos humanos, na institucionalização dessa defe- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com
sa e na ampliação dos espaços de proteção da pes- a palavra o Líder do PFL, nobre Deputado Inocêncio
soa humana é, sem dúvida alguma, uma das pági- Oliveira, para encaminhar.
nas mais belas deste Parlamento. O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

No momento em que aprovamos esse tratado, Sem revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente, que
que simboliza a adesão do Brasil um pouco tardia, o reconhecimento do Brasil à competência obrigató-
mas sem dúvida alguma de extrema relevância, não ria da Corte Interamericana de Direitos Humanos é
podemos deixar de manifestar a aprovação do Parti- da mais alta importância, sobretudo quando o País
do dos Trabalhadores a essa matéria. E também persegue que se procure cada vez mais o respeito
não podemos deixar de registrar o papel desempe- aos direitos humanos.
nhado pelo Deputado Hélio Bicudo que, aliás, repre- Como apenas sete países do continente ameri-
senta esta Casa na Comissão Interamericana de Di- cano ainda não subscreveram esse tratado, é condi-
reitos Humanos. ção fundamental para o Brasil que o faça. Vinte e

Portanto, o Partido dos Trabalhadores é favo- quatro países já o fizeram. O Brasil nada tem a te-
rável à aprovação da matéria. mer quanto a esse assunto, já que vivemos em ple-

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, na democracia, em pleno Estado de Direito, condi-
peço a palavra pela ordem, para encaminhar a vota- ção na qual os direitos humanos devem ser preser-
ção. vados.
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Acreditamos que essa mensagem Jaz com que
o Brasil reconheça a competência dá Corte Intera
mericana de Direitos Humanos pa~a discutir essa
matéria, sem ferir a autonomia de cada país. Essa é
uma condição fundamental para que possamos viver
num mundo em que a vida seja respeitada, inde
pendentemente de o cidadão ser de uma determina
da classe social, posi~ão ou religião. A vida é uma
só. Não existe vida melhor ou pior do que outra. A
vida de qualquer cidadão ou de qualquer cidadã é a
mesma, independentemente da sua classe social.
Por isso acreditamos que essa mensagem é da mais
alta importância para que o Brasil ingresse nesse
novo clube, em que os direitos humanos são preser
vados e cada vez mais respeitados.

Com esse sentimento, o Partido da Frente li
beraI recomenda o voto ·sim" a esse projeto de de
creto legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa informa ao Plenário que procurou o nobre De
putado Hélio Bicudo para que participasse da dis
cussão e da relatoria do projeto. Infelizmente S. Exa.
não se encontra na Casa, motivo pelo qual não po
demos contar com a sua colaboração nesta fase fi
nal do projeto, uma vez que ele foi um dos seus
grandes artífices.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, agradeço as pala
vras de homenagem dirigidas por V. Exa. ao ilustre
Deputado Hélio Bicudo. Justifico a ausência do De
putado. S. Exa. se encontra em viagem justamente
para continuar aquilo que é a trajetória de sua vida:
a luta em defesa dos direitos humanos. Devido a
isso, S.Exa. não pôde estar presente, mas me tele
fonou e até me transmitiu essa decisão tomada hoje
na reunião conjunta da Corte Interamericana de Di
reitos Humanos e da Comissão Interamericana de Di
reitos Humanos, que está ocorrendo em Washington,
nos Estados Unidos da América. S.Exa. me pediu que
registrasse o posicionamento desses organismos.

Portanto, mesmo longe, S.Exa. está atento ao
encaminhamento dessa matéria. Logicamente ligou
me para pedir o apoio da liderança e da bancada na
aprovação desse tratado. Ainda que ausente, S.Exa.
não se descuidou do tema e se manifestou, de ma
neira solidária e militante, em defesa da aprovação.

O SR. PRESII;>ENTE (Heráclito Fortes) - Está
feito o registro.

O SR. PRESID':NTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Gerson Peres,
para encaminhar.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro vem à tribuna dar o seu apoio a esse
tratado, que nada mais é do que reafirmar as tradi
ções históricas do País na defesa dos direitos huma
nos, não atribuindo à pessoa a nacionalidade, mas,
sim, o direito eminentemente humano.

Portanto, nosso partido o aprova e reitera que
está de acordo com a Declaração Universal dos Di
reitos Humanos, temas que passam a ser inseridos
na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do
Homem.

Desta forma, nosso voto é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Os

Srs. que o aprovam queiram permanecer como es
tão. (Pausa.)

Aprovado.
O S~. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 711-A, DE 1998

Aprova a solicitação de reconheci
mento da competência obrigatória da
Corte Interamericana de Direitos Huma
nos em todos os casos relativos à inter
pretação ou aplicação da Convenção
Americana de Direitos Humanos para fa
tos ocorridos a partir do reconhecimento,
de acordo com o previsto no parágrafo
primeiro do art. 62 daquele instrumento
internacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovada a solicitação de reconhe

cimento da competência obrigatória da Corte Intera
mericana de Direitos Humanos em todos os casos
relativos à interpretação ou aplicação da Convenção
Americana de Direitos Humanos para fatos ocorridos
a partir do reconhecimento, de acordo com o previs
to no parágrafo primeiro do art. 62 daquele instru
mento internacional.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão da referida solicitação

Art. 2º Este qecreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. 
Relator Nilson Gibson.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Os Projeto de resolução que modifica e acrescenta
Srs. que a aprovam queiram permanecer como es- dispositivos do Regimento Interno relativos aos Su-
tão. (Pausa.) plentes de Secretários.

Aprovada. Projeto de lei que dispõe sobre a unificação de
Vai ao Senado Federal. números de documentos, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Últi- VIC PIRES FRANCO - Projeto de lei que

mo item da pauta. acrescenta parágrafo ao art. 33 da Lei nº 9.504, de
O Projeto de Lei nº 2.886-C, de 1997, foi retira- 1997, para alargar o conceito de pesquisa eleitoral

do de pauta por solicitação anterior do seu autor, fraudulenta, que constitui crime eleitoral.
Deputado Gerson Peres, em acordo com os demais ELIAS MURAD - Indicação ao Ministério da
Líderes com assento neste plenário. Saúde de instituição do Dia Nacional de Prevenção

A votação dessa matéria fica marcada para o do Câncer de Próstata.
dia 27. Projeto de lei que altera a redação do art. 58

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro.Apresentação de proposições

ANTONIO EBLlNG - Projeto de lei que acres-
Os Srs. Deputados que tenham proposições a centa § 3º ao art. 32 da Lei nº 9.605, de 1998, que

apresentar queiram fazê-lo. dispõe sobre as sanções penais e administrativas
APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SENHO- derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio

RES: ambiente, e dá outras providências.
USHITARO KAMIA - Indicação ao Poder Exe- VIC PIRES FRANCO E OUTROS - Proposta

cutivo de extensão do prazo para pagamento de dé- de emenda à Constituição que acrescenta inciso ao
bitos de Prefeituras com o INSS. art. 93.

EDUARDO JORGE - Requerimento de infor- VALDIR COLATTO - Projeto de lei comple-
mações ao Ministério da Administração Federal e mentar que altera o percentual da contribuição social
Reforma do Estado sobre a Emenda Constitucional destinada à Seguridade Social pelas cooperativas de
nl! 19, de 1998. trabalho.

Indicação ao Poder Executivo de revisão dos Projeto de lei que altera o caput do art. 28 do
currículos escolares para inclusão da História da Decreto nº 2.044, de 1908, que define a letra de
África Negra no período da América pré-eolombiana. câmbio e a nota promissória e regula as operações

ODELMO LEÃO - Projeto de lei que suspende cambiais.
a possibilidade de redução do Imposto de Importa- Projeto de lei 'que altera o caput do art. 12 da
ção no ingresso de trigo e produtos lácteos e seus Lei nº 9.492, de 1997, que define competência, regu-
derivados provenientes dos Estados-Partes do Mer- lamenta os serviços concernentes ao protesto de tí-
cosul. tulos e outros documentos de dívida, e dá outras

ADHEMAR· DE BARROS FILHO - Projeto de providências.
lei que dá nova redação ao § 3º do art. 25 da Lei nº OSÓRIO ADRIANO - Indicação ao Poder Exe-
5.700, de 1971, que dispõe sobre a forma de apre- cutivo de implementação, por intermédio de fundaçõ-
sentação dos Símbolos Nacionais, e dá outras provi- es universitárias federais, de convênios de ensino e
dências. pesquisa, em nível de pós-graduação, com institui-

Requerimento de informações ao Ministério da ções privadas de ensino.
Previdência e Assistência Social sobre a execução INDICAÇÃO N!! 1.328, DE 1998
orçamentária dos recursos da Seguridade Social.

JOVAIR ARANTES - Requerimento ao Presi- (Do Sr. Deputado Ushitaro Kamia)
dente da Câmara dos Deputados de registro nos Sugere ao Poder Executivo, por
Anais da Casa de voto de louvor à Associação Na- meio de reedição de medida provisória
cional dos Servidores da Previdência Social - pelo Presidente da República, a extensão
ANASPS - do Estado de Goiás. do prazo para o pagamento de débitos de

ROBSON TUMA - Requerimento de informa- prefeituras com o INSS.
ções ao Ministério da Justiça, por intermédio da Polí- Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1ºdo Regi-
cia Federal, sobre a exclusão de inadimplentes, de mento IntemclFda Câmara dos Deputados, e com
forma ilegal ou oblíqua, do cadastro do Banco Cen- base no caput do artigo 195 da Constituição Fede-
traI. ral, proponho ao Excelentíssimo Senhor Presidente



Senhor Presidente,
Nos termos do inciso I do art. 113 do Regimen

to Interno, solicito de Vossa Excelência a gentileza
de encaminhar ao Executivo, que detém a iniciativa
privativa de recuperação de haveres do Tesouro Na
cional e do Instituto Nacional de Seguro Social 
INSS, a sugestão em anexo, de reescalonamento de
dívidas contraídas pelos municípios com o INSS.

Aproveito a oportunidade para expressar a
Vossa Excelência minhas cordiais saudações.

Atenciosamente, - Deputado Ushitaro Kamia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº 3.968198
(Do Senhor Eduardo Jorge - PT/SP)

Requer do Ministério da Administra~

ção Federal e Reforma do Estado - MARE
informações a respeito da Emenda Cons~

titucional nº 19 de 1998.
Senhor Presidente,

.Requeiro nos termos do parágrafo 2º do artigo
50 da Constituição Federal, combinado com o artigo
116 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputa
dos, seja encaminhado a Senhora Ministra da Admi
nistração Federal e Reforma do Estado, srª. Cláudia
Costim, o seguinte requerimento de informação:

- Qual o número de servidores relacionados
por cada um dos poderes, Executivo, Legislativo e
Judiciária, que estão recebendo subsídios (assim
denominados genericamente pela Constituição) aci~

ma dos R$10.800,00 que é o teto previsto pela
Emenda Constitucional nº 19 de 1998, por ser o va
lor dos subsídios do STF?

- Qual o valor mensalmente ~!?t.0 com estes
subsídios acima do teto previsto pe~ Constituição
igualmente relacionados por cada um dos poderes,
Executivo, Legislativo e Judiciário?

Justificação

A Emenda Constitucional nº 19 de 1998, por
meio de seus artigos 3º e 29, prevê um teto para os
subsídios dos servidores da União e sua adequação
imediata, com cortes de subsídios superiores a partir
de sua promulgação em 24-6-98. Estes dispositivos
são auto-aplicáveis e sua não-observância já há
quase quatro meses de vigência da emenda, a meu
ver, é inconstitucional e está acarretando prejuízo
para o Orçament~ da União.

Cito para maior clareza o artigo 3º e o artigo 29
da Emenda nº 19 de 1998:
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da República que, ao reeditar a Medida Provisória nº Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. -
1.663-14, extenda para até 90 meses, onde couber, Deputado Ushitaro Kamia.

o prazo para o parcelamento do pagamento dos dé- Brasília, 1º de setembro de 1998
bitos contraídos por prefeituras com o Instituto Na-
cional do Seguro Social - INSS, anteriores a 31 de
dezembro de 1997.

Justificação

A possibilidade do reescalonamento de dívidas
previdenciárias por meio de certificados da dívida
pública, que leiloadas e adquiridas pelos devedores,
permite o parcelamento de suas dívidas contraídas
com o INSS, conforme estabelecido pela MP nº
1.663, é um grande avanço para a regularização de
dívidas contraídas por pessoas jurídicas de caráter
privado e público, especialmente as prefeituras mu
nicipais, que sofreram um grande impacto orçamen
tário em virtude da nova realidade brasileira, que
tem sido a de administrar recursos dentro de um mo
delo econômico de estabilidade monetária, obtida a
partir da implantação do Plano Real.

O novo modelo econômico, trouxe progressos
nas atividades econômicas, uma melhor distribuição
de renda para as populações mais pobres, confiança
da população nos mecanismos monetários, mas
trouxe também o endividamento de milhares de mu
nicípios, que não foram rápidos o suficiente para
adaptarem-se às novas regras de receita e despe
sas em um sistema monetário estável, há muitas dé
cadas não praticado no Brasil.

O descuido nos pagamentos com o INSS trou
xe dívidas impagáveis aos municípios, que somente
poderão saldar seus débitos por meio de securitiza
ção dessas dívidas.

A sugestão em possibilitar o parcelamento em
até 90 meses, dos títulos representativos de dívidas
vencidas e repactuadas com o INSS, trarão um
grande alento aos municípios endividados, possibili
tando a extinção das ações administrativas como, ju
diciais e com isso o Governo estaria abrindo a possi
bilidade do efetivo equacionamento das dívidas dos
municípios com o INSS.

Estamos confiantes de que a sugestão ofereci
da ao Primeiro Mandatário da Nação significará uma
importante medida para reduzir os problemas finan
ceiros decorrentes do déficit de caixa da Previdên
cia, ao reintroduzir no sistema previdenciário, o pa
gamento por meio de títulos, os benefícios devidos
em anos anteriores pelos municípios.

Em face do exposto, cumprimos pois, o dever
de apresentar nossa sugestão à apreciação de V.
Ex'!, confiando que seja dada à matéria a devida
consideração.



E finalmente, quantos de nós sabemos que as
primeiras levas de escravos trazidos pelos europeus
para as Américas eram escravos de reis negros ven
cedores? Os primeiros portugueses que aportavam
nas costas ocidentais africanas nem cogitaram de
enfrentar os poderosos exércitos dos reinos existen
tes e se limitaram a negociar comercialmente com
eles, trazendo bugigangas e especiarias da Europa
e levando deles ouro, marfim e escravos negros que
já eram previamente escravos.
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"Art. 3º de outra, participando do comando político e social
"Art. 37. de seus territórios, mesmo em épocas de submissão
XI - A remuneração e o subsídio dos ocupan- a outras potências usurpadoras ou colonizadoras.

tes de cargos, funções e empregos públicos da ad~ Observa-se nesses casos, sempre um certo respei-
ministração direta, autárquica e fundacional, dos to, para não dizer admiração pelas culturas locais
membros de qualquer dps Poderes da União, dos existentes, por parte daqueles exércitos de ocupa-
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos ção ou forças de colonização.
detentores de mandato eletivo e dos demais agentes No caso da África negra, aconteceu o contrá-
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie rio, o homem europeu não procurou de forma algu-
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, ma preservar a cultura deles, ao contrário, não leva-
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer ou- ram em consideração e trataram o homem negro
tra natureza, não poderão exceder o subsídio men- como se estivesse próximo aos animais, sem qual-
sal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal quer valor cultural que pudesse engrandecê-lo em
Federal; sua condição humana.

Art. 29. Os subsídios, vencimentos, remunera- Como a escravidão do negro passou a interes-
ção, proventos da' aposentadoria e pensões e quais- sar também aos colonizadores da América, o Novo
quer outras espécies remuneratórias adequar-se-ão, Mundo também foi levado a ver a raça negra de for-
a partir da promulgação dessa emenda, aos limites ma absolutamente alienada.
decorrentes da Constituição Federal, não se admitin- Tal postura predominou de uma forma irritante
do a percepção de excesso a qualquer título." e abusiva até algumas décadas .atrás. Com relação

Sala das Sessões, 14 de outubro de"199B. - aos meios de comunicação, isso se evidenciou até
Deputado Eduardo Jorge. pelo tipo de filmes veiculados como Tarzan, por

INDICAÇÃO N2 1.32919{J exemplo. '

(Do Sr. Eduardo Jorge) Quantos negros brasileiros sabem que a huma-
Sugere que seja levado, aos órgãos nidade nasceu no sul da África? Quem sabe, negro

competentes do Poder Executivo, a pro- ou branco brasileiro, que no século IV d.c., quando
posta de revisão dos currículos escola- Constantino declarava o Cristianismo religião oficial
res, para que possa ser efetuada a inclu- do Império Romano, já existia, na África, o rico reino
são da história da África Negra no perío- de Gana, contactado pela primeira vez por mercado-
do da América pré-colombiana. res árabes que se atreveram a cruzar o Saara no fi-

Com fundamento no art. 113, inciso I e § 1º do nal do primeiro milênio d.c., em busca de sonhadas
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sugi- minas de ouro encontraram palácios onde habitavam
roao Poder Executivo que sejam realizadas gestões os nobres gêneses com um exército de 150.000 ho-
junto aos órgãos competentes, para que analisem a mens armados com apetrechos de ferro e bronze?
proposta de inserir nos currículos escolares a Histó- Quantos de nós sabemos que foram os africanos
ria da África Negra, pois sabemos que essa civiliza- quem primeiro fundilJo o ferro e o bronze e só mais
ção ajudou a compor nosso mapa ético a partir da tarde essa tecnologia foi levada para a Europa?.
chegada dos europeus no território americano. Quem sabe que na África negra, subsaariana,

Muito pouco se conhece da África subsaariana
havia muitos outros reinos como Shangai, Mali e

antes do processo de colonização européia, iniciada mais ao sul (Namíbia, Zimbabwe e África do Sul etc)
a partir do século XVI e que predominou até poucas ou reinos bantos?
décadas.

Contrariamente ao que ocorreu no Oriente Mé
dio e países africanos do norte da África, na porção
subsaariana do continente quase nada foi preserva
do. O processo de colonizaçãO da África negra foi
violento e desrespeitoso, o que atestamos com a es
cravidão.

No Egito e na Mesopotâmia, e mais tarde nos
países do Magreb, assim como no extremo oriente
(índia, China, Japão, países da Indochina etc) as po
pulações locais sempre estiveram, de uma forma ou
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Somente mais tarde, depois de conquistar a gional para o açúcar cru ou refinado e a ausência do
confiança dos reinos negros, lograram implantar en- estabelecimento de uma tarifa externa comum con-
trepostos comerciais na costa, entrepostos esses forme prevê o Tratado de Assunção, firmado em 26
que foram gerar condições para que mais adiante, já de março de 1991, na capital do Paraguai.
protegidos por verdadeiras fortalezas, permitissem Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autori-
maquiavelicamente que passassem a enfrentar os zado a celebrar acordo estabelecendo regime de
reinos existentes e a partir daí, então, escravizar não adequação, criando exceção temporária ao livre co-
apenas o povo, mas, até mesmo, suas aristocracias mércio de mercadorias intrazona.
no poder. Daí por diante passaram a vir para a Amé- Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
rica, escravizados, reis e rainhas, príncipes e prince- publicação.
sas. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-

Quem sabe disso tudo em nossos dias?
Nos pareceu então ser uma tarefa da maior re

levância e urgência iniciar um esforço de divulgação
dessa realidade escondida, muito bem e$condida,
muito bem escondida aliás, do rico passado do conti
nente negro subsaariano.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. 
Deputado Eduardo Jorge.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Eduardo Jorge)

Requer que seja encaminhada ao
Poder Executivo, sugerindo que os órgã
os competentes proponham revisão cur
ricular para que possa ser efetuada a in
clusão da história da África Negra no pe
ríodo da América pré-colombiana.

Senhor Presidente, .
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento

no art. 113, inciso I, e § 1º, do Regimento Intemo da
Câmara dos Deputados, seja encaminhada ao Po
der Executivo a Indicação em anexo que sugere que
sejam revistos os currículos escolares para que se
acrescente a disciplina de História da África Negra
no período da América pré-eolombiana.

Atenciosamente, Deputado Eduardo Jorge.

PROJETO DE LEI N2 4.785, DE 1998
(Do Sr. Odelmo Leão)

Suspende a possibilidade de redu
ção do Imposto de Importação no ingres
so de trigo e produtos lácteos e seus de
rivados provenientes dos Estados-Partes
do Mercosul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os direitos previstos na legislação brasi

leira com que se gravam as importações de merca
dorias de qualquer origem e procedência não pode
rão ser reduzidas no ingresso de trigo e produtos
lácteos e seus derivados provenientes dos Estados
Partes do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL,
enquanto subsista a restrição ao livre comércio re-

rio.

Justificação

O Mercosul vem representando uma importan
te medida para a integração do continente latino
americano, dada a forma competente e irreversível
como foi concebido.

Imaginado para não criar hegemonias ou zo
nas de influências, tem-se mostrado aberto a outros
países da Aladi e à progressiva cooperação pan
americana, em especial com os Estados Unidos, o
Canadá, a América Central e o Caribe.

O Mercosul, portanto, não se pretende um blo
co fechado, pois as políticas externas dos quatro Es
tados-Partes são unânimes em condenar o protecio
nismo. Destarte, não se pretende com o Mercosul
voltar as costas para o mundo. Antes pelo contrário,
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai lutam pela
concentração de esforços e pela defesa integrada de
interesses comuns para viabilizar o crescimento de
dentro para fora, conquistando desta forma maior
grau de participação no cenário internacional.

Em decorrência dessa vontade política o Mer·
cosul fez crescer significativamente o comércio entre
os quatro países. Mais importante do que o comér
cio, a amizade entre eles se aprofundou e se fortale
ceu, aproximando-os, cada vez mais.

Nos aspectos comerciais, inúmeras restrições,
note-se que em maior número por parte da Argenti
na, Paraguai e Uruguai, não do Brasil, têm sido tra
tadas por meio de acordo de regime de adequação,
criando "exceções temporárias no livre comércio de
mercadorias intrazona.

Não obstante, e de maneira insubsistente, o
açúcar continua sofrendo injustificáveis restrições
por parte da Argentina.

A questão é que a indústria açucareira brasilei
ra é verdadeiramente competitiva. As justificativas
apresentadas pelo setor privado argentino e encam
padas pelo governo daquele país dos chamados
"assimétricos provocados pelo sistema sucro-alcoo
leiro do Brasil" não tem nenhuma consistência técni-



A razão principal dessa proposição legislativa
está no fato da cO'1statação de que o brasileiro, de
modo geral, não tem uma relação íntima e afetiv~

com seus Símbolos Nacionais, desconhecendo, mUl
tas vezes \ a letra do Hino Nacional. É preciso, pois,
que noss~s símbolos sejam apropriados pela popu
lação no seu dia-a-dia, como forma de fortalecimen
to de nossa cidadania e identidade nacional.

. O conhecimento e a utilização correta do Hino
e dos demais símbolos da nação são exemplos de·
patriotismo e civismo. É, porém, mais do que isso.
Traduz o apego à terra natal, à sua história, ao pas
sado da nação. É, antes de tudo, condição indispen-

Justificação

A Carta Constitucional de 1988 estabelece, em
seu art. 13, § 1º, que o Hino Nacional, a Bandeira, o
Selo e as Armas Nacionais são nossos símbolos
maiores.

Além do ordenamento constitucional, a Lei nll

5.700, de 1º de setembro de 1971, dispõe sobre a
forma e apresentação desses Símbolos Nacionais. É
essa a legislação illfra-constitucional, da época do
regime militar, que estabelece as características
desses símbolos, bem como a forma adequada de
sua utilização em diferentes momentos, com o obje
tivo de que seja preservado o sentimento de respeito
e patriotismo com que eles devem ser considerados
por todos os brasileiros.

Objetivamos com o presente projeto de lei tor
nar obrigatória a execução do Hino Nacional na
abertura de sessões cívicas, nas cerimônias religio
sas e eventos esportivos a que se associe sentido
patriótico, no início ou no encerramento das trans
missões diárias das emissoras de rádio e televisão,
bem assim para exprimir regozijo em ocasiões festi
vas.
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ca. As tentativas de entendimento têm sido incvllclu- de apresentação dos Símbolos Nacio-
sivas, como ocorreu recentemente no mês de julho nais, e dá outras providências".
na cidade argentina de Ushuaia. O Congresso Nacional decreta:

O Legislativo argentino, pressionado pelo setor Art. 1º O parágrafo 32 do artigo 25 da Lei n2

privado daquela nação, chegou ao absurdo de apro- 5.700, de 1º de setembro de 1971, passa a vigorar
var, em setembro de 1997, a Lei nº 24.822, que pas- com a seguinte redação:
sou a ser conhecida como Lei do Açúcar, da qual se "Parágrafo 3º É obrigatória a execução do Hino
destaca o seguinte texto: Nacional na abertura' de sessões cívicas, nas ceri-

"Os direitos com que se gravam as im- mônias religiosas e eventos esportivos a que se as-
portações de mercadorias de qualquer ori- socie sentido patriótico, no início ou no encerramen-
gem e procedência das posições tarifárias to das transmissões diárias das emissoras de rádio e
que são detalhadas a seguir neste artigo televisão, bem assim para exprimir regozijo em oca-
aplicar-se-ão e não poderão ser reduzidas siões festivas.· .
nas importações dessas mercadorias prove- Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
nientes dos membros do Mercosul enquanto publicação.
subsista a assimetria provocada pelo siste
ma sucro-alcooleiro do Brasil, que se mani
festa pela exigência de utilizar álcool carbu
rante nos veículos automotores, seja hidra
tado ou anidro, em mistura com gasolinas
convencionais. Posições tarifárias N.C.M.
1701.11.00, 1701.12.00, 1701.91.00,
1701.99.00.•

Parece que certos segmentos dos setores pri
vados e públicos daquele país amigo não compreen
deram adequadamente a idéia da integração regio
nal. Não é somente para os produtos que ganham
mercado que valem as regras, mas sim para todo o
universo de mercadorias, inclusive para as que per
dem mercado.

Desse modo, a supracitada lei é inaceitável
para o Mercosul e para o Brasil. Apesar de inúmeras
tentativas e, ainda que o Poder Executivo argentino
tenha se comprometido a resolver a questão, até
hoje estamos no mesmo ponto inicial do problema
sem qualquer solução. Apesar dos esforços do lta
maraty e do Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo não se conseguiu obter o necessário e
urgente acordo. O açúcar continua sendo o último e
único produto alijado dos custos e dos benefícios da
integração regional.

Assim, nâo há outro caminho a não ser o do
Poder Legislativo brasileiro aprovar este projeto para
que, por meio dessa medida, se possa conseguir o
cumprimento do Tratado de Assunção.

Sala dás Sessões, 21 de agosto de 1998. 
Deputado Odelmo Leão, PPB - MG.

PROJETO DE LEI Nº 4.786/98
(Do Sr. Adhemar de Barros Filho)

Dá nova redação ao parágrafo 32, do
artigo 25, da Lei n2 5.700, de 12 de setem
bro de 1971, que "dispõe sobre a forma
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sável à construção de uma democracia cidadã a que por aquele Poder para justificar sua Proposta de
todos almejamos. Emenda à Constituição nº 3, de 1995, destinada a

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. - reformar o modelo previdenciário vigente no País.
Deputado Adhemar de Barros Filho. Entretanto, essas informações têm sido con-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES testadas por diversos segmentos das sociedades.
N2 3.969, DE 1998 Especialistas na matéria afirmam que a situação fi

nanceira da Seguridade Social mostra-se compro-
Solicita informações ao Senhor Mi- metida pelo mau gerenciamento; inexpressiva contri-

nistro dà Previdência e Assistência So- buição da União. Corrupção e desvio de recursos.
cia' (MPAS) a respeito da execução orça- Além de recursos, constitucionalmente destinados à
mentária dos recursos da segurança So- Seguridade Social, vêm sendo utilizados em despe-
cial. sas que deveriam ser custeadas com receitas fis-

Senhor Presidente, cais, entre outras, despesas de pessoal e adminis-
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. tração geral dos órgãos responsáveis pelas áreas da

50, § 2ll da Constituição Federal, e nos arts. 24, inci- saúde, previdência e assistência social e de encar-
so Ve § 2º, e 115, inciso I, do Regimento Interno da gos previdenciários da União.
Câmara dos Deputados que, ouvida a Mesa, sejam Ante o exposto, é de suma importância que
solicitadas informações ao Sr. Ministro da Previdên- esta Casa conheça os reais valores das atuais fon-
cia e Assistência Social (MPAS), no sentido de es- tes de financiamento da Seguridade Social e onde
clarecer esta Casa sobre a execução orçamentária estão sendo utilizados.
anual dos recursos destinados pelo art. 195 da Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998.
Constituição Federal à Seguridade Social, com dis- Adhemar de Barros Filho, Deputado Federal -
criminação de fontes e usos, no período de 1995 a PPB/SP.
1997.

Justificação

A Constituição Federal, no seu art. 194, insti
tuiu a Seguridade Social - conjunto integrado de
ações destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, previdência e à assistência social. No art.
195, estabeleceu que a Seguridade Social será fi
nanciada com recursos dos Orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e
das contribuições sociais dos empregadores, inci
dente sobre a folha dos salários, o faturamento e o
lucro; dos trabalhadores e sobre a receita de concur
sos de prognósticos.

A contribuição da União é constituída de recur
sos adicionais do Orçamento Fiscal, fixados obriga
toriamente na lei orçamentária anual. As contribuiçõ
es dos empregadores, incidentes sobre a folha de
salários, e dos trabalhadores, são arrecadadas pelo
Instituto Nacional do seguro Social - INSS, e vêm
custeando o pagamento de benefícios, enquanto as
demais contribuições são arrecadadas pela secretaria
do Tesouro Nacional aos órgãos de Seguridade Social.

As receitas e despesas são consignadas no
Orçamento da Seguridade Social, cuja transferência
enseja questionamentos.

O Poder Exécutivo vem alardeando, na mídia,
nos últimos anos, a inviabilidade econômico-finan
ceira da Previdência Social, prevendo déficits cres
centes em suas contas. Essa alegação foi utilizada

REQUERIMENTO
(Do Deputado Jovair Arantes)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do

Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar
a V. Exª se digne a registrar nos Anais dessa Casa
voto de louvar à Associação Nacional dos Servido
res da Previdência Social - ANASPS, do Estado de
Goiás, em reconhecimento ao valoroso trabalho
prestado por esta associação a sua categoria e tam
bém destacar ê confiança e o apoio da Anasps ao
nosso trabalho.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. 
Deputado Jovair Arantes.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!l 3.97011998

(Do Sr. Deputado Robson Tuma)

Solicita informações ao Sr. Diretor
da Polícia Federal por intermédio do Sr.
Ministro da Justiça sobre a exclusão de
inadimplentes, de forma ilegal ou oblí
qua, do Banco Central.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal

combinado com" o art. 115 do Regimento Interno, so
licito a V. Exª que seja encaminhado ao Sr. Diretor
da Polícia Federal, por intermédio do Sr. Ministro da



rio.

Justificação

Inúmeras são as vantagens em se adotando
este procedimento, para cada órgão vinculado bem
como para o País como um todo como veremos a
seguir:

Redução dos custos de emissão de todos os
documentos citados com visível economia de meios
e uma padronização do documento a nível nacional
o que possibilitaria um controle mais efetivo e confiá
vel das finalidades a que se destina.

Diminuição da possibilidade de se manter uma
conta-fantasma em estabelecimentos bancários pois
poderia haver um cruzamento do número com decla
rações de renda, com o FGTS de um emprego, com
as informações do Conselho Nacional de Trânsito

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 193/98
(Do Sr. Robson Tuma)

Modifica e acrescenta dispositivos
relativos aos Suplentes de Secretários.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 12 O art. 19 do Regimento Interno, aprova

do pela Resolução n2 17, de 1989, passa a ter os §§
2º e 3º bem como é acrescido de § 42, com a seguin
te redação:

"Art. 19 .
§ 2º Os Suplentes de Secretários, que terão as

atribuições que lhes forem conferidas pela Mesa, em
ato específico, obedecerão as designações de Pri
meiro, Segundo Terceiro e Quarto, de acordo com a
ordem decrescente da votação obtida.

§ 3º Os Secretários e seus Suplentes só pode
rão usar da palavra, ao integrarem Mesa durante a
sessão, para chamada dos Deputados, contagem
dos votos ou leitura de documentos ordenada pelo
Presidente.

§ 42 Os Suplentes de Secretários poderão par
ticipar de reuniões da Mesa, limitando-se sua pre
sença aos debates dos assuntos nelas tratados, não
lhes sendo assegurado o direito de voto, exceto se
em substituição a qualquer titular."

Sala das Sessões, 20 de março de 1997.

Justificação
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Justiça, o presente requerimento, o qual solicita in- É interessante destacar que, em contatos com
formações acerca da matéria veiculada no Programa a Mesa Diretora, tentar-se..á implantar atribuições
Fantástico, da Rede Globo de Televisão, de 11 de aos Suplentes de Secretários, conferindo-lhes pode-
outubro deste, onde pessoas conseguem i1egalmen- res não decisórios, para, em nome da Direção da
te ou por meios oblíquos a exclusão do. cadastro de Casa desenvolverem atividades próprias de ouvido-
inadimplentes do Banco Central do Brasil- BACEN. ria (onbusdman), reclamações sugestões e outras

Nestes termos peço deferimento. medidas com vistas a melhorar o funcionamento da
Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. - Câmara dos Deputados.

Deputado Robson Tuma. Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. -
Deputado Robson Tuma.

PROJETO DE LEI N2 4.787, DE 1998
(Do Sr. Robson Tuma)

Dispõe sobre a unificação de núme-
ros e dá outras prc'vidências.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 12 Fica criado o Cadastro Nacional de Pes

soas Físicas (CNPF).
Art. 22O presente cadastro é um órgão do Po

der Executivo para efeito de estrutura organizacional
e tem como fundamento básico a unificação de um
documento com número de controle para cada pes
soa física que seria o mesmo para fins como os se
guintes:

I - Carteira de Identidade;
11- r?IS/PASEP;
111- CPF;
IV-FGTS;
V - Carteira Nacional de Habilitação;
VI - Título de Eleitor;
VII - Passaporte; e
VIII - Outros de controle Federal.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrá-

Como hoje se encontra referenciado no Regi
mento Interno, o Suplente de Secretário tem uma
participação quase imperceptível nos trabalhos de
senvolvidos pela Mesa Diretora, já que aqueles de
putados se limitam simplesmente a substituir, no co
mando da sessão" os seus titulares.

Assim, com o objetivo de torná-los mais atuan
tes, e com inestimável colaboração a ser prestada à
Mesa Diretora da Instituição, propomos o presente
projeto de resolução, cuja aprovação será de grande
valia para a Câmara dos Deputados, em face de me
lhor acompanhamento de seus trabalhos de base,
quer na área administrativa, quer na parte legislativa.



rio.

Justificação

As eleições de 1998 deixaram uma triste des
confiança quanto ~ lisura da atuação das empresas
e entidades que realizam pesquisas de opinião públi~

ca relativas às eleíções, principalmente pelos erros
grosseiros ocorridos em,alguns estados.

Cabe citar o mais notável de todos estes ca~

sos, o da eleição para governador do Estado de São
Paulo, onde a candidata Marta Suplicy, do Partido
dos Trqbalhadores, foi tremendamente prejudicada
pelb. ol"uiQciy;:;'v de pesquisas que a colocaram em
posições de inferioridade com relação aos demais
candidatos, quando, na verdade, o resultado das ur
nas foi outro completamente diverso.

A pesquisa de opinião ainda é um fator de in
dução para o eleitorado brasileiro, e sucesso de uma
campanha eleitoral, principalmente se majoritária,
tem ligação com a divulgação das tendências do
eleitorado, reveladas momento após momento. E
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(CONTRAN) e com o Superior Tribunal Eleitoral no No caso de interesse do Poder Público, com
caso de dúvida sobre urn determinado número bas- autorização da Justiça, poder-se-ia tornar público as
tari~;\ fe:r;OlTer ao CI'IPF, órgão centralizador das in- informações sobre determinado número, tal como já
forrf(a.~!ôes a nível Nacional, e teríamos toda a vida acontece com as informações bancárias.
do em questão. As informações como um todo somente seriam

FO>E\Dibilidade de ser feito um levantamento pe- acessadas através do órgão central, na sede deste,
I'iôdic:o (\:1 :dtuação de cada número tal como exis- e por portadores de senha específica, única por ope-
tÊWiGÍa fJ2; ~nult~\s de trânsito, entrega de declaração rador, e com mais de três operadores, e obedecendo
de imp0f;';I!) de, renda, depósito no FGTS e situação à legislação específica que, por sua vez, obrigaria ao
eleitoral, reduzindo assim ao mínimo ou eliminando sigilo dos dados catalogados.
a possibilidade de fraude contra as Instituições Fe- Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. -
derais, Estaduais, Municipais ou particulares vincula- Deputado Robson Tuma.

das. PROJETO DE LEI N2 4.788, DE 1998
Com máquinas de leitura magnética não have- (Do Sr. Vic Pires Franco)

ria possibilidade de um mesmo eleitor votar em dois
locais diferentes bem como aceleraria o processo de Acrescenta parágrafo ao art. 33, da
votação, e daria uma posição sempre atualizada do Lei nll 9.504197, para alargar o conceito de
comparecimento às seçôes eleitorais. pesquisa eleitoral fraudulenta, que cons-

Poderia ser utilizado um sistema como o do titui crime eleitoral.
CONTRAN, já implantado, como um exemplo da O Congresso Nacional decreta:
centralização de informações a nível nacional. Art. 1º O art. 33, da Lei nº 9.504/97, passa a vi-

No caso de persistir alguma dúvida" quanto à gorar acrescido do seguinte parágrafo:
veracidade de dados de algum número, o seu deten- Art. 33 .
tor poderia ser procurado em seu endereço residen- § 5º Configura-se, também, pesquisa fraudu-
cial ou funcional para verificação de informações. lenta, aquela que for realizada e divulgada até 10

Em caso de extravio do documento seu deten- (dez) antes do pleito e apresentar resultado diverso
tor daria baixa na 1ª via e recab.eria uma 2ª via. Se do apurado nas urnas, acima da margem de erro
outro se utilizasse da 1'1 via, a máquina de leitura adotada na metodologia de trabalho registrada pela

entidade ou empresa responsável.
magnética informaria. a baixa deste, e ele seria ime- Art. 2º' Esta lei entra em vigor na data de sua
diatamente recolhido pak> órgão em que foi utilizado.

publicação.
Grande seria a dificuldade para quem se inte- Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-

ressasse em manter um número falso, pois este ob-
rigaria ao mesmo que votasse, receber FGTS, tirar
CNH, abrir conta bancária, entre outras.

Outra vantagem seria a diminuição da necessi
dade de cada órgão manter arquivos próprios em lu
gar de acessar o órgão central.

O cidadão ao menifestar seu desejo de tirar a
sua Carteira de Identidade, CNH, ou Título de Elei
tor, ao assumir o primeiro emprego ou por delibera
ção própria, seria cadasirado no CNPF e a partir de
então seu número seria o mesmo para todos os fins
citados no item anterior. O documento seria único,
com fotografia e assinatura, e com fita magnética
para utilização em máquinas de leitura magnética.

As informações constantes do cadastro seriam
compartimentadas.

O Contran, Detran e similares somente teriam
acesso ao arquivo informatizado de trânsito.

A Receita Federal somente teria acesso direto
às informações que Ihp são inerentes, e assim por
diante.
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não somente o eleitor é influenciado, mas, também o
próprio pessoal que trabalha na campanha, uma vez
que o entusiasmo ou o marasmo podem ser determi
nados pelas informações dadas pelos institutos de
pesquisa.

Em função desta realidade é que creio ser ne
cessária uma maior responsabilidade por parte des
sas entidades ou empresas, que se desenvolverá à
medida que se possa imputar crime eleitoral àquelas
que insistirem em divulgar informações diversas às
tendências das urnas, que certamente se revelam
com a proximidade do pleito, daí o prazo de 10 (dez)
dias. Comparadas as informações das pesquisas
com os resultados finais dos pleitos se os mesmos
divergirem numa porcentagem acima das margens
de erro adotados nas metodologias de trabalho dos
institutos responsáveis, estes estarão sujeitos à pu
nição prevista para o crime eleitoral preconizado no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 9.504/97, ou seja, "...deten
ção de seis meses a um ano e multa no valor de cin
qüenta a cem mil UFIR", por divulgação de pesquisa
fraudulenta.

Esta é a minha sugestão de lei, que espero
merecer a acolhida desta Casa, visando criar meca
nismos para que casos como o de São Paulo, bem
como outros ocorridos pelo Brasil afora, nunca mais
voltem a figurar no nosso cenário político e eleitoral.

Sala das Sessões. 14 de outubro de 1998. 
Deputado Vic Pires franco.

INDICAÇÃO Nº 1.330, DE 1998
(Do Sr. Elias Murad)

Sugere a instituição do Dia Nacional
de Prevenção do Câncer de Próstata.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Saúde,

A alta incidência do câncer de próstata em for
mas avançadas, muitas vezes desnecessariamente
fatais, estabelece triste contraste com a facilidade de
sua detenção precoce, com a grande sobrevida que
casos devidamente acompanhados e tratados po
dem ter, e reflete a falta de informação da população
em geral a este respeito.

Assim sendo, sugerimos a criação do Dia Na
cional de Prevenção do Câncer de Próstata como
forma de divulgação ampla do problema. Julgamos
que este seja um meio simples de chamar a atenção
para o risco do câncer de próstata, que vai estimular
as pessoas a procurar orientação sobre como preve
ni-lo. Os benefícios obitidos com a adoção desta me
dida serão, certamente, muito significativos.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. 
Deputado Elias Murad.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Elias Murad)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde relativa à instituição do
Dia Nacional de Prevenção do Câncer de
Próstata.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, in

ciso I e § 1º do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o encaminhamento de Indicação em
anexo ao Poder Executivo, sugerindo instituir o Dia
Nacional de Prevenção do Câncer de Próstata.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. 
Deputado Elias Murad.

PROJETO DE LEI Nº 4.789, DE 1998
(Do Sr. Elias Murad)

Altera a redação do art. 58 da Lei nll

9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 58 da Lei nº 9.503, de 1998, pas

sa a vigorar com a seguinte redação:
-Art. 58. Nas vias urbanas e rurais, a circulação

de bicicletas deverá ocorrer nos bordos da pista de
rolamento, no sentido contrário ao do regulamentado
para a via, com preferência sobre os veículos auto
motores.- (NR)

Art. 22 Suprima-se o parágrafo único do art. 58
da Lei n2 9.503, de 1998.

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

Justificação

Estudo realizado pela BHTRANS, em parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde, sobre aciden
tes de trânsito em Belo Horizonte mostra que, na
distribuição das vítimas de acidentes de trânsito, os
ciclistas aparecem em terceiro lugar (18%). No que
se refere ao tipo de veículo ocupado pela vítima, a
bicicleta aparece em segundo lugar, com 30,8%. A
pesquisa revela, portanto, uma alta incidência de ci
clistas no grupo dos acidentes de trânsito.

A bicicleta tem, assim, se revelado um veículo
muito vulnerável e exposto aos acidentes de trânsito.
E isso se deve ao fato, principalmente, de que os
condutores de veículos de quatro rodas não têm o
necessário respeito e cuidado em relação aos ciclis
tas.

Toma-se, portanto, indispensável tratar o fluxo
de bicicletas de maneira totalmente diferenciada das
dos demais veículos, de forma a permitir aos ciclis-



Justificação

Se aplicado, indistintamente, o disposto no
art. 32 da Lei nº 9.605, de 13 de fevereiro de 1998,
condenará à extinção espécies como a dos Galos
Combatentes, cuja criação destina-se especifica
mente a uma atividade desportiva e recreativa de
longa tradição nacional: as "brigas de galos" ou "ri
nhas de galo". Outras espécies destinadas a fins
científicos e desportivos, como a criação de cobaias
para experimentos de laboratórios e de pombos para
a prática de tiro, certamente terão o mesmo destino.

O prejuízo econômico, cultural e científico seria
incalculável. Como exemplo, lembramos que a sim
ples proibição das rinhas de galo acarretará no de
semprego de cerca de dois milhões de pessoas hoje
empregadas na criação, no trato e no treinamento
dos galos de briga. Além de desestimular a continui
dade de desenvolvimento de uma espécie, um enor
me problema social será gerado.

Só esse fato justifica, plenamente, o ajuste do
texto dessa lei à realidade dos fatos. Com o texto
que estamos propondo, estará preservado o espírito
da lei, que é de punir severamente os abusos e os
maus t~atos praticados de forma injustificada contra
os animais. Nossa proposta estará colocando às cla
ras, com regras previamente estabelecidas e' apro
vadas pelos órgãos competentes atividade ampla e
longamente ligadas à nossa cultura e tradição, me
diante o controle de associações e federações cons-
tituídas sob a égide da lei. '

Assim, contamos com o apoio dos nobres
membros desta Casa para a tramitação, aperfeiçoa
mento e aprovação desse projeto de lei.
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tas uma maior proteção, a qual lhes será garantida Art. 2º O art. 32 da Lei nº 9.605, de 13 de feve-
se eles puderem ter uma ampla visão do fluxo dos reiro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguin-
demais veículos. Para tanto a bicicleta deverá ser te § 3º:
conduzida pela borda direita da pista, mas em senti- "§ 3° O disposto no caput deste artigo e nos
do contrário ao do fluxo de veículos. seus §§ 1º e 2º não se aplica aos animais destina-

No que se refere aos pedestres, o Código de dos especificamente a atividades científicas, cul-
Trânsito Brasileiro teve essa preocupação quando, turais, recreativas e desportivas, praticadas sob
no parágrafo terceiro do art. 68, estabeleceu que nas a responsabilidade de instituições, associações
vias rurais, onde não houver acostamento, a circula- ou federações que atendam aos seguintes requi-
ção de pedestres, na pista de rolamento, será feita sitos:
com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da I - sejam legalmente constituídas;
pista, em fila única, em sentido contrário ao desloca- /I - tenham seus estatutos e atividades devi-
menta de veículos...Essa preocupação deve esten- damente aprovados pelo órgão ambiental compe-
der-se também às bicicletas, para reduzir o seu en- tente;
volvimento em acidentes. 11I - tenham suas atividades registradas e fis-

Embora o inciso VI do art. 105 do Código de calizadas pelo órgão ambiental competente."
Trânsito obrigue o espelho retrovisor para as bicicle- Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
tas, isso pouco adianta para assegurar-lhes prote- publicação.
ção, pois qualquer que seja o retrovisor, sempre ha
verá o chamado "ponto cego". E ó ciclista nunca
deve virar-se para trás, quando pedalando, sob pena
de perder o equilíbrio. Por isso, a atenção do ciclista
deve estar sempre voltada para a frente, e eventual
mente para os lados. Nunca para trás.

Nos desloçamentos noturnos a situação do ci
clista agrava-se ainda mais. Quando ocorre o cruza
mento entre dois veículos, o ofuscamento momentâ
neo causado pelos faróis contrários pode prejudicar
a v~ão dos condutores, e um ciclista que esteja pas
sando ao lado ficará sujeito ainda mais a atropela
mento. A menos que ele venha circulando em senti
do contrário, quando ele poderá defender-se melhor.

Por tais razões apresentamos o presente proje
to de lei, que esperamos seja aprovado pelos nobres
pares.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. 
Elias Murad, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N2 4.790, DE 1998
(Do Sr. Antônio Ebling)

Acrescenta § 32 ao art. 32 da Lei n9

9.605, de 13 de fevereiro de 1998, que
"dispõe sobre as sanções penais e admi
nistrativas derivadas de condutas e ativi
dades lesivas ao meio ambiente, e dá ou
tras providências'\

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º lista lei acrescenta um § 3º ao art. 32 da

Lei nº 9.605, de 13 de fevereiro de 1998, excluindo
da abrangência do referido artigo os animais desti
nados especificamente a práticas científicas, cultu
rais, recreativas e desportivas.
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Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. 
Deputado Antônio Ebling.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!2 620, DE 1998

(Do Sr. Vic Pires Franco)

Acrescenta inciso ao art. 93 da
Constituição federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal!" nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Artigo único. O art. 93 da Constituição Federal
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XII:

"Art. 93 .
XII - Na composIção de iodos os Tribunais

elencados no art. 92, no mfnimo, um quinto dos lu
gares serão compostos por membros do sexo femi
nino."

Justificação

A mais antiga discriminação de que se tem no
tfcia no curso da humanidade, sem dúvida nenhuma,
é a sofrida pela mulher. Entretanto, a história narra
que desde o século XVIII a voz das mulheres e de
todos aqueles que discordavam dessa desigualdade
no campo dos direitos se fez ouvir com mais vee
mência, buscando do legislador medidas mais justas
para que fosse garantida a liberdade de decisão so
bre os seus próprios destinos.

Desde que o pensador socialista C. Fourier
empregou a expressão "emancipação da mulher",
isso lá pelos idos de 1800, esse processo avançou
em importância no reconhecimento do seu papel na
sociedade e nunca mais foi estancado, sendo perti
naz na busca de uma igualdade social, polftica e jurf
dica entre homens e mulheres.

No Brasil esta busca encontra grandes mo
mentos no Código Eleitoral de 1933, que estendeu o
direito do voto à mulher, e na Constituição de 1934,
que estabeleceu a proibição da diferenciação no sa
lário para um mesmo trabalho por motivo de sexo e
a proibição do trabalho de mulheres em locais insa
lubres.

Desde então o avanço da mulher nos campos
produtivo, intelectual, polftico, moral e social são tre
mendos. Nem a bióloga Berta Lutz, que em 1922
fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Femi
nino, poderia imaginar o quanto a mulher avançaria
nestas últimas cinco décadas. Hoje as encontramos
no desempenho bem sucedido de profissões que an
tes eram seara exclusiva no universo masculino. Na
polftica o destaque é evidente nos Poderes Executi-

vo e Legislativo. As conquista::. sociais e jurídlcCls fo
ram se seguindo a tal ponto de não existir mais a ex
clusividade do homem no exercfcio da figura do che
fe de famflia. Já vai longe o tempo em que a mulher
carregava o estigma de uma inteligência menor e,
para a nossa alegria e orgulho, vemos a Academia
Brasileira de Letras mais uma vez sendo presidida
por uma mulher.

A evidência é clara em mostrar que algo mu
dou, embora em alguns poucos segmentos de nossa
sociedade a discriminação contra a mulher, mesmo
que velada, ainda persista.

Entende ser este o caso do Poder Judiciário, à
medida que percebemos que em nenhum dos seus
chamados Órgãos Superiores a mulher está presen
te como membro efetivo. Um dos princfpios nortea
dores de um colegiado de jufzes é que o mesmo
seja a expressão representativa da sociedade a qual
pertence. A mulher do Brasil de hoje alçou vôo e al
cançou patamares antes não imaginados, sendo
parcela importantfssima nos destinos da população
brasileira. ~reio que no âmbito do Poder Judiciário,
as profissionais mulheres vêm provando o seu valor
de conduta ilibada, seriedade e saber jurfdico capa
zes de habilitá-Ias a postularem cadeiras no colegia
do dos nossos Tribunais.

Assim, por entender que cabe ao legislador
buscar meios de minorar, ou mesmo de acabar, com
qualquer tipo de discriminação ainda existente, é
que quero submeter aos meus nobres pares a pre
sente emenda constitucional, para acrescer ao art.
93 da Constituição Federal inciso que garanta pelo
menos 1/5 (um quinto) dos lugares na composição
de todos os Tribunais elencados do art. 92 do mes
mo diploma legal.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. 
Deputado Vic Pires franco.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N!2 245, DE 1998

(Do Sr. Valdir Colatto)

Altera o percentual da contribuição
social destinada à Seguridade Social pe
las cooperativas de trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q O inciso 11 do art. 1Q da Lei Complemen

tar nº 84, de 18 de janeiro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 1º .

11 - a cargo das cooperativas de trabalho, no
valor de dez por cento do total das importâncias pa
gas, distribufdas ou creditadas a seus cooperados, a
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título de remuneração ou retribuição pelos serviços
que prestem a pessoas jurídicas por intermédio de
las." (NR)

Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

A legislação vigente fixou a contribuição das
cooperativas de trabalho em 15% do total das impor
tâncias pagas, distribuídas ou creditadas a seus coo
perados. Esta contribuição é, no nosso entendimen
to, ainda muito elevada, embora seja inferior àquela
estipulada para as empresas incidentes sobre a fo
lha dos salários de seus empregados, que hoje pode
alcançar o percentual de até 23%.

De ressaltar, no entanto, que apesar de inferior
à contribuição da empresa no tocante à remunera
ção paga aos empregados, a contribuição das coo
perativas de trabalho equipara-se à contribuição da
empresa relativa à remuneração paga aos autôno
mos e demais contribuintes individuais que lhe pres
tem serviço. De fato, a Lei Complementar nº 84, de
18 de janeiro de 1996, estipula em seu art. 1º que
tanto a contribuição das cooperativas de trabalho
como das empresas em relação aos contribuintes in
dividuais serão de 15% incidentes sobre a remune
ração paga.

Julgamos que estas contribuições não podem
ser equivalentes uma vez que as cooperativas de
trabalho e as empresas em geral são entidades dis
tintas entre si, sendo que estas últimas têm uma es
trutura totalmente formalizada, inclusive nos aspec
tos contábeis e financeiros.

Assim sendo, o presente projeto de lei de nos
sa autoria defende a redução do percentual de con
tribuição das cooperativas de trabalho, destinadas
ao financiamento da Seguridade Social, de 15%
para 10%, o qual julgamos, poderá ser suportado
por estas entidades sem lhes causar desequilíbrios
financeiros.

Dic~.nte do exposto, e tendo em vista a impor
tância da matéria contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta nossa proposição.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. 
Deputado Valdir Colatto.

PROJETO DE LEI Nº 4.791, DE 1998
(Do Sr. Valdir Colatto)

Altera o caput do art. 28 do Decreto
n2 2.044, de 31 de dezembro de 1908, que
"Define a letra de câmbio e a nota pro
missória e regula as operações cambiais.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O caput do art. 28 do Decreto nº 2.044,
de 31 de dezembro de 1908, passa a vigorar a se
guinte redação:

•Art. 28. A letra que houver de ser protestada
por falta de aceite ou de pagamento deverá ser en
tregue ao oficial competente, nos trinta dias que se
seguirem ao da recusa do aceite ou ao do vencimen
to, e o respectivo protesto tirado dentro de três dias
úteis." (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Nosso objetivo é alongar um pouco mais o pra
zo para apresentação de títulos ao cartório de pro
testo, já que pela legislação atual a apresentação
deve ocorrer no primeiro dia útil que se seguir ao da
recusa do aceite ou ao do vencimento, sob pena de
se perder a ação contra os coobrigados ao paga
mento do título. A dilatação tornará o prazo mais
realista e facilitará a negociação entre credores e de
vedores, conduzindo a uma diminuição no número
de títulos protestados.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. 
Deputado Valdir Colatto.

PROJETO DE LEI N2 4.792, DE 1998
(Do Sr. Valdir Colatto)

Altera o caput do art. 12 da Lei n2

9.492, de 10 de setembro de 1997, que
"Define competência, regulamenta os
serviços concernentes ao protesto de tí
tulos e outros documentos de dívida e dá
outras providências".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 12 da Lei nº 9.492, de

10 de setembro de 1997, passa a vigorar com a se
guinte redação:

liArt. 12. O protesto será registrado dentro de
30 (trinta) dias contados da data da notificação pelo
cartório do devedor do título ou documento de dívi
da." (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

A promulgação da Lei nº 9.492, em setembro
de 1997, consolidou uma situação extremamente
prejudicial ao setor comercial brasileiro, uma vez que
foi mantido o prazo exíguo de três dias úteis para o
protesto de título ou documento de dívida, que tem



Justificação

A mais antiga discriminação de que se tem no
tícia no curso da humanidade, sem dúvida nenhuma,
é a sofrida pela mulher. Entretanto, a história narra
que desde o século XVIII a voz das mulheres, e de
todos aqueles que discordavam dessa desigualdade
no campo dos direitos, se fez ouvir com mais vee
mência, buscando do legislador medidas mais justas
para que fosse garantida a liberdade de decisão so
bre os seus próprios destinos.

Desde que o pensador socialista C. Fourier
empregou a expressão "emancipação da mulher",
isso lá pelos idos de 1800, esse processo avançou
em importância no reconhecimento do seu papel na
sociedade e nunca mais foi estancado, sendo perti
naz na busca de uma igualdade social, política e jurí
dica entre homens e mulheres.

No Brasil,' esta busca encontra grandes mo
mentos no Código Eleitoral de 1933, que estendeu o
direito do voto à mulher, e na Constituição de 1934,
que estabeleceu a proibição da diferenciação no sa
lário para um mesmo trabalho por motivo de sexo e
a proibição do trabalho de mulheres em locais insa
lubres.

Desde então o avanço da mulher nos campos
produtivo, intelectuál, político, moral e social são tre
mendos. Nem a bióloga Berta Lutz, que em 1922
fundou a Federação BrasJleira pelo Progresso Femi
nino, poderia imaginar o quanto a mulher avançaria
nestas últimas cinco décadas. Hoje, as encontramos
no desempenho bem sucedido de profissões que an
tes eram seara exclusiva do universo masculino. Na
política, o destaque é evidente nos Poderes Executi
vo e Legislativo. As conquistas sociais e jurídicas fo
ram se seguindo a tal ponto de não existir mais a ex
clusividade do homem no exercício da figura do che
fe de família. Já vai longe o tempo em que a mulher
carregava o estigma de uma inteligência menor e,
para a nossa alegria e orgulho, vemos a Academia
Brasileira de Letras mais uma vez sendo presidida
por uma mulher.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº ,DE 1998

(Do Sr. Vic Pires Franco)

Acrescenta inciso ao art. 93 da
Constituição Federal.
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início a partir da protocolização desses documentos As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
no respectivo cartório de protesto. Tal medida vem nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
dificultando sobremaneira o relacionamento entre o Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
comércio e a indústria, já que os títulos não pagos constitucional:
no vencimento são imediatamente enviados pelos Artigo único. O art. 93 da Constituição Federal
bancos cobradores para os cartórios de protesto passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XII:
que, por sua vez, efetuam o efetivo protesto den- "Art. 93 .
tro dos três dias úteis determinados pela Lei XII - na composição de todos os Tribunais
nº 9.492/97. elencados no art. 92, no mínimo, um quinto dos lu-

Ocorre que o setor do comércio lojista reclama gares serão compostos por membros do sexo femi-
que há uma evidente desigualdade no prazo que de- nino."
termina as obrigações de seus clientes e as obriga-
ções dos empresários, à medida que eles só podem
registrar as dívidas vencidas de seus clientes no
SPC após 30 dias de vencimento dos débitos, en
quanto que seus fornecedores - as indústrias em
geral - ordenam que seus títulos vencidos sejam
imediatamente enviados a cartório para que sejam
protestados no prazo legal. Assim, considerando a
atual estabilidade da economia brasileira, mas tam
bém admitindo os altos índices de inadimplência que
têm marcado o País nos últimos meses" Julgamos
ser mais justo e equânime estabelecer uma nova regra
e um novo prazo para o protesto de títulos vencidos.·

Isto posto, cremos que a baixa inflação permite
que o protesto ocorra em 30 dias após a efetiva noti
ficação do devedor pelo cartório de protesto, propi
ciando-lhe reais e justas condições para resgatar o
título em atraso e efetuar o pagamento devido. Final
mente, acreditamos ainda que a dilatação de tal pra
zo irá conciliar definitivamente o atual desequilíbrio
entre os procedimentos de cobrança realizados pe
los comerciantes junto aos seus clientes inadimplen
tes e aquele processo "instantâneo" de cobrança
que sofrem por parte das indústrias e fornecedores
que tem causado uma insustentável corrente de ina~
dimplência por todo o comércio brasileiro.

Assim, ternos a certeza de que nossa proposi
ção proporcionará regras mais adequadas ao atual
momento econômico que atravessa o Brasil, além de
permitir uma reordenação das condições, hoje desi
guais, entre os lojistas e seus fornecedores no que
se relaciona ao processo legal de cobrança e protes
to de seus títulos vencidos.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. 
Deputado Valdir Colatto - PMDB - SC.



Justificação

Tem a palavra o Sr. Arlindo Chinaglia, pelo PT.

Uma das formas de desperdício das várias que
prevalecem entre nós é a de disponibilidade de re
cursos universitários em nível setorial, mesmo que
escassos no todo. Freqüentemente, pesquisas dei
xam de ser feitas por falta de laboratórios, enquanto
outras unidades de ensino, públicas ou privadas, só
usadas em tempo parcial, ficam ociosas.

Muitos laboratórios, professores ou técnicos al
tamente especializados, por vezes até contratados
em instância de alta especialização no exterior, po
deriam trocar informações e aproveitar em maior
profundidade suas pesquisas por meio de intercâm
bio conveniado entre Universidades Públicas e Parti
culares ou entre estas e Instituições de Pesquisa Es
pecial montadas em nível pragmático.

É o caso, por exemplo, da "incumbadora de
empresas" da Universidade de Brasília, que muitas
outras universidades no DF poderiam aproveitar com
vantagem para a UNB. Convênios bem negociados
poderiam permitir a troca de serviços ou o aproveita
mento de outras especialidades de pesquisa ou la
boratório entre universidades locais ou mesmo de
outras cidades, inclusive internacionais. Na verdade,
tem-se até notícias de convênios de algumas univer
sidades oom outras estrangeiras ou com instituições
de pesquisa no exterior, enquanto essa prática não
se tem observado internamente.

No,l)sO projeto tenta estimular a salutar possibi
lidade desse intercâmbio, de todos os modos lucrati
vo para a troca de experiências e enriquecimento in
telectual mútuo.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. 
Osório Adriano.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vai
se passar ao horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
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A evidência é clara em mostrar que algo mu- giado da respectiva Universidade ou Instituição de
dou, embora em alguns poucos segmentos de nossa Pesquisa.
sociedade a discriminação contra a mulher, mesmo Art. 42 As instituições privadas, contrapartes de
que velada, ainda persista. convênios nos termos da presente lei, sujeitam-se à

Entendo ser este o caso do Poder Judiciário, à verificação do Tribunal de Contas da União quanto
medida que percebemos que em nenhum dos seus às operações conveniadas com Universidades e Ins-
chamados Órgãos Superiores a mulher está presen- tituições de Pesquisa do âmbito de Fundações Fe-
te como membro efetivo. Um dos princípios nortea- derais.
dores de um colegiado de juízes é que o mesmo Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
seja a expressão representativa da sociedade a qual publicação.
pertence. A mulher do Brasil de hoje alçou vôo e al- Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. -
cançou patamares antes não imaginados, sendo Osório Adriano.
parcela importantíssima nos destinos da população
brasileira. Creio que, no âmbito do Poder Judiciário,
as profissionais mulheres vêm provando o seu valor
de conduta ilibada, seriedade e saber jurídico capa
zes de habilitá-Ias a postularem cadeiras no colegia
do dos nossos Tribunais.

Assim, por entender que cabe ao legislador
buscar meios de minorar, ou mesmo de acabar, com
qualquer tipo de discriminação ainda existente, é
que quero submeter aos meus nobres pares a pre
sente emenda constitucional, para acrescer ao art.
93 da Constituição Federal inciso que garanta pelo
menos 1/5 (um quinto) dos lugares na composição
de todos os Tribunais elencados do art. 92 do mes
mo diploma legal.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1998. 
Deputado Vic Pires Franco:

INDICAÇÃO Nº 1.331, DE 1998
(Do Sr. Deputado Osório Adriano)

Autoriza' o Poder Executivo a imple
mentar, por intermédio de Fundações
Universitárias Federais, convênios de en
sino e pesquisa, em nível de pós-gradua
ção, com instituições privadas de ensino.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O Poder Executivo fica autorizado a im

plementar, por intermédio de Fundações Universitá
rias Federais, convênios de ensino e pesquisa, em
nível de pós-graduação, com instituições privadas de
ensino.

Art. 2º Os convênios de ensino e pesquisa se
rão feitos em termos de intercâmbio de corpos do
cente e discente e disponibilidade técnica de qual
quer tipo, sob critérios negociados para a conveniên
cia mútua.

Art. 3º Os convênios de ensino e pesquisa de
que trata esta lei serão negociados em nível de uni
dades de ensino universitário de pós-graduação, su
jeitos à homologação da mais alta instância de cole-
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o SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o atual Governo levou o Brasil a uma crise
econômica com conseqüências em todas as áreas
de atividade no País, particularmente nas sociais.

Durante a campanha eleitoral, o Presidente,
reeleito em primeiro turno, escondeu quais seriam
de fato as medidas que tomaria. Evita como pode
chamá-Ias de pacote e culpa novamente os especu
ladores pela crise, aos quais auxiliou, eu diria, de
forma conivente.

Criado o ambiente de crise - nada artificial -, o
Governo tem de dar respostas à sociedade.

O Ministro Pedro Malan, numa festiva entrevis
ta coletiva, anunciou as mais variadas medidas, que
tratavam de redução de despesas. Entre elas, a ex
tinção da Comissão dos Imóveis Incorporados à
União e a redução de despesas com viagens ao ex
terior, abrangendo despesas administrativas, como
as de água, luz, telefone, correspondência etc. Mas
incluía, entre outros pontos, a redução das estrutu
ras administrativas das Delegacias Federais de Con
trole.

É sobre essas delegacias que integram o siste
ma de controle interno que pretendo falar. Essa
questão não é simples, exige cuidado e atenção.

O Governo, portanto, buscou passar a idéia de
um i;)ovemo austero, que estava tomando medidas
sérias, cortando despesas para economizar recursos
públicos.

Essas medidas não me pareceram sérias, e
vou provar que não o são. Vamos aos fatos. O Mi
nistro Pedro Malan, conforme consta no material dis
tribuído à imprensa, determinou algumas medidas,
salientando que não prejudicariam o funcionamento
da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, tendo em vista a impor
tância desses órgãos para obtenção dos resultados
fiscais necessários.

Entretanto, como parte dessas medidas, ele
provocou o fechamento de mais de uma dezena de
delegacias federais de controle, transformando-as
em representações, reduzindo o status dos seus ti
tulares, suas equipes e seus recursos logísticos. To
dos os que não pertenciam à carreira de finanças e
controle foram ou serão removidos para a Secretaria
da Receita e para a Procuradoria da Fazenda, enfra
quecendo a capacidade de controle do Estado.

Quero fazer um parêntese para dizer que, nes
te País - isto é sobejamente sabido -, os recursos
arrecadados da população sob a forma de impostos

parecem transportados e guardados em caixas fura
das, em verdadeiros cestos de vime, visto que os re
cursos públicos escoam pelos ralos.

O relatório de desenvolvimento mundial de
1997, do Banco Mundial, bem como estudos realiza
dos pelo Fundo Monetário Internacional, têm salien
tado enfaticamente a importância do combate à cor
rupção, em especial nos países do Terceiro Mundo.
Chegamos mais uma vez ao Brasil. Segundo o rela
tório da transparência internacional, o Brasil é o 362

país mais corrupto do mundo.

Essa situação indica a prioridade no combate
às formas de malversação dos recursos públicos e
que se assegure a transparência dos gastos públi
cos, bem como a profissionalização da administra
ção pública.

O sistema de controle interno é fundamental
para esses objetivos. No entanto, o Ministério da Fa
zenda, sempre tão atento aos compromissos com o
FMI e o Banco Mundial, justamente nesta matéria de
combate à corrupção, demonstra descaso, desinte
resse, uma visão estreita. O Ministério promove a re
dução de despesas, mas exatamente em prejuízo da
maior capacidade de controlar os desvios de recur
sos e a corrupção na máquina pública.

Portanto, não se trata de economizar recursos,
mas de facilitar a vida dos maus gestores, dos emprei
teiros que roubam o Estado, dos que roubam merenda
escolar e dos que desviam recursos da saúde. Será
que o Ministro Pedro Malan é um homem desprepara
do? Evidentemente não o é. O Ministro Malan apenas
se descuidou. Se fôssemos rígidos, acrescentaríamos
sua cumplicidade. Mas, corno queremos exigir um re
cuo do Ministro, neste rnomento dizemos que S. Exa.,
no afã de fazer uma pirotecnia de atos, propôs, por
meio de portaria, uma r1ledida danosa ao País. Com
extrema tolerância em relação a este Governo, diria
que S. Exa. não teve a intenção de cometer esse cri
me. Entretanto, relato que a Ciset, apesar de toda a
pressão, fez cerca de 3.600 fiscalizações, e tem muito
mais a fazer. Só de fiscalizações já solicitadas são 3
mil. Pasmem os Srs. Parlamentares: cada fiscalização
tem o cUsto médio de apenas 70 reais. Isso economi
zou - em 'uma estrutura que custa 70 ou ao milhões
bilhões de reais, permitindo ao Tribunal de Contas da
União que procure os desvios, pois apesar de alertas,
ainda não temos confirmação disso.

Quando se reduz o status das delegacias e
não se deixa estrutura para os profissionais trabalha
rem, como vão fiscalizar os Estados do Acre, Ama
zonas, Mato Grosso? Como vão fiscalizar os vários
Estados onde essa medida ocorreu?
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Portanto, estamos relatando i$sO aos Parla- contrario. Um Presidente usou a linguagem da aus-
mentares, principalmente aos da base governista, teridade, dizendo que pouco lhe importavam os vo-
para que procurem o Ministro Malan..!.. a quem apela- tos que teria, mesmo se viesse perder a disputa. O
mos neste momento - no sentido de que reveja es- que lhe importava era cumprir bem seu primeiro
sas medidas, porque S. Exa. está, voluntária ou in- mandato, e isso S. EXª fez, com a mais absoluta cor-
voluntariamente, beneficiando quem quer roubar o reção.
dinheiro público. O povo, maduramente, compreendendo muito

O Ministro Pedro Malan está de pires na mão bem o recado, percebeu que estava diante de um
pedindo dinheiro ao FMI e, mais uma vez, propõe à estadista, de um homem de visão, absolutamente
sociedade que aperte os cintos. O Governo promete antenado com as coisas do mundo e aberto para fa-
melhorar a arrecadação aumentando as alíquotas do zer uso de sua credibilidade interna e externa para
CPMI7 e do FEF. Não é possível que esse mesmo conduzir o Brasil ao porto seguro do fim da crise,
Governo queira perder dinheiro público da sociedade após enfrentarmos e vencermos a crise internacio-
e incentive os que querem fraudar, desviar recursos nal, que tem reflexos internos claros, a partir, por
públicos. exemplo, do nosso tradicional drama ligado ao déficit

Pretendemos neste momento pedir, publica- público.
mente, uma audiência ao Ministro Malan, porque E há outras razões. Meu partido, o PSDB, que,
hoje foi formada comissão que vai estudar o proble- por exemplo, em 1992 elegera 289 prefeitos, se não
ma até novembro. Daqui até lá o serviço estará de- me engano, elegeu novecentos e tantos já em 1996.
sestruturado, o que vai causar prejuízo imediato. E elegeu prefeitos fazendo mais votos do que todos

Então, proponho ao Ministro que, enquanto a os demais partidos, somando-se os dois turnos das
comissão estuda, suspenda a portaria que desativou eleições. ~m crescimento de gigante.
as delegacias, em defesa da moralidade, da profis- O PSOB, que em 1984 elegera apenas 62 De-
sionalização da máquina pública e dos parcos recur- putados Federais, desta vez chega a quase 100.
sos que devem ser destinados a minorar o sofrimen- Elegemos 99 Deputados Federais no voto, na urna,
to do povo brasileiro. sem nenhum apadrinhamento de máquina, sem

Durante o discurso do Sr. Arlindo Chi- nada que sugerisse que, por ser ele do partido do
naglia, o Sr. Heráclito Fortes, 1º Vice-Presi- Presidente da República, tivesse uma caminhada
dente, deixa a cadeira da presidência, que é mais fácil. Ao contrário, até por ter, com muito radi-
ocupada pelo Sr. Elias Murad, § 2º do art. 18 calismo, exercitado seu dever de defender as políti-
do Regimento Interno. cas do Presidente da República - políticas de cuja

O SR.. PRESIDENTE (Elias Murad) - Concedo elaboração participa o partido e das quais jamais fu-
a palavra ao nobre Deputado Arthur Virgílio, pelo giu na hora da execução, nem quando as conse-
PSDB. qüências poderiam, politicamente, causar dissabores

O SR.· ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM) - Sr. -, o PSDB, cumprindo seu dever, conseguiu fazer-
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PSDB saúda se entender pelo povo no mesmo diapasão com que
o resultado das eleições com enorme alegria. Pri- o Presidente Fernando Henrique se fez entender
meiro, porque eleição é o fato democrático mais fun- pela Nação, anunciando medidas duras antes, e não
damental no regime que se pretende construir com depois das eleições.
solidez e sob justiça social nesta Pátria. O PSDB sóube defender medidas duras e ain-

Em segundo lugar, os resultados foram bastan- da assim crescer no voto, na legitimidade da repre-
te alvissareiros para as forças às quais se incorpora sentação popular.
a luta do PSDB. O Presidente Fernando Henrique É claro que saúdo, da mesma forma, a perfor~

Cardoso obteve cerca de 35 milhões de votos, falan- mance dos nossos aliados da base parlamentar de
do - foi a primeira vez na história republicana brasi- sustentação às reformas. Partidos como o PFL, que
leira que algum Presidente ousou assim agir - a lin- se agigantaram no voto, como o PMDB, que manti-
guagem dura do ajuste fiscal a poucos dias da deci- veram um grande espaço, como o PTB e tantos ou-
são eleitoral. tros que nos têm dado grande sustentaÇ'ão nesta

Conheéíamos o populismo - que podia ser de Casa, no Senado e no Congresso como um todo e
esquerda ou de direita -, as promessas, o afrouxar que oferecem ao Presidente da República a pers-
de cofres, as obras fantásticas anunciadas ou inicia- pectiva potencial de uma sólida base parlamentar
das no período pré-eleitoral. Desta vez ocorreu o para que S. EXª, em curto prazo - desta vez tem que
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ser mesmo em curto prazo -, toque adiante o que
resta de reformas estruturais fundamentais para que
este País transite do Estado atrasado, desumano,
cruel, anticristão, para um Estado capaz de distribuir
justiça social a partir da verdade econômica, porque
o que marca o Governo Fernando Henrique e meu
partido é que não abdicamos do sonho da justiça so
cial de forma alguma. Continuamos sonhando. Este
é o grande dado do realismo social-democrata, por
que sabemos juntar nossos sonhos e nossas utopias
a políticas econômicas concretas. Não sonhamos
em vão, não sonhamos em falso, não sonhamos no
vazio. Sonhamos procurando ligar nossos sonhos a
políticas econômicas conseqüentes que respaldem
nosso direito e nosso dever de sonhar em favor de
um País mais justo, em favor de um povo mais reali
zado socialmente.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a eleição em si trouxe um fato alvissareiro: o de
ter havido algum crescimento da Oposição. Esse
fato, a meu ver, aliás, deve ser lido por todos nós
com muita sensibilidade.

O povo deu bastante atenção ao que disseram
nossos ilustres oposicionistas. Devemos respeitar
sempre a voz das urnas.

Creio que se a lição para nós é essa, a mensa
gem para as oposições reunidas deve ser também
uma outra: minoria expressiva, sim, mas longe de se
tornarem maioria, porque jamais falaram para mais
do que 25% ou 35% da sociedade brasileira. Fica
ram encarcerados nos seus conchavos, nas suas
conversas com corporações, viraram as costas para
a maior parte da população brasileira, viraram as
costas para os anseios de amplíssimas camadas da
população brasileira.

Pretendemos fazer reformas? Elas cortam a
carne de setores da sociedade quando necessário,
mas visam sobretudo eliminar privilégios. Privilégios
tornam-se odiosos quando sabemos, por exemplo,
que o grosso do funcionalismo público se aposenta,
em média, com pouco mais de um salário mínimo
mensal, enquanto uma minoria de nababos, de ma
rajás, de maranis, ou que nome se lhes dê, aposen
ta-se com salários que não se vê em lugar algum da
Europa Ocidental, que sempre foi o reduto mais ex
pressivo do welfare state no mundo.

A Previdência está dando prejuízo. E não se
pode tratar o Brasil como se ele fosse um botequim,
achando que basta cobrar de quem deve à Previ
dência para que se reorganizem suas finanças. Para
quem pensa assim, não há necessidade de reforma
alguma.

Mas há um drama, que é o déficit estrutural,
que representa cerca de 6 ou 7 bilhões de reais de
prejuízo para os cofres públicos neste ano de 1998 e
que se agigantará, se não fizermos a reforma, até
chegar a 10 bilhões no ano que vem.

E isso seria um saco sem' fundo, até que os
aposentados e pensionistas humildes não conse
guissem, daqui a dois anos, receber seus proventos
em dia.

Portanto, Sr. Presidente, ousamos falar a lin
guagem das reformas, das mudanças. Fomos mu
dancistas o tempo todo e insistimos que havia um
Estado injusto, desumano, que precisava ser mexido
e revolvido em suas entranhas. É o que temos tenta
do fazer.

Se algumas reformas, como a tributária, a pre
videnciária e a regulamentação da administrativa,
não andaram de maneira mais célere, tenho a im
pressão de que temos de fazer uma autocrítica, den
tro de nossa base parlamentar, evidentemente sem
deixar de cobrar da Oposição sua omissão no pro
cesso. Não basta dizer: "Vocês têm maioria. Vocês
pariram Mateus. Então, embalem Mateus." É preciso
saber se a Oposição entende ou não que há um Es
tado a ser reformado, se ela compreende ou não

t
que há um Estado injusto que precisa ser mexido.

Sr. Presidente, quando temos um conjunto de
propostas considerado insuficiente e ruim pelos no
bres representantes da Oposição e depois não os
vemos apresentar propostas, alternativas concretas
que s...bstituam as nossas, que, supostamente, se
riam ruins, tenho a tristeza de concluir que alguns
setores prefeririam deixar o Estado como está, com
crianças na rua, com prostituição infantil, c.om distri
buição de renda cruel e injusta, com pouca perspec
tiva de se pensar em ascensão social.

O PSDB, pelas vias que julga certas,. procura
arregimentar àliados para promover mudanças que
levariam o Brasil a ser capaz de remover todo esse
entulho de miséria que nos cerca desde o período
cabralino. Está, portanto, aberto o diálogo.

Creio que o pás-eleição representa momento
para cada um continuar mantendo sua coerência,
sua ligação com seu próprio passado, com suas pró
prias lutas, com as lutas recém-vividas aqui nesta
Casa.

Não vejo por que se deva aceitar, Sras. e Srs.
Deputados, a idéia de que haveria uma diferença ir
removível entre situacionistas e oposicionistas, como
se estivéssemos diante de uma ditadura, quando, na
realidade, não estamos. Positivamente não estamos.
Definitivamente, graças a Deus, não estamos.



Não tenho dúvidas disso. Longe de mim o dra
ma e o pesar da xenofobia.

Mas, enfim, Sr. Presidente, quero saudar a
eleição em si, a vitória de meu partido, seu cresci
mento e o crédito de confiança dado ao Presidente
da República em primeiro turno, para que S. Ex!! pro
mova as reformas e as faça de maneira célere, con
vocando ao voto sua bancada, a de agora, no fim da
Legislatura, e a de amanhã, a partir de fevereiro de
1999.

Sra. Presidente, quero saudar o fato de que
nesta Casa, com os recados passados pelo povo, os
recados da confiança renovada no Presidente, os re
cados do crescimento significativo da votação dada
à Oposição, a mensagem de que não nos podemos
furtar a momentos nobres de diálogo, a momentos
elevados de entendimento, em que evidentemente,
por serem elevados, não caberia nada parecido com
conluio, com conchavo baixo, com cooptação. Mo
mentos como aqueles em que tanto Gerhard
Schroeder quanto Helmut Kohl, na Alemanha, antes
das eleições, foram levados a dizer que, se necessá
rio, comporiam até um Governo de coalizão, em
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Não existe mais aquele drama dos meu~ tem- nome da salvação da Alemanha, da defesa do euro
pos iniciais de Deputado, quando enfrentávamos, no e do futuro daquele país.
regime autoritário, ó dogma de subir ou não subir a Haveremos de alcançar a mesma capacidade
rampa. dos alemães e, secularmente, dos franceses, de sa-

Creio que agora, é hora de dialogar com o Pre- ber sentar à mesa e levantar-se dela sem perda de
sidente da República, sempre que o Presidente e a identidade.
Oposição acharem necessário; é importante dialogar O Brasil merece que os verdadeiros democra-
e sair desse encontro sem que nenhum dos dois la- tas se juntem, sem se misturarem entre si, para en-
dos perca um milímetro da sua coerência, da sua frentar e vencer as dificuldades e as crises, que são
respeitabilidade. Dialogar, sim, para que este País momentâneas e são todas elas, dificuldades e cri-
possa encontrar seus consensos. E até quando for ses, inferiores ao tamanho do nosso destino de povo
para encontrar seus dissensos, que sejam esses de- e de Nação.
batidos sem ranço, sem rancor, sem mágoas, pois o Era o que tinha a dizer.
fato eleitoral deve sepultar o rancor e os rançoso O Durante o discurso do Sr. Arthur Virgl1io,
fato eleitoral deve, ao contrário, abrir o coração e as o Sr. Elias Murad, § 2º do art. 18 do Regimen-
mentes de cada um de nós para que saibamos con- to Interno, deixa a cadeira da presidência, que
duzir este País rumo à democracia plena, aquela ca- é ocupada pelo srª Joana Dare, § 2º do art. 18
paz de dar ao povo brasileiro aquilo que ele almeja: do Regimento Interno.
justiça social, renda bem distribuída, terra para quem A SRA. PRESIDENTE (Joana Dare) - Com a
precisa de terra, modernidade noecoRÔmico, avan- palavra o Deputado Elias Murad, que falará pelo
ço no tecnológico, educação eficaz, saúde universal. PSDB.

Sr. Presidente, nãq acredito na realização da O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revi-
justiça social só porque alguém enuncia que a dese- são do orador.) - Nobre Deputada Joana Dare, que
ja. Acredito em justiça social quando ela deriva de preside no momento esta reunião, saúdo V. Ex!! pela
uma política econômica correta, de uma política eco- maneira elegante e atuante que tem desempenhado
nômica concreta, de um avanço tecnológico buscado seu mandato nesta Casa. Parabéns a V. Ex!! e a to-
por meios que levem à cooperação com o capital in- das as mulheres parlamentares do nosso Congresso
ternacional. Nacional.

Sra. Presidente, caros colegas Deputados, pre
sidimos em Belo Horizonte uma entidade filantrópi
ca,· uma ONG, denominada ABRAÇO - Associação
Brasileira Comunitária de Prevenção ao Uso de Dro
gas. Como o próprio nome diz, tentamos abraçar o
usuário de drog~s, recuperá-lo e reintegrá-lo à famí-
lia e à comunidade. .

A Abraço, ultimamente, com apoio do Servas,
entidade filantrópica presidida por Heloísa Azeredo,
senhora do Governador Eduardo Azeredo, está am
pliando as suas atividades para atingir todo o Estado
de Minas Gerais, num trabalho pioneiro não só para
atender a usuários de drogas e orientar seus familia
res, como também num trabalho de prevenção nas
escolas e na comunidade. Repito: com o apoio do
Servas, que é o serviço de assistência social mais
antigo e mais atuante do nosso Estado, e com o
apoio, evidentemente, do Governador Eduardo Aze
redo e de sua esposa, Heloísa Azeredo, vamos im
plantar, possivelmente nos próximos meses, regio
nais da Abraço em 25 cidades-pólo de Minas Gerais,
para assim atingirmos todo o Estado com esse tra
balho pioneiro, visando primordialmente a prevenção
desse drama terrível que é o abuso de drogas.



Apresentamos os referidos projetos de lei e es
peramos a normal tramitação.

A SRA. PRESIDENTE (Joana Darc) - Nobre
Deputado, a Mesa recebe suas proposições e vai
encaminhá-Ias à tramitação ordinária.
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Já temos quatro regionais em funcionamento. Era o que tinha a dizer, Sra. Presidente.
Uma em Varginlta, outra em Uberaba, uma terceira A SRA. PRESIDENTE (Joana Dare) - Cumpri-
em Lavras e há um mês inauguramos a quarta, em mento V. EXª pelo bonito trabalho em prol dos usuá-
Nanuque. rios de drogas do País.

Pretendem)s abrir em 21 cidades, principal- Se Deus quiser, e graças ao trabalho de V.
mente naquelas que são cidades-pólo no Estado de EXª, o número de usuários de drogas vai diminuir em
Minas Gerais, af: regionais para que em cada região Minas Gerais, bem como no Brasil.
se possa fazer esse trabalho preventivo. A SRA. PRESIDENTE (Joana Dare) - Tem a

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de- palavra o nobre Deputado Valdir Collato, pelo Bloco
pois que acabou neste mundo globalizado a chama- Parlamentar PMDB/PRONA.
da bipolaridade, em que havia, de um lado, os inimi- O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB - SC.
gos, os comunistas, e, de outro, também inimigos Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, Sras. e
dos comunistas, os estados capitalistas ou as cha- Srs. Deputados, apresento nesta data três projetos
madas democraGias, com a queda do Muro de Ber- de lei. Entre eles há um projeto de lei complementar
Iim, com a liberação dos países satélites, com a de- que altera o percentual da contribuição social desti-
sintegração das repúblicas socialistas e soviéticas, nado à seguridade social pelas cooperativas de tra-
com a união das duas Alemanhas, essa bipolaridade balho.
desapareceu. N,) mundo globalizado atual pratica- Hoje, essa contribuição chega a alcançar 23%
mente não existem mais esses inimigos. Qual é o do valor do faturamento dessas cooperativas. No
inimigo que possivelmente enfrentaremos no terceiro projeto, propomos que seja, no máximo, 10%, de
milênio e já o estamos enfrentando? Na minha opi- modo que não seja uma carga muito pesada para as
nião, é a droga. A droga não respeita fronteiras, não cooperativas de trabalho do Brasil, que precisam ser
respeita famílias, não respeita classes sociais. Basta incentivadas como uma grande fonte de geração de
dizer que em 19133 visitei a Rússia e participei de um empregos nos Estados e nos Municípios, já que a le-
Congresso de Toxicologia e, naquela época, verifi- gislação trabalhista dificulta a atividade no campo
quei que o problema do abuso de drogas naquele como na área urbana.
país era mínimo Havia,- sim, grave problema de al- Sra. Presidente, apresento ainda um projeto de
coolismo, o que existe até hoje. Neste ano, uma de- lei que visa definir competência sobre os serviços de
legação russa nos visitou e pude interpelar um dos protesto de títulos e outros documentos da dívida e
seus representantes, çor intermédio do intérprete, o dá outras providências.
qual me disse que o problema atual na Rússia é ter-
rível, e já existem lá máfias que controlam a distribui- Recebemos várias correspondências e aqui te-
ção de drogas. nho uma da Câmara dos Dirigentes Lojistas da

União de Vitória-Porto União, Santa Catarina, citan-
Percebemos que infelizmente o abuso de dro- do que o prazo para os protestos dos títulos dos co-

gas é uma faceta perversa das democracias e das Ii- merciantes é de três dias úteis, o que acarreta vários
berdades individuais. Temos, portanto, de nos pre- problemas para eles, já que há um prazo de trinta
parar convenientemente para enfrentá-Ia. dias para levar as inadimplências ao SPC e só têm

Este programa que pretendemos estabelecer três dias úteis para pagar suas contas quando os tí-
em Minas Gerais talvez sirva de padrão para todo o tulos vencem. Estamos propondo, por meio do proje-
País, a fim de que possamos levar às crianças, aos to de lei, que o protesto seja registrado dentro de
adolescentes e aos jovens as informações científicas trinta dias, contados da data da notificação pelo car-
corretas, pois acredito sinceramente que se forem tório devedor do título ou do documento da dívida.

Isso facilitará a vida dos comerciantes, de modo quecientificamente informados dos graves problemas
causados pelo uso de drogas, ao chegar o momento tenham tempo de fazer a cobrança da mercadoria
da decisão de usá-Ias ou não, farão a opção correta. vendida para pagar a indústria que forneceu oS pro

dutos.
Com essa parceria entre o Servas e a Abraço,

pretendemos em'olver todo o Estado neste processo
educativo preventivo, para que possamos ter o pro
blema diminuído em Minas Gerais e - quem sabe? 
, no futuro, até em todo o País, apresentando níveis
suportáveis, como acontece nos países desenvolvidos.
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O SR. VALDIR COLATIO - Muito obrigado. custo aumentou e houve o fenômeno EI Nino em di-
Sra. Presidente, também quero falar sobre a versas regiões do Brasil, que não permitiu a colheita.

crise econômica brasileira, sobre esse pacote que se A crise, portanto, está instalada.
anuncia pela crise nas bolsas. Nós, que trabalhamos Dessa forma, a partir do dia 30, logo após o
na economia produtiva, que defendemos a economia término das eleições do segundo turno, teremos a
produtiva, a indústria, o comércio, a pequena e a mi- explosão das dívidas da agricultura. Espero que o
croempresa, a agricultura, aqueles que trabalham e Governo se sensibilize com este setor, que ainda
não aqueles que especulam, esperamos que o ônus não tem fôlego suficiénte para se recuperar das cri-
dessa crise não recaia sobre aqueles que trabalham ses passadas e dos planos econômicos - lembrem-
no setor produtivo. . se de que foi a agricultura que pagou a conta no Pla-

No Brasil, tomou-se praxe que, quando há cri- no Real - e agora não tem recursos para plantar.
se nas bolsás de valores nacionais ou internacio- O Governo anuncia que haverá cortes nos re-
nais, quem paga a conta é o povo. Quando há pre- cursos para o plantio da safra atual. Aliás, seria bom
juízo, a conta é debitada do povo; quando há lucro, que o Governo, mais especificamente o Ministro da
este vai para os bolsos de poucos especuladores Agricultura, fizesse uma pesquisa a fim de saber
nacionais e internacionais, que engordam suas fortu- aonde chegaram ou não esses recursos.
nas, fazendo com que os lucros fiquem para um nú- Nesta semana, estive em Rondônia, e lá não
mero pequeno de pessoas. chegou dinheiro para o plantio, e os agricultores não

Temos uma preocupação muito grande, pois vão plantar. Em Santa Catarina, meu Estado, a mes-
defendemos o setor produtivo. Esperamos que, des- ma coisa. O Rio Grande do Sul está gritando por re-
ta vez, o setor produtivo não seja novamente o gran- cursos que não chegam. Embora o Ministro da Agri-
de penalizado desse processo. Vemos os anúncios cultura tenha ido a Santa Catarina fazer campanha
de que haverá cortes aqui, ali e acolá, e também se política para o candidato do seu partido, os recursos
anuncia que a agricultura será, mais uma vez, um não chegaram lá; ficaram apenas nas promessa de
setor penalizado com a crise das bolsas de valores. campanha. Espero que isso aconteça urgentemente

Já estamos passando por um dos piores mo- e que não haja cortes.
mentos da agricultura brasileira. Há mais de 15 anos Faço um apelo dramático ao Presidente da Re-
não saímos da produção de 80 milhões de tonela- pública e à área econômica do Governo: por amor a
das. No último ano, a produção brasileira foi inferior Deus, não cortem recursos da agricultura, porque os
a esse número, porque, ou não houve crédito, ou, agricultores não vão conseguir plantar, e as conse-
quando havia, era muito caro; os agricultores não re- qüências virão. Teremos uma das piores safras e, no
ceberam preços justos por seus produtos. Assim, ano que vem, estaremos novamente importando,
estamos vivenciando uma das piores crises da agri- como neste ano, cerca de 15 milhões de toneladas
cultura brasileira. de cereais, à custa de divisas, de recursos que não

Aparentemente, está tudo bem, inclusive houve temos e, principalmente, da diminuição do emprego
a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, mas que o Brasil vai sofrer.
essa não é bem a verdade. A partir do final ào mês, Só na cultura do trigo, Sra. Presidente, o Brasil
ocorrerá o vencimento da primeira parcela da securi- está perdendo 700 mil empregos por falta de incenti-
tização da dívida agrícola brasileira. Fala-se em nú- vo ao plantio. Consumimos 8 milhões de toneladas
meros como 8 ou 10 bilhões de reais, mas até hoje de trigo; importamos 6 milhões e só produzimos 2
não se sabe o valor correto, porque o sistema finan- milhões de toneladas. O pão nosso de cada dia,
ceiro não prestou contas da securitização. Ninguém hoje, nem é mais nosso; é argentino, canadense,
sabe quem recebeu e quem não recebeu, quais ban- americano, alemão e de outros países.
cos fizeram ou deixaram de fazer a securitização, ou Mais uma vez, o Presidente da República, ree-
quais bancos forneceram ou não extratos de contas leito, afirma que a prioridade será a agricultura. Já
para os agricultores. Isso está no ar. foi da outra vez; não funcionou. Cá para nós, nossa

A partir do dia 30, teremos o primeiro venci- agricultura foi tratada como o primo pobre de todo
mento das contas da securitização, quando os agri- esse processo. Agora, com o Ministério da Produ-
cultores terão de começar a devolver aos bancos os ção, esperamos que seu carro-chefe seja ·a agricul-
recursos alongados das dívidas agrícolas. Sabemos tura. Não podemos imaginar que alguém do Gover-
que os agricultores não dispõem destes recursos, no esteja pensando em fazer um'ministério da pro-
mesmo porque os preços das safras foram ruins, o dução tendo como âncora a indústria, o comércio ou
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outro setor que não a agricultura, que é a única que
gera riqueza, produz e multiplica os grãos. Portanto, a
agricultura terá de comandar esse processo para que
tenhamos geração de emprego e produção, sendo
priorizada, de uma vez por todas, a vocação deste
País, que é a vocação agrícola, e não só no discurso,
na época da campanha eleitoral para buscar votos.

Nessa campanha, todos os candidatos - a De
putado Estadual, Senador, Governador, Presidente
da República - diziam nos seus discursos que a
agricultura era prioridade. Espero que os discursos
não fiquem gravados apenas na televisão nem que o
v~nto os levem, mas, sim, que sejam perenizados,
plantados, semeados, para que a colheita venha,
pois é disso que o País precisa. O Brasil não agüen
ta mais o discurso de que a agricultura é a prioridade
dos nossos governantes. Precisamos que a priorida
de aconteça.

Espero que o Presidente da República, a área
econômica e todos "aqueles que detêm o poder da
caneta façam com que a agricultura seja prioridade,
porque será a única saída para a crise que vem aí
na geração de riquezas, de exportação e, principal
mente, na criação de empregos de que tanto os bra
sileiros precisam, e não os agricultores do Mercosul,
da Europa ou da Ásia. Para isso precisamos plantar
e, assim, a agricultura gerará empregos e riquezas.

VIII- ENCERRAMENTO

A SRA. PRESIDE~TE (Joana Dare)' - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

A SRA. PR,ESIDENTE (Joana Dare)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES:-

Amapá

Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes 
PPB.

Pará

Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires Franco - PFL.

Acre

Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Udson Bandeira - Bloco/PMDB.

Maranhão

Sarney Filho - PFL; Sebastião Madeira 
PSDB.

Ceará

Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar 
PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Pernambuco

Salatiel Carvalho - PPB; Sérgio Guerra - PSB;
Severino Cavalcanti - PPB; Vicente André Gomes 
PSB.

Bahia

Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves 
PDT; Simara Ellery - Bloco/PMDB; Ursicino Queiroz
-PFL.

Minas Gerais

Ronaldo Perim - Bloco/PMDB; Sandra Starling
- PT; Saraiva Felipe - Bloco/PMDB; Sérgio Miranda
- PCdoB; Silas Brasileiro - Bloco/PMDB; Tilden
Santiago - PT; Wagner do Nascimento - PPB; Zaire
Rezende - BlocoIPMDB.

Rio de Janeiro

Ronaldo .Cezar Coelho - PSDB; Ronaldo San
tos - PSDB; Rubem Medina - PFL; Sergio Arouca 
PPS; Simão Sessim - PPB.

São Paulo

Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres 
PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga Angerami 
PSDB; Ushitaro Kamia .,.. PPB; Welson Gasparini 
PSDB.

Mato Grosso

Teté Bezerra - BlocoIPMDB; Welinton Fagun
des - PL.

Distrito Federal

Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

Vilmar Rocha - PFL.

Mato Grosso'do Sul

Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Valdomiro Meger -: PFL

Santa Catarina

Serafin Venzon - PDT; VakflrColatto - BIoc:oIPMDB.

Rio Grande do Sul

Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Cignachi 
Bloco/PMDB; Veda Crusius - PSDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Luciano Castro - PSDB; Moisés Lipnik - PL;
Salomão Cruz - PSDB.'"



Outubro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 23291

Amapá

Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
PDT; Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe 
PSB.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - Blo
co/PMDB; Asdrúbal Bentes'- Bloco/PMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Hilário Coimbra - PSDB; José
Priante - Bloco/PMDB; Mário Martins - Blo
co/PMDB; Nicias Ribeiro - PSDB; Raimundo Santos
-PFL.

Amazonas

Átila Lins - PFL; Euler Ribeiro - PFL; João
Thomé Mestrinho - Bloco/PMDB; José Melo - PFL;
Pauderney Avelino - PFL.

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB; Expedito Júnior
- PFL; Marinha Raupp - PSDB; Oscar Andrade 
PFL; Silvernani Santos - PFL.

Acre

Célia Mendes - PPB; Chicão Brígido - Blo
co/PMDB.

Tocantins

João Ribeiro - PFL.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - PL; Eliseu Moura 
PL; Francisco Coelho - PFL; João Alberto - Blo
co/PMDB; Mauro Fecury - PFL; Remi Trinta - PL.

Ceará

Antonio Balhmann - PPS; Antonio dos Santos
- PFL; Paes de Andrade - Bloco/PMDB; Roberto
Pessôa - PFL.

Piauí

Alberto Silva - BlocoIPMDB; Ari Magalhães 
PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe
Mendes - PPB; João Henrique - BlocoIPMDB; Júlio
Cesar- PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 
PFL; Carlos Alberto - PSDB; Cipriano Correa 
PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB.

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - PFL; Efraim Morais 
PFL; José Luiz Clerot - Bloco/PMDB; Ricardo Rique
- Bloco/PMDB; Wilson Braga - PSDB.

pernêlmbuco

Eduardo Campos - PSB; João Colaço - PSB;
José Chaves - Bloco/PMDB; José Jorge - PFL;
José Mendonça Bezerra - PFL; Mendonça Filho 
PFL; Osvaldo Coelho - PFL; Roberto Fontes - PFL;
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB; Wilson Campos 
PSDB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Fernando Torres - PSDB; José Costa - PSD;
Moacyr Andrade - PPB; Talvane Albuquerque - PFL.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França 
PMN; Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca 
BlocoIPMDB; José Teles - PPB; Wilson Cunha - PTB.

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL; Coriolano Sales - PDT;
Jaime Fernandes - PFL; Jonival Lucas - PFL; José
Cárlos Aleluia - PFL; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira
- PFL; Pepro lrujo - Bloco/PMDB; Roland Lavigne 
PFL; Walter Pinheiro - PT.

Minas Gerais

Aracely de Paula - PFL; Armando Costa - Blo
co/PMDB; Bonifácio de Andrada - PSDB; Eliseu Re
sende - PFL; Anghinetti - PPB; Ibrahim Abi-Ackel 
PPB; Israel Pinheiro - PTB; José Santana de Vas
concellos - PFL; Lael Varella - PFL; Leopoldo Bes
sone - PTB; Marcos Lima - Bloco/PMDB; Maria El
vira - Bloco/PMDB; Mario de Oliveira - PPB; Mauri
cio Campos - PSDB; Mauro Lopes - BlocoIPMDB;
Neif Jabur - Bloco/PMDB; Raul Belem - PFL; Ro
berto Brant - 'PSDB; Romel Anizio - PPB; Silvio
Abreu - PDT; Vittorio Medioli - PSDB.

Espírito Santo

Etevalda Grassi de Menezes - Bloco/PMDB;
Roberto Valadão - Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL; Al
varo Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL; Ayrton Xe
rez - PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Al
berto Campista - PFL; Carlos Santana - PT; Cidinha
Campos - PDT; Francisco Dornelles - PPB; Itamar
Serpa - PSDB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson 
Bloco/PMDB; José Carlos Coutinho - PFL; José
Egydio - PFL; José Maurício - PDT; Laprovita Vieira
- PPB; Lima Netto - PFL; Mareio Fortes - PSDB;
Nilton Cerqueira - PSDB; Osmar Leitão - P-PB; Ro
berto Campos - PPB; Roberto Jefferson - PTB; Va
nessa Felipe - PFL.
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810 Paulo

Alo~sioNunes Ferreira - PSDB; Antonio Cartas
Pannunzio - PSDB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary
Kara - PPB; Ayres da Cunha - PFL; Carlos ApoIiná
rio - Bloco/PMDB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha
Bueno - PPB; Delfim Netto - PPB; Edinho Araujo 
Bloco/PMDB; Fabio Feldmann - PSDB; Fausto Mar
tello - PPB; Helio Bicudo - PT; João Mellão Neto 
PFl; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB;
Jose Anibal - PSDB; Jose de Abreu - PSDB; José
Pinotti .- PSB; Jurandyr Paixão - PPB; Koyu lha 
PSOB; Luiz Carlos Santos - PFL; Marquinho Cheíd
- PSD; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto
- PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner Rossi - BIo-
co/PMOS; Wagner Salustiano - PPB; Zulaie Cobra 
PSDB.

Mato Grosso

Antonio Joaquim - PSDB; Rodrigues Palma 
PTS.

Goiás

Barbosa Neto - BlocoIPMDB; Carfos Mendes 
Blocon'MDB; Lidia Quinan - BIocoIPMDB; Perillo
PSDB; Nair Xavier Lobo - BIocoIPMDB; Pedrinho
Abrão - PTB; Pedro Canedo - PL; Rubens Cosac 
BlocoIPMDB; Sandro Mabel - BIocoIPMDB; Zé G0
mes da Rocha - PSD.

Mato Grosso do Sul

Flavio Derzi - PPB; Marçal Filho - PSDB; Mari
lu Guimarães - PFL; Nelson Trad - PTB; Oscar Gol
doni - Bloco/PMDB.

Paraná

Abelardo Lupíon - PFL; Basilio Villani - PSOB;
Chico da Princesa - PTB; Aavio Ams - PSDB; Her
mes Parcianello - BlocoIPMDB; Luciano Pizzatto 
PFL; Max Rosenmann - PSOB; Nelson Meurer 
PPB: Paulo Cordeiro - PFL; Wener Wanderer 
PFL.

Santa Catarina

Hugo Biehl·- PPB; Mario Cavallazzi - PPB; Va
nio dos Santos - PT.

Rio Grande do Sul

.d.dl'~)a d.) Slreck - PSDB; Arlindo Vargas 
P·,-ü.l\Unusto Nardes - PPB; Dareisio Perondi 
eIJc;o/PMOI3; Esther Grossi - PT; Ezidio Pinheiro 
F!mO, Mendes Ribeiro Filho - BIocoIPMDB; Miguel
Hossetto - PT; Nelson Proença - BIocoIPMDB;
<},;ar:ir Klein - BlocoIPMDB; Renan Kurtz - POT;

E) mo <irst •. PPB; ValdecrOliveira - PT.

A SRA. PRESIDENTE (Joana Dare) - Encerro
a sessão, designando para amanhã, quinta-feira, dia
15, às 14 horas, a seguinte

OADEMOODIA

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS

1- Emendas

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas:
(Ato da Mesa n° 177, de 1989)

Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados (Art.
64, § 1° da Constituição Federal): até 24/10/98.

PROJETOS DE LEI:

N° 2.464/96 (DO. PODER EXECUTIVO) • Regula o
processó administrativo no ambito da
Administração Federal. (Apensado ao PL nO
2.097/96, do Dep. Régls de Oliveira)

PRAZO· 4° dia: 15-10-98
ÚLTIMO'DIA: 16-10-98

N° 2.684/96 (DO PODER EXECUTIVO) - Altera os
arts. 43. 44, 45,,46. 47, 55 e.77 do Decreto-Lei
nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal. •

PRAZO· 4° dia: 15-10-98
ÚLTIMO DIA: 16-10-98

Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados (Art.
64, § 1° da Constituição Federal): até 26/10/98.

N° 4.071/98 ( DO PODER EXECUTIVO) - Dispõe
sobre a abrangência das sentenças prolatadas
em ações de caráter coletivo e a execução
contra a fazenda públiCa

PRAZO - 4° dia: 15-10-98
ÚLTIMO DIA: 16-10-98

11 • Recursos

1. CONTRA. APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO·· ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°
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INTERPOSIÇÁO DE RECURSO: ART. 58, § 3°
combinado com ART. 132, § 2°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

3.470-C/97 - (PODER EXECUTIVO) - Cria o Quadro
de Oficiais de Saúde do Exército - QOSau, e
dá outras providências. .

PRAZO - 2° dia: 15-10-98
ÚLTIMO DIA: 20-10-98

PRAZO - 3° dia: 15-10-98
ÚLTIMO DIA: 19-10-98

N° 1.907/96 (JORGE TADEU MUllt\LEi~11) - Torna
obrigatória a previsão de v<t]as nos
estabelecimentos dos aeroporto'" para i:!S

pessoas que neles exercem atividade
profissional regular.

PRAZO - 3° dia: 15-10-98
ÚLTIMO DIA: 19-10-98

4.688-C/94 - (PAULO DELGADO) - Dispõe sobre a
criação e o funcionamento de Cooperativas
Sociais.

PRAZO - 2° dia: 15-10-98
ÚLTIMO DIA: 20-10-98

2. CONTRA PARECER TERMIf\t!\T~VO iDE
COMISSÃO - ART 54

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLE!'\lARIO EIV!
APRECIAÇÃO PRELlMINl~H, NOS
TERMOS DO ART. 144)

PRAZO PARA APRESENTAÇ,Z\O DE HEGURSO:
ART. 58, § 1°

DE

PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBIUDPDE

CONTRA DECLA!Rd'~,C~;~,C. ~

PREJUDICIALIDADE - ART. Hi4, ~1 t'
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLE~IARJO,

.. APÓS OUVIDA A CCJR, NOS
TERMOS DO ART. 164, § 2° e § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇAo DE HECUFEü:

ART. 164, § 2°

PROJETO DE LEI:

N° 1.674/96 (PODER EXECUTIVO) - Altera
dispositivos do Decreto-lei n° 2.:3413, de í' ele
dezembro de 1940 (Código Penal).
(Apensado: PL n° 1.8071B6, do Dep. Sérgio
Carneiro. Apensados: PL nO ·1.954IH6, da Dep.
Marta Suplicy e PL nO 2.773/97, do Dep. Silvio
Pessoa).

PRAZO - 3° dia: 15-10-98
ÚLTIMO. DIA: 19-10-98

PROJETOS DE LEI:

N° 2.991/97 (FERNANDO FERRO E !JUn:!:ls '.:3;) c

Institui o Dia Nacional de Luta .:I€Jia R:lferrl'l'1a
Agrária e dá outra providénGias t.iJ.\peilzatr!,):
PL nO 3.081/97, do Dep. Aldo Arantes).

PRAZO - 3° dia: 15-10-98
ÚLTIMO DIA: 19-10-98

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

N° 1.819/96 (SANDRO MABEL) - Autoriza realização.
de provas para obtenção de Carteira Nacional
de Habilitação rara cidadãos analfabetos
acima de 25 (vinte e cinco) anos de idade e dá
outras providências.

PRAZO - 3° dia: 15-10-98
ÚLTIMO DIA: 19-10-98

N° 1.883/96. (LUIZ CARLOS HAULY) - Determina a
responsabilidade do Município em trechos das
rodovias que atrav~ssam suas áreas urbanas.

N° 959/95 (JAIME MARTINS) - Dispõe sobre a
inclusão de municípios situados no noroeste do _
Estado de Minas Gerais, na' área de atuação
da SUDENE. (Apensado: PL nO 983/95, do 3.
Dep. Armando Costa).

PRAZO - 3° dia: 15-10-98
ÚLTIMO DIA: 19-10-98

PROJETOS DE LEI:

2.775-B/97 - (SANDRO MABEL) - Altera a redação
do inciso 111 do art. 12 da Lei nO 8.934, de 18 de 2.1
novembro de 1994, que dispõe sobre o
Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins. •

PRAZO - 2° dia: 15-10-98
ÚLTIMO DIA: 20-10-98
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SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos
do artigo 137, § 1° do RI. Prazo para 23 S3-feira
apresentação de recurso artigo 137, § 2° (05
sessões). A seguinte proposição:

N0 4.626/98 (JOÃO PIZZOLATTI) - Altera o artigo 1°
da Lei nO 7.408, de 25 de novembro de 1985.

(Face a apreciação do PL nO 3.970/97).
PRAZO· 3° dia: 15-10-98
ÚLTIMO DIA: 19-10-98

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N0 191/98 (LUIZ PIAUHYLlNO) - Institui a Frente
Parlamentar de Apoio à Cultura Popular
Brasileira.

PRAZO· 3° dia: 15-10-98
ÚLTIMO DIA: 19-10-98

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA
O GRANDE EXPEDIENTE

• Outubro de 1998·

15 5~·feira 15:00 Cesar Bandeira
15:25 Mendonça Filho

16 S3·feira 10:00 Paulo Paim
10:25
10:50
11 :15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

19 23 ·feira 15:00 Nilson Gibson
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55

20 S3·feira

22 53·feira

2S 23-feira

27 33 ·feira

28 43 ·feira

29 53 ·feira

3D 63-feira

18:20
15:00 Wagner Salustiano

15:25 Walter Pinheiro

15:00 Freire Júnior
15:25 Benedito Domingos

15:00 José Carlos Vieira

15:25 Luiz AlbertÓ'

10:00
10:25
10:50
11 :15
11 :40
12:05
12:30
12:55
13:20
15:00 Agnelo Queiroz
15:25 Nelson Marchezan
15:50 Adhemar de Barros Filho

16:15 Marcus Vicente
16:40 Augusto Carvalho

17:05
17:30
17:55
18:20
15:00 Chico Vigilante

15:25 Roberto Valadão

15:00 Geraldo Pastana
15:25 Sérgio Miranda

15:00 Gerson Peres
15:25 Zaire Rezende

10:00
10:25
10:50
11 :1.5
11:40
12:05
12:30
13:20

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 36 minu·
tos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no.!
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve exonerar, de acordo com o art.
35, item I, da Lei n2 8.112, de 1 de dezembro de
1990, ANA MÁRCIA COSTALONGA SERAPHIM,
ponto nº 10.448, do cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-09, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, que exercia no Gabinete do
Primeiro Suplente dos Secretários, a partir de 5 de
outubro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 14 de outubro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

O Pre~idente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve exonerar, de acordo com o art.
35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, RODRIGO NUNES ALESSI, ponto nº 12.546,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE
15, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputa
dos, que exerce no Gabinete do Primeiro Suplente
dos Secretários.

Câmara dos Deputados, 14 de outubro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve tomar sem efeito, de acordo com os
§§ 1º e 62 do art. 13, da Lei n2 8.112, de 1990, a no
meação de OLlNDA MARIA ANDRADE DIAS para
exercer, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, o cargo de Assistente Téc
nico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 14 de outubro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
9º, item 11, da Lei n2 8.112, citada, CARLOS MAXIMI
LIANO DA FONSECA, para exercer, na Diretoria Le
gislativa, o cargo de Assessor Administrativo, CNE-

07, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputa
dos, criado pelo art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de
junho de 1980, combinado com o art. 32 do Ato da
Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 14 de outubro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
9º, item li, da ·Lei nº 8.112, citada, JORGE FERNAN
DES DE SOUZA, para exercer, na Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo art. 1º do Ato da Mesa nº 84, de 13 de ju
lho de 1993.

Câmara dos Deputados, 14 de outubro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que I~e confere o art. 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o art. 61:! da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
go,litem 11, da Lei nº 8.112, citada, MIRIAM HENRI
QUE DE MENEZES BASTOS, para exercer, na Re
latoria da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, o cargo de Assessor Técni
co, CNE-10, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo art. 1º do Ato da Mesa nº 92
de 30 de setembro dé 1993. '

Câmara dos Deputados, 14 de outubro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 111,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
91:!, item 11, da Lei n2 8.112, citada, RODRIGO NU
NES ALESSI, para exercer, no Gabinete do Primeiro
Suplente dos Secretários, o cargo d~ Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanen
te da Câmara dos Deputados, transformado pelo ar
tigo 3º do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de
1987, observada a nova denominação dada pelo art.
12 da Resolução n2 4, de 13 de junho de 1991, com-
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binado com ó art. 3º do Ato da Mesa nº 47, de 7 de
outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 14 de outubro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 3.965, DE 1998

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Comunicações sobre contratos e me
tas relativos à desestatização do Sistema
Telebrás.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro das Comunicações o seguinte pedido
de informações:

a) solicito cópia na íntegra de todos os contra
tq~ firmados entre o Governo e as empresas/consór
cios que ganharam os leilões de venda das empre
sas do Sistema Telebrás;

b) quais foram as metas fixadas para cada
uma das empresas desestatizadas, quais os prazos
a elas relativos e quais os volumes de investimentos
que terão que ser realizados no sentido do cumpri
mento dessas metas?

c) na hipótese de não cumprimento das metas
estabelecidas, quais as penalidades e outras provi
dências aplicáveis?

d) de que forma e através de que meios a Ana
te: :iscalizará o cumprimento dessas metas e das de
mE' s cláusulas dos contratos?

e) qual o volume de recursos destinados pelo
BNDES elou Banco do Brasil elou a Caixa Econômi
ca Federal elou qualquer outro órgão do Governo
para financiar os compradores das empresas do Sis
tema Telebrás, nos leilões realizados? Solicito infor
mar as condições relativas a juros, garantias, pra
zos, carênciê-, multas, penalidades por inadimplên
cia, condições para renegociação etc.;

f) qual foi a participação do BNDES e suas em
presas ligadas ou qualquer outro órgão do Governo
na aquisição de ações do Sistema Telebrás e qual a
destinação prevista para essas participações adquiri
das por aqueles órgãos e suas coligadas?

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1998. 
Deputado Cunha Bueno - Deputado Marcelo
Déda.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 15 de outubro de 1998. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad refer~ndumda Mesa.
Em 15 de outubro de 1998. - Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente no exercício da
Presidência.



(Biênio 1997/98)

Presidente:
MICHEL TEMER - PMD8ISP

lI! Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPI

2l! Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPB/PE

lI! Secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDB/CE
2l! Secretário:
NELSON TRAD - PT8IMS
3l! Secretário:
PAULO PAIM - PT/RS
42 Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

Suplentes de Secretárll>:
12 JOSÉ MAURíCIO - PDT/RJ

22 WAGNER SALUSTIANO - PPB/SP

32 ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDB/GO

4º LUCIANO CASTRO - PSDB/RR

PSDB
Uder: AÉCIO NEVES

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Líder: INOC~NCIO OLIVEIRA

PPB
Uder: ODELMO LEÃO

PT
Uder: MARCELO DÉDA

José Coimbra
José Borba

Félix Mendonça

Maria Laura
Milton Mendes

Padre Roque
Teima de Souza
Walter Pinheiro

Vanio dos Santos

João Mendes
Valdenor Guedes

Ricardo Barros
Alcione Athayde

Robério Araújo
Benedito Guimarães

Romel Anízio
Larnartine Posella

José Janene
José Unhares

PTB
Uder: PAULO HESLANDER

PDT
Uder: MIRO TEIXEIRA

Vlce-Uderes:
Duilio Pisane5chl (12 Vice)
Artindo Vargas
Maria Valadão

Vlce-Uderes
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Eurico Miranda
Jair Soares
Cartos Airton
Benedito Domingos
Jofran Frejat

Vlce-Üderes:
Fernando Ferro
Haroldo Sabóia
Ivan VaÍente
João Fassarella
João Paulo
José Pimentel
Luiz Mainardi

Salvador Zimbaldi
Nelson otoch

Osmânio Pereira
Veda Crusius

Candinho Mattos
Mario Negromonte

JoséAníbaJ
Alzira Éwerton

Welson Gasparini
, Luiz Piauhylino

Fátima Pelaes
Antônio Cartos Pannunzio

José Santana de Vasconcellos
Uma Netto

Maluly Netto
Marilu Guimarães

Mario Assad
Mendonça Rlho

MussaDemes
Ney Lopes

Osório Adriano
Paes Landim

Paulo Bomhausen
Paulo Gouvêa
VilmarRocha

Werner Wanderer

Vlce-Uderes
José Carlos Aleluia (1 2 Vice)
Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
CartosMelles
César Bandeira
Corauei Sobrinho
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Hugo Rodrigues da Cunha
José Lourenço

Vlce-Uderes:
Arnaldo Madeira (1 2 Vice)
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
Rornrnel Feij6
José Thomaz Nooo
Fernando Torres
Pedro Henry
Feu Rosa
Silvio Torres
Marconi Perillo
Nícias Ribeiro
Sebastião Madeira

Bloco (PMDB, PRONA)
Uder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PSB
Uder: ALEXANDRE CARDOSD

PL
Uder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Lfderes:
Luiz Buaiz (1';1 Vice) Moisés Upnik
Ejácio Simões

Vlce-Uderes
Wagner Rossi (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Edinho Bez
Fernando Diniz
Freire Júnior
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Henrique Eduardo Alves
João Magalhães
Jorge Wilson

José Chaves
Lídia Quinan
Maria Elvira

Mendes Ribeiro Rlho
Pedro Novais

Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Rubens Cosac
Simara Ellery
Teté Bezerra

Vfce-Uderes:
Airton Dipp
Eurípedes Miranda
Femando Lopes

Vice-Lfderes:
Padro Valadares (1 2 Vice)

Giovanni Queiroz
Sérgio Carneiro
Wolney Queiroz

Vicente André Gomes



pedoS
Lrderes: HAROLDO LIMA

Vice-Lrderes:

Aldo Arantes
Agnelo Queiroz

PPS
Líder: SÉRGIO AROUCA

Socorro Gomes

PMN
Repr.: BOSCO FRANÇA

PV
Repr.: FERNANDO GABEIRA

PSTU
Repr.: L1NDBERG FARIAS

LIDERANÇA DO GOVERNOVice-Uderes:
Antônio Balhmann Colbert Martins

Parágrafo 42, Art. 92 - RI:
PSD

Repr.: MARQUINHO CHEDID

Vice-Líderes:
Elton Rohnelt{1 2 Vice)
Rodrigues Palma

Paudemey Avelino

Sandro Mabel

Ronaldo Cezar Coelho



1 vaga

Eujácio Simões

Chico da Princesa
Murila Domingos

Zé Gomes da Rocha

Félix Mendonça (PTB)

PL

PPS

PTB

PSB

PSD

Gervásio Oliveira (PDT)

1 vaga

Welinton Fagundes

Arlindo Vargas
Nelson Marquezelli

1 vaga

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Telefones: 318-691616978/6979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Antonio Ueno
Benedito de Lira

Dolores Nunes
Hugo Rodrigues da Cunha

Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella
Luiz Braga

Saulo Queiroz
Wemer Wanderer

1 vaga

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Antônio Jorge
Betinho Rosado
Carlos Melles
Elton Rohnelt
Francisco Coelho
José Múcio Monteiro
Roberto Fontes
Roberto Pessôa
Valdomiro Meger

Presidente: Roberto Balestra - PPB/GO
1Q Vice-Presidente: Dilceu Sperafico - PPBlPR
2ft Vice-Presidente: Etevalda Grassi de Menezes - PMDBlES
3!l Vice-Presidente: Nelson Marquezelli - PTBlSP

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDB, PRONA)

Presidente: Paulo Rocha - PTIPA
1- Vice-Presidente: Socorro Gomes - PCdoBlPA
2º Vice-Presidente: Benedito Guimarães - PPBIPA
3Q Vice-Presidente: Antônio Joaquim - PSDBlMT

ntulares Suplentes

PFL

PSDB

B.Sá
Ezidio Pinheiro
Giovanni Queiroz (PDT)
Marinha Raupp
Odílio Balbinotti
Olávio Rocha
Orcino Gonçalves (PMDB)
Ronaldo Santos
1 vaga

Adelson Salvador
Carlos Mendes
Etevalda Grassi de Menezes
Ivandro Cunha Lima
Laire Rosado
Moacir Micheletto
Oscar Goldoni
Roberto Paulino
Valdir Colatto

Adelson Ribeiro
Dilso Sperafico

7 vagas

Armando Abílio
Cleonâncio Fonseca

Maria Elvira
Mauro Lopes

Saraiva Felipe
Silas Brasileiro

Wilson Cignachi
2 vagas

Átila Lins
Dolores Nunes
Jaime Martins
Osmir Lima
Vilmar Rocha

Anivaldo Vale
Antônio Feijão
Antônio Joaquim
Hilário Coimbra
Salomão Cruz

PSDB

Bloco (PMDB, PRONA)

Elton Rohnelt
João Ribeiro

Sérgio Barcellos
2 vagas

Fátima Pelaes
Moisés Bennesby

3 vagas

1 vaga"

Asdrúbal Bentes
João Henrique

José Priante
1 vaga

PTB

PPB

Davi Alves Silva
Luiz Fernando
Robério Araújo

Wigberto Tartuce

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
Gervásio Oliveira

José Pimentel
Luciano Zica

Geraldo Pastana
GilneyViana
Paulo ROcha
Socorro Gomes

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Mário Martins
Teté Bezerra

Benedito Guimarães
Célia Mendes
Luis BarboSa
Valdenor Guedes

Francisco Rodrigues

Enivaldo Ribeiro
FetterJúnior

JoãoTota
José Rezende
Romel Anízio

3 vagas

Femando Zuppo
João Coser

José Pimentel
Padre Roque

Valdeci Oliveira
3 vagas

PPB

Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Mário Cavallazzi
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Wagner do Nascimento
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Adão Pretto
Alcides Modesto
Carlos Cardinal
Enio Bacei
Geraldo Pastana
João FassarelIa
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante



Moisés Lipnik Welinton Fagundes

Secretário: Tereio Mendonça Vila
Telefones: 318-69981318-6999 e 318-6970

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Arolde de Oliveira - PFURJ
12 Vice-Presidente: Vic Pires Franco - PFUPA
22 Vice-Presidente: Carfos Alberto - PSDBlRN
32 Vice-Presidente: Pedro lrujo - PMDBlBA

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDB, PRONA)

Murilo Domingos Philemon Rodrigues
1 vaga Rodrigues Palma

PSB

JoséPinotti 1 vaga

PL

Antônio Joaquim Araújo Welinton Fagundes

PPS

Colbert Martins Le6nidas Cristino

Marquinho Chedid

Secretária: Maria Ivone do E~pírito Santo
Telefones: 318-6906 a 6908
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
"E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: José Anibal- PSDBlSP
12 Vice-Presidente: Nelson Otoch - PSDBlCE
22 Vice-Presidente: Magno Bacelar - PFUMA
32 Vice-Presidente: SiMo Pessoa - PMDBlPE

1 vaga

Esther Grossi
Femando Lopes

Ivan Valente
Jaques Wagner

Luciano Zica
Pedro Wilson

2 vagas

Suplentes

Átila Lins
Ciro Nogueira

Cláudio Cajado
Couraci Sobrinho

Jairo Azi
Maluly Netto
Osmir Lima

Paes Landim
Paulo Gouvêa

Rubem Medina
Vanessa Felippe

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro

João Leão
José Thomaz Nonõ

Luiz Piauhylino
MarçaJ Filho

Max Rosenmann
MoiséS Bennesby
Salvador Zimbaldí

1 vaga

PFL

PSDB

PSD

PTB

Bloco (PT, PDT, pedoB)

Aníbal Gomes (PSDB)
Dércio Knop
Eurípedes Miranda
Inácio Arruda
João Paulo
Sérgio Miranda
Trlden Santiago
Walter Pinheiro

Antonio dos Santos
Augusto Farias
Benedito de Ura
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Magno Bacelar
Mussa Demes
Ney Lopes
Raul Belém
Roland Lavigne
Vilmar ROÇha

Titulares

I Aloysio Nunes Ferreira
.A1zira Éwerton
Edson Silva
José Aníbal
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Nestor Duarte
Nieias
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

1 vaga

Cunha Bueno
Gérson Peres

Nelson Meurer
Valdenor Guedes

4 vagas

Antônio Brasil
Gastão Vieira

João Matos
Moacir Micheletto

Nelson Proença
Neuto de Conto

3 vagas

Antonio dos Santos
Aracely de Paula
Ayres da Cunha

Jaime Martins
José Jorge

Leur Lomanto
Mendonça Filho

Paudemey Avelino
Paulo Bornhausen

Paulo Lima
Sérgio Barcellos

Antonio Garlos Pannunzio
Amon Bezerra

B.Sá
Itamar Serpa

Marconi Perillo
Nelson Otoch

Odilio Balbinotti
Silvio Torres

Tuga Angerami

PL

PSB

PSDB

Arolde de Oliveira
César Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Raimundo Santos
Vanessa Felippe
VIC Pires Franco

1 vaga

Alberto Goldman
Ariosto Holanda
Garfos Alberto
João Almeida
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
MarçaJ Filho
Salvador Zimbaldi

Garfos ApoIinário
Hélio Rosas
José Priante
Marcelo Barbieri
Mendes Ribeiro Filho
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Udson Bandeira
Wagner Rossi

PPB

João Iensen
José Janene
Laprovita Vieira
Mário Assad (PFL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Barros
Roberto Campos
1 vaga



Bloco (PMDB,PRONA) PSDB

De Velasco
Freire Júnior

Sandro Mabel
Valdir Colatto

Inácio Arruda (PCdoB)
Luiz Alberto (PT)

Márcia Marinho
Renato Johnsson

Salomão Cruz

Chicáo Brígido
Paulo Lustosa
Regina Lino
Silas Brasileiro

Adelson Ribeiro
Elias Murad
Emerson Olavo Pires
Fábio Feldmann
Socorro Gomes (PCdoB)

Bloco (PMDB, PRONA)

Ivandro Cunha Lima
João Thomé Mestrinho

Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho

NeifJabur
Pedro lrujo

Pedro Novais
Roberto Valadão

Wagner Rossi

PPB

Asdrúbal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida Cesar
Fernando Diniz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Rubens Cosac
Snvio Pessoa

Bloco (PT,PDT, PCdoB)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Adhemar de Barros Rlho
AryKara
Emílio Assmar
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Aldo Arantes
Arlindo Chinagalia
Coriolano Sales
Haroldo Sabóia
José Genoíno
José Machado
Luiz Eduardo Greenhalgh
Snvio Abreu

Benedito Domingos
Jair Bolsonaro

Jair Soares
João Mendes
Luis Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

1 vaga

Enio Bacci
Joana Dare

Marcelo Déda
Marta Suplicy

Severino Alves
Teima de Souza

Vânio dos Santos
Wolney Queiroz

PPB

Celso Russomanno
Cunha Lima
Ricardo Izar
Valdenor Guedes

GilneyViana
Ivan Valente
Jaques Wagner
Sérgio Carneiro

PTB

1 vaga

PSB

Raquel Capiberibe

PV

Alcione Athayde
Fernando Ribas Carli
Herculano Anghinetti

Ushitaro Kamia

Adão Pretto
Geraldo Pastana
Gervásio Oliveira
Nilmário Miranda·

Duilio Pisaneschi

1 vaga

Presidente: Silas Brasileiro - PMDBlMG
1ª Vice-Presidente: Regina Lino - PMDBIAC
2º Vice-Presidente: Luciano Pizzatto - PFUPR
3º Vice-Presidente: Celso Russomanno - PPB/SP

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Rodrigues Palma Israel Pinheiro
Vicente Cascione Roberto Jefferson

PSB

Nilson Gibson 1 vaga

PL

Pedro Canedo Luiz Buaiz

PPS

Antonio Balhmann Colbert Martins

Fernando Gabeira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Telefones: 318·6929 a 6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

1 vaga

Ademir Lucas
Ceci Cunha

José de Abreu
2 vagas

Carlos Magno
Cesar Bandeira

Darci Coelho
Oscar Andrade

Roberto Pessoa

Antônio Carlos Pannunzio
Eduardo Barbosa
Osvaldo Biolchi (PTB)
Welson Gasparini
1 vaga

Jorge Khoury
Murilo Pinheiro
Sérgio Barcellos
Simara Ellery (PMDB)
Zila Bezerra

PSDB

Presidente: José Borba - PTBlPR
1º Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi - PTBlRS
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Fernando Zuppo - PDT/SP

Titulares Suplentes

PFL

Suplentes

PFL

Titulares

PTB

Bloco (PMDB, PRONA)Ciro Nogueira
Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Silvemani Santos
1 vaga

Aroldo Cedraz
José Carlos Aleluia

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

Antônio Brasil
.José Chaves
Tete Bezerra
Wilson Cignachi

Barbosa Neto
Carlos Nelson

Henrique Eduardo Alves
Marcelo Teixeira



João Mendes
Simão Sessim
Telmo Kirst
1 vaga

PPB

Prisco Viana
Ricardo Izar

2 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Walter Pinheiro (PT)

Gilvan Freire

PTB

PSB

PL

1 vaga

1 vaga

Padre Roque(PT)Fernando Zuppo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

José Borba

1 vaga

João Paulo
Luiz Eduardo Greenhalgh

Paulo Rocha
1 vaga

PTB

Pedrinho Abrão

PSB

1 vaga

Agnelo Queiroz (PCdoB)

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Robson Tuma - PFUSP
1º Vice-Presidente: Luiz Braga - PFLlBA
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti - PPB/MG
3º Vice-Presidente: Antônio do Valle - PMDBIMG

Pedro Canedo

PL

Eliseu Moura

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Telefones: 318-70711318-7073 fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Eraldo Trindade - PPB/AP
12 Vice-Presidente: Osmar Leitão - PP8IRJ
22 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh - PTlSP
30 Vice-Presidente: Luiz Alberto PTlBA

Titulares

Hugo Rodrigues da Cunha
Uma Netto
Luiz Braga
Marilu Guimarães
Robson Tuma
Rubem Medina

PFL

PSDB

Suplentes

Adauto Pereira
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
José Melo

José Múcio Monteiro
Manoel Castro

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PMDB, PRONA)

Titulares

PFL

Aldir Cabral
Carlos Melles
Talvane Albuquerque
Vilmar Rocha
1 vaga

PSDB

Alzira Éwerton
AávioAms
José Aníbal
José Thomaz Nonô
Sebastião Madeira

Bloco (PMDB,PRONA)

De Velasco
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo
Roberto Valadão

PPB

Eraldo Trindade
Jair Bolsonaro
José Unhares
Osmar Leitão

Bloco PT, PDT, PCdoB

Suplentes

Ayres da Cunha
Dolores Nunes

Marilu Guimarães
Mário Assad

1 vaga

5 vagas

Jorge Wilson
Noel de Oliveira

2 vagas

Delfim Netto
Lamartine Posella

Moacyr Andrade
1 vaga

Anivaldo Vale
Danilo de Casbtl
Moisés 8ennesby
Ronaldo Cezar Coelho
Wilson Campos

Antônio do Valle
Edison Andrino
Odacir Klein
Paulo Rilzel

PPB

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
1 vaga

Airton Dipp
Marcelo Déda
Marcia Cibilis Viana
1 vaga

PTB

José Coimbra

PSB

Fábio Feldmann
Koyu lha

Luiz Carlos Hauly
Renato Johnsson

Veda Crusius

Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Ricardo Rique

1 vaga

Augusto Nardes
Cunha Uma

Francisco Dornelles
Mário Cavallazzi

Fernando Zuppo
José Machado

Luiz Mainardi
Pedro Valadares

Antonio Balhmann (PPS)

Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Luiz Alberto
Luiz Eduardo Greenhalgh

Fernando Ferro
Nilmário Miranda

Pedro Wilson
Ricardo Gomyde

Sérgio Guerra

Secretária: Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Telefones: 318-7024 a 7026

1 vaga



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Titulares Suplentes

PFL
Presidente: José Jorge - PFUPE
12 Vice-Presidente: Paulo Bornhausen - PFUSC
2º Vice-Presidente: Esther Grossi - PTlRS
32 Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada - PSD8IMG

Titulares Suplentes

PFL
José Jorge
José Melo
Mauro Fecury
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Lima

Ademir Lucas
Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Nelson Marchezan

PSDB

Batinho Rosado
Eraldo Tinoco
Jairo Carneiro

Osvaldo Coelho
Raul Belém

1 vaga

Marcus Vicente
Marinha Raupp

Osmânio Pereira
2 vagas

Augusto Viveiros
Júlio César
Manoel Castro
Maurício Najar
Osório Adriano
Saulo Queiroz
2 vaga

.Antonio Kandir
Arnaldo Madeira
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Roberto Brant
Silvio Torres
Veda Crusius

Antônio Geraldo
Benito Gama

Carlos Alberto Campista
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Reinhold Stephanes
Silvemani Santos

PSDB

Edson Silva
João Almeida

Luciano Castro
Mareio Fortes

Mário Negromonte
Paulo Mourão

Vittorio Medioli

Bloco (PMDB, PRONA)

Bloco (PMDB, PRONA)

Rávio Ams (PSDB) Djalma de Almeida Cesar
Gastão Vieira JoSeLuiz Clerot
João Matos Lídia Quinan
João Thomé Mestrinho Rita Camata
Maria Elvira 1 vaga

PPB

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
NeifJabur
Nelson Proença
Pedro Novais

PPB

Darcísio Perondi
Hélio Rosas

Oreino Gonçalves
Paulo Ritzel

Sílvio Pessoa
2 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurico Miranda
Iberê Ferreira
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Severiano Alves (PDT)
1 vaga

Augusto Nardes
EmnioAssmar
José Linhares

Márcio Reinaldo Moreira
Wagner do Nascimento

Delfim Netto
Fernando Ribas Carli.
Fetter Júnior
Francisco Dornelles
Jurandyr Paixão
(1 vaga)

Felipe Mendes
Herculano Anghinetti

Laprovita Vieira
Roberto Campos

2 vagas

PTB

Coriolano Sales
Fernando Torres (PSDB)

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Nedson Micheleti
OIávio Rocha (PSDB)

PTB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Basnio Villani (PSDB)
Rrmo de Castro (PSDB)
Osmar Leitão (PPB)
Vanio dos Santos
Zaire Rezende (PMDB)
1 vaga

Aldo Arantes
Eurípedes Miranda

Marta Suplicy
Paulo Bernardo

Fernando Gonçalves

Esther Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson
Wolney Queiroz

PSB

Sebastião Madeira (PSDB)

Alexandre Cardoso

PL

1 vaga
Felix Mendonça
Israel Pinheiro

PSB

2 vagas

Alvaro Valle

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012

Eliseu Moura
João Colaço

PL

1 vaga

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Germano Rigotto - PMDB/RS
12 Vice-Presidente: Neif Jabur - PMDB/MG
2º Vice-Presidente: Fetter Júnior - PPB/RS
32 Vice-Presidente: Júlio César - PFUPI

José Augusto

PPS

Pimentel Gomes

Secretária: Maria Linda Magalhães
Telefones: 318-6960/6989/6955

Pimentel Gomes

José Augusto



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE

Presidente: Paulo Bemardo - PT/PR
1º Vice-Presidente: Milton Temer - PT/RJ
2º Vice-Presidente: Márcio Fortes - PSDB/RJ
3º Vice-Presidente: Paulo Bauer - PFUSC

Titulares Suplentes

PFL

Eliseu Resende
Eraldo Tinoco
José Santa de Vasconcellos

PSDB

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Dilso Sperafico
Renato Johnsson
Salomão Cruz

José Carlos Coutinho
Júlio Cesar

Raimundo Santos

Mareio Fortes
4 vagas

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio Neto
Jairo Azi
Paudemey Avelino
Paulo Bauer

Ayrton Xerez
Candinho Mattos
João Leão
Márcio Fortes
Rommel Feijó

PSDB

José Mendonça Bezerra
Lima Netto

Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Alexandre Santos
Arthur Virgílio

3 vagas

Bloco (PMDB, PRONA)

Alceste Almeida
João Alberto
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
Marcos Lima

PPB

Fausto Martello
Romel Anízio
Salatiel Carvalho
VadãoGomes

Alberto Silva
Edinho Bez

Simara Ellery
1 vaga

Flávio Derzi
Francisco Silva

João Iensen
José Janene

Bloco (PMDB, PRONA)

Augusto Carvalho (PPS)
Confúcio Moura
João Magalhães
Milton Temer (PT)

PPB

Freire Júnior
Moreira Franco

Odacir Klein
Paulo Lustosa

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Femando Ferro
José Maurício
Luciano Zica
Luiz Alberto

PTB

Airton Dipp
Alcides Modesto

Haroldo Lima
Walter Pinheiro

Secretária: Valda D. S. Lobo
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Luiz Femando
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

Bloco (PT:PDT, PCdoB)

Aldo Rebelo
Femando Lopes
Mário de Oliveira (PPB)
Paulo Bemardo

PTB

Adylson Motta
Carlos Airton

Dilceu Sperafico
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Cidinha Campos
Femando Ferro

Humberto Costa

Pedrinho Abrão

PSB

Eduardo Campos

PSD

Zé Gomes da Rocha

José Borba

1 vaga

Marquinho Chedid

Presidente: Vadão Gomes - PPB/SP
1ºVice-Presidente: Fausto Martello - PPB/SP
2º Vice-Presidente: Renato Johnsson - PSDB/PR
3º Vice-Presidente: Antonio Feijão - PSDB/AP

Titulares Suplentes

PFL

Lindberg Farias

Secretário: Marcos Rgueira de Almeida
Telefones: 318-6888 318-6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Neiva Moreira - PDTIMA
12 Vice-Presidente: Matheus Schmidt - PDT/RS
2º Vice-Presidente: Jorge Wilson - PMDBlRJ
32 Vice-Presidente: José Teles - PPBlSE

Titulares Suplentes

PFL

Valdemar Costa Neto (PL)

PSB

1 vaga

PSTU

Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes

Vicente Cascione

1 vaga

1 vaga

Antônio Jorge
Elton Rohnelt

Aldir Cabral
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Benito Gama
Claudio Cajado
Leur Lomanto
Osmir Lima
Osvaldo Coelho
Wemer Wanderer

Arthur Virgílio
Franco Montoro

PSDB

Abelardo Lupion
Euler Ribeiro

João Mellão Neto
Jorge Khoury

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Ney Lopes
Paulo Bauer

Roberto Fontes
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Alvaro Valle (PL)



Hilário Coimbra
Itamar Serpa
Jayme Santana
José Thomaz Nonô
Paulo Mourão
Renan Kurtz (PDT)
(1 vaga)

Bloco (PMOB, PRONA)

Elias Murad
Feu Rosa

João Leão
José Aníbal

Nilton Cerqueira
Welson Gasparini

Zulaiê Cobra

Carlos Magno
Euler Ribeiro
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho
José Egydio
Luiz Durão
Reinhold Stephanes
Remi Trinta (PL)
Ursicino Queiroz

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Viveiros
Jaime Fernandes

José Lourenço
Laura Carneiro

Rogério Silva
Roland Lavigne

Talvane Albuquerque
(1 vaga)

Bloco (PT,POT, PCdoB)

Bloco (PMOB, PRONA)

Bloco (PT, POT, PCdoB)

PPS

Maria Valadão (PTB) Augusto Carvalho

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996 Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

De Velasco
Genésio Bernardino
Jorge Wilson
José Lourenço (PFL)
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Paes de Andrade
Paulo Delgado (PT)

PPB

Adylson Motta
Carlos Airton
Cunha Bueno
Jair Bolsonaro
José Teles
Robério Araújo
Ushitaro Kamia

Haroldo Uma
Hélio Bicudo
JOaJ]ad'Arc
Matheus Schmidt
Neiva Moreira
Paulo Delgado
Sandra Starling

PTB

Francisco Rodrigues
Leopoldo Bessone

PSB

Pedro Valadares

PL

Antonio Ueno (PFL)

Adelson Salvador
Alceste Almeida
Confúcio Moura
Edison Andrino

Etevalda Grassi de Menezes
Fernando Diniz

João Alberto
João Magalhães

Arnaldo Faria de Sá
Celson Russomanno

João Pizzolatti
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende

Salatiel Carvalho

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Eduardo Jorge
José Genoíno
Luiz Gushiken

Tilden Santiago
1 Vaga

Arlindo Vargas
José Coimbra

1 vaga

Moises Upnik

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Roberto Santos
Tuga Angeraini

Armando Abílio
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
José Aldemir
Lídia Quinan
Rita Camata
saraiva Felipe

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
Lamartine Posella
Nilton Baiano

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
Maria Laura
Marta Suplicy
Serafim Venzon

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

Vicente André Gomes

PSOB

Eduardo Barbosa
Elias Murad

Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Salvador Zimbaldi
Wilson Braga

2 vagas

Armando Costa
Carlos Mendes

Genésio Bernardino
Laire Rosado
Tete Bezerra

Zaire Rezende

PPB

Adhemar de Barros Filho
Célia Mendes

Eurico Miranda
Moacyr Andrade

Pedro Correa
R~bérioAraújo

1 Vaga

Agnelo Queiroz
Chico Vigilante
Jair Meneguelli

João Fassarella
Milton Mendes

Pedro Canedo (PL)
Sílvio Abreu

PTB

Sergio Arouca (PPS)
1 vaga

PSB

José Pinotti

Presidente: Roberto Santos - PSDBIBA
1ºVice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Jorge - PT/SP
3º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá - PPB/SP

Luiz Buaiz

PL

PPS

Antonio Joaquim Araujo

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Aldir Cabral Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

Titulares

Ayres da Cunha

PFL

Suplentes
Pimentel Gomes José Augusto



COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Pedro Henry - PSDBIMT
1Q Vice-Presidente: Jovair Arantes - PSDBlGO
2º Vice-Presidente: Jaime Martins - PFU MG
3º Vice-Presidente: Jair Meneghelli - PT/S~

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDB, PRONA)

Jaime Martins
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira
Mendonça Filho
1 vaga

PSDB

Jovair Arantes
Luciano Castro
Marcus Vicente
Pedro Henry
Wilson Braga

Bloco (PMDB, PRÚNA)

Augusto Farias
João Ribeiro

Maurício Najar
RobsonTuma

Valdomiro Meger
VilmarRocha

Alberto Goldman
Arnaldo Madeira
Osmânio Pereira

Sebastião Madeira
1 vaga

Titulares

Antônio Geraldo
Jaime Fernandes
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Paulo Gouvêa
Rogério Silva
Talvane Albuquerque
1 vaga

Antonio Joaquim
Fernando Torres
Feu Rosa
Marcelo Teixeira (PMDB)
Mário Negromonte
Nilton Cerqueira
Roberto Rocha
Vittorio Medioli

Suplentes

PFL

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Coelho
José Egydio

José Santana de Vasconcellos
Luiz Durão

Murilo Pinheiro
Mussa Demes

Zila Bezerra

PSDB

Aníbal Gomes
BasílioVillani

Candinho Mattos
Danilo de Castro

Marisa Serrano
Nestor Duarte

2 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Armando Costa
Geddel Vieira Lima
Maurício Requião
Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)

Agnelo Queiroz (PedoB)
Benedito Domingos
Wigberto Tartuce
1 vaga

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
José Pimentel
Miguel Rossetto

PPB

Confúcio Moura
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

2 vaga

Carlos Santana
Maria Laura
Renan Kurtz

Waldomiro Fioravante

Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Edinho Araújo
Moreira Franco
Ricardo Rique
Ronaldo Perim

Benedito Guimarães
Célia Mendes
Davi Alves Silva
Felipe Mendes
Flávio Derzi
Francisco Silva
JoãoTota

Carlos ApoIinário
Hermes Parcianello

José Chaves
Marcos Lima

NeifJabur
Oscar Goldoni

Roberto Paulino

PPB

Fausto Martello
José Teles

Mário de Oliveira
Nilton Baiano
Osmar Leitão

Simão Sessim
1 vaga

PTB Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Sérgio Arouca (PPS)

Domingos Leonelli

Milton Mendes (PT)

PSB

PL

PMN

Osvaldo Biolchi

1 vaga

Inácio Arruda (PedoB)

Carlos Santana
João Coser
João Henrique (PMDB)
Luiz Gushiken
Mário Martins (PMDB)
Mauro Lopes (PMDB)
Teima de Souza

PTB

Dércio Knop
GilneyViana

Haroldo Sabóia
Jandira Feghali

José Maurício
Paulo Delgado

1 vaga

1 vagaBosco França

Secretária: Talita Veda de Almeida
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Edinho Araújo - PMDB/SP
1ºVice-Presidente: Mário Martins - PMDBlPA
2º VICe-Presidente: Ricardo Rique - PMOBlPB
3º VICe-Presidente: Oscar Andrade - PFURO

Chico da Princesa
Duilio Pisaneschi

Gonzaga Patriota

Philemon Rodrigues (PTB)

PSB

PL

Leopoldo Bessone
Maria Valadão

1 vaga

Remi Trinta



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOV1\ REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEC-2195

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
1º Vice-Presidente: Jairo Cameiro,(PFL)
3º Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTtTUIÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

PPS

Leônidas Cristino

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Telefones: 318-6973 a 6976

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PMDB

1 vaga

Suplentes

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

José Rocha
Nelson Marquezelli

1 vaga

Autor: Ricardo Heráclio
e outros

Proposição: PEe-9195

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

PMDB

Hermes Parcianello
2 vagas

Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

PPB

Armando Costa
Moreira Franco
Zaire Rezende

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Adylson Motta Flávio Derzi
Márcio Reinaldo Moreira Jarbas Lima
Prisco Viana 1 vaga Alexandre Santos

PSDB Nelson Otocl}

Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhmann
Arthur Virgílio Welson Gasparini

Fernando Ferro

PT José Pimentel

Hélio Bicudo Marcelo Déda
Milton Temer Sandra Starling

1 vaga

PDT

Coriolano Sales Enio Bacci

Bloco (PUPSDIPSC)
Pedro Canedo

Eujácio Simões 1 vaga

Bloco (PSBIPMN)
1 vaga

1 vaga Alexandre Cardoso

PSDB

Ceci Cunha
Eduardo Coelho

PT

João Coser
Milton Mendes

PDT

José Maurício

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066



PFL

Aldir Cabral
Francisco Rodrigues (PTB)

José Múcio Monteiro
Reinhold Stephanes

Roberto Pessoa
Silvemani Santos

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N2 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEe-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2º Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
3º Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paes Landim (PFL)
2º Vice-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
3º Vice-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relator: Bonifácio de Andrada (PPB)

Titulares

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Paes Landim
Pauderney Avelino
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Suplentes

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N22D-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE

O PARLAMENTARISMO".

Titulares Suplentes

PFUPTB

Carlos Melles Aroldo Cedraz
Hilário Coimbra José Coimbra
Osmir Lima José Mendonça Bezerra
Paulo Gouvêa Roberto Fontes

PMDB

Antônio Brasil Carlos Apolinário
2 vagas Carlos Nelson

Genésio Bernardino

PPB

Benedito Guimarães Carlos Airton
Felipe Mendes Emílio Assmar
Francisco Silva Pedro Valadares (PSB)

PSDB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Carlos Santana
1 vaga 1 vaga

PDT

Airton Dipp Ênio Bacci

Bloco (PUPSDIPSC)

1 vaga Eujácio Simões

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 168-A
Telefones: 318-70611318-7059

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

5 vagas

Pedro Canedo

Arlino Vargas

Esther Grossi
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio

Roberto Santos
Zulaiê Cobra

2 vagas

Fernando Gabeira (PV)

PFL

PTB

PSB

PPB

PSDB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Adelson Salvador
Antônio Brasil

Gonzaga Mota
Hélio Rosas

2 vagas

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Silvio Torres
Veda Crusius

Carlos Nelson
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
Zaire Rezende
1 vaga

Adylson Motta
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

Welinton Fagundes

Almino Affonso

Eduardo Jorge
Haroldo Lima
João Fassarella
Pedro Wilson
1 vaga

Israel Pinhero

Autor: Eduardo JorgeProposição: PEC 2o-AI95



Bloco (PFUPTB)
Edinho Bez

João Henrique
Pedro Novais

Saraiva Felipe
Simara Ellery

1 vaga

Suplentes

Agnelo Queiroz
Airton Dipp

Arlindo Chinaglia
José Pimentel

Paulo Rocha

Álvaro Gaudêncio
Claudio Cajado

Inocêncio Oliveira
JairoAzi

Magno Bacelar
Wemer Wanderer

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

B.Sá
Mário Negromonte

Salomão Cruz
Veda Crusius

PSOB

Bloco (PMOB, PSO,PSL)

PFL

Titulares

Armando Abílio
Darcisio Perondi
Djalma de Almeida Cesar
Etevalda Grassi de Menezes
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

A/dir Cabra/
José Carlos Vieira
José Lourenço
Manoel Castro
Osório Adriano
Ursicino Queiroz

Presidente: José Lourenço (PFL)
1Q Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
2Q Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
3Q Vice-Presidente:
Relator: Amaldo Madeira (PSDB)

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Antônio Carlos Pannunzio
Amaldo Madeira
Edson Silva
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jair Meneguelli
Jandira Feghali
Matheus SchmidtGilneyViana

Ivan Valente

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Suplentes

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

PT

PSOB

Bloco (PPBIPL)

Corauci Sobrinho
Efiseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Bloco (PMOBIPSOIPSL/PSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL

. DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22I95 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
1Q Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
2Q Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
3Q Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
1 vaga

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Femando Ferro
Sandra Starling

Koyu lha
Nelson Marchezan
1 vaga

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

POT PPB

Matheus Schmidt

1 vaga

PSB

Coriolano Sales

Gervásio Oliveira

Arnaldo Faria de Sá
Gerso Peres
Jair Soares
Mário Cavallazzi
Roberto Campos

Jair Bolsonaro
José Teles

Laprovita Vieira
2 vagas

Proposlçãd. PEe- 33195
1

Secretára: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefon~s: 318-7555/318-7063

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Ng 33-H, DE 1995, QUE "MODIFICA O SISTEMA
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE

NORMAS DE TRANSiÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL
- ~M 10-10-97

, Autor: P?der ~ecutlvo

PTB

Roberto Jefferson

PSB

Alexandre Cardoso

PL

Luiz Buaiz

Arlindo Vargas

José Pinotti

Eujácio Simões



Suplentes

Ushitaro Kamia
2 vaga

Gonzaga Patriota

Lael Varella
Luciano Pizzatto

Philemon Rodrigues
1 vaga

PL

PSB

Bloco (PPBJPL)

Eujácio Simões Welinton Fagundes
Secretária: Angélica Fialho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DO~ SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposição~PEe-40J95 Autor: Marquinho Chedid

Presidente: Mário Martins (PMDB),
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 VICe-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:

Titulares

Affonso Camargo
Chico da PrirlCesa
Laurl;l Cameiro
Paulo Bomhausen

Bloco (PMDBJPSDIPSUPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vagá

Bloco (PFUPTB)

Nilton Baiano
2 vagas

A1mino Affonso

Suplentes

Barbosa Neto
Freire Júnior

Udson Bandeira
'3 vagas'

Bonifácio de Andrada
Itamar Serpa

Nestor Duarte
Sebastião Madeira

SiMoTor:res
1 vaga

Álvaro Gaudênio Neto
Elton Rohnelt

Francisco Horta
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos
Talvane Albuquerque

PFL

PSDB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QU~RENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NIl.34-A,
DE 1995, QUE "ALTERA OS PARÁGRAFOS
PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO DO ART.

53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC 34195 Autdr: Domingos Dutra e Outros
Presidente: Antônio Carlos Pannunzio (PSDB)
12 VICe"Presidente: Edson Silva (PSDB)
22 Vide,Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Genoino (PT)
Relator: Jaime Martins (PFL)

Titulares

Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Cameiro
José Carlos Vieira
Laura Cameiro
Ney Lopes

Confúcio Moura
JoãoThoméMestrinho
José Luiz Clerot
Silas Brasileiro
Snvio Passoa
1 vaga

A1zira Éwerton
Antônio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Edson Silva
Nelson Marchezan
Nestor Duarte

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Aldo Rebelo
Humberto Costa
José Genoino
José Mauricio
Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Aldo Arantes
Cidinha Campos
Femando Ferro

Hélio Bicudo
'João Paulo

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

PT

Carlos santana
João Coser

AmaJdo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

Alcides Modesto
João Paulo

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-8
Telefones: 318-687417052'

Adhemar de Barros Filho
A1cione Athayde
Cunha Uma
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

PTB

Rodrigues Palma

Gerson Peres
4 vagas

Philemon Rodrigues

PDT

Serafim Venzon , VicentéAndré Gomes



POT

EurCpedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (PSDB) Silvio Abreu

Bloco (PUPSD/PSC)

José Egydio

Suplentes

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

2 vaga

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

A1cione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PT

PPB

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PMDB

Bloco (PFUPTB)

De Velasco

Gonzaga Patriota

Titulares

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Adelson Ribeiro
FeuRosa
2 vagas

Fausto Martello
Jair BoIsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
WeIson Gasperini (PSDB)

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Augusto Viveiros
carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

RicardoGomyde Haroldo Lima

Secretária: ÂngelaM~
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nr.! 57,

DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
ARTIGO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E

SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO"·
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEc-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente:
12 VICe-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
2l! VICe-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 VICe-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEe-43195 Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMOB)
2l! VICe-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
32 VICe-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066l7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO

Nll46, DE 1991, QUE -INTRODUZ MODIFICAÇõES
NA ESTRUTURA POLICIAL"

Proposição: PEe-461'91 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto VIVeiros (PFL)
12 VICe-Presidente: José Rezende (PPB)
2l! VICe-Presidente:
32 VICe-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Duílio Pisaneschi José Santana de Vasconcellos
Raul Belém Paulo Gouvea
Roberto Fontes Paulo Uma
1 vaga Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSOIPSL)

Alceste Almeida Confúcio Moura
Chicão BrCgido 2 vagas
Wagner Rossi

Bloco (PPBIPL)

Felipe Mendes Benedito Guimarães
Gerson Peres 2 vagas
Luiz Buaiz

PSOB

• Aécio Neves RávioAms
• Nelson Marchezan Paulo Mourão

Rommel Feij6 1 vaga

PT

João Fassarella 2 vagas
João Paulo

PDT

Matheus Schmidt Coriolano Sales

PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga



Titulares

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Vanessa Felippe
1 vaga

Mauro Lopes
Orcino Gonçalves
1 vaga

Alzira Ewerton (PSOB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

João Fassarella
Sandra Starling

Matheus Schmidt

Bloco (PFLlPTB)

PMDB

PPB

PSOB

PT

PDT

Suplentes

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Oarcísio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

3 vagas

celso Russomanno
1 vaga

João Paulo
1 vaga

Coriolano Sales

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

BasílioVillani
Salatiel Carvalho
3 vagas

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
1 vaga

Carlos Santana
Femando Ferro
Luiz Mainardi

PMDB

PPB

PSDB

PT

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

Cunha Lima (PPB)
Marconi PeriHo

2 vagas

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

Bloco (PUPSOIPSC) PDT

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
81-A, DE 1995, QUE ·CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUST[VEIS L[QUIDOS
E GASOSOS, DE COMPET~NCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PEe-81195 . Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José carlos Coutinho (PFL)
12 ViCe-Presidente:
2l! Vice-Presidente: Mario Negromonte(PSOB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMOB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER APROPOSTA

DE EMENDA.À CONSTITUiÇÃO N2 82-A,
DE 1995, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO
AO ART. 195 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(RECURSO DA SEGURIDADE SOCIAL AO SUS)
Proposição: PEC 82195 Autor: Carlos Mosconi e Outros

Presidente: Nelson Marchezan (PSOB)
12 VICe-Presidente: Oarcísio Perondi (PMOB)
2l! Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
32 Vice-Presidente: José Pinotti (PSB)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Eujácio Simões

Titulares

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Ouílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José carlos Coutinho

Bloco (PFLlPTB)

1 vaga

Suplentes

Betinho Rosado
. José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

José. Maurício
1 vaga

Haroldo Lima

Pedro Valadares

Francisco Horta

PCdoB

PSB

PL

Airton Oipp
Femando Lopes

Socorro Gomes

1 vaga

Eujácio Simões



Titulares

Francisco Coelho
José Loureenço
Paes Landim
Reinhold Stephanes
Rogério Silva
Saulo Queiroz
Urseino Queiroz

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Nelson Marchezan
Osmânio Pereira
Roberto Santos

PFL

PSOB

Suplentes

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha

Carlos Alberto Campista
Euler Ribeiro

Magno Bacelar
Osório Adriano

Paulo Bauer

Alexandre Santos
Eduardo Barbosa

Fátima PelaeS"
Jovair Arantes

Márcia Marinho
Pedro Henry

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
2l! Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Uma

PMOB

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

PPB

Suplentes

Mauro Fecury
Eraldo Tinoco

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Bloco (PMOB, PRONA)

Armando Abílio
Carcísio Perondi
Etevalda Grassi de Menezes
Maria Elvira
Pinheiro Landim

PPB

Chicão Brígido
Confúcio Moura

Lídia Quinan
Simara Elleryy
í eté Bezerra

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

PSOB

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

Gerson Peres
2 vagas

Aécio Neves
1 vaga

PL

Pedro Canédo Luiz Buaiz
Secretário (a): Erles Janner
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 165-8
Telefone: 318-7063 .

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Ni 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-84J91 Autor: Nlclas Ribeiro

Adhemar de Barros Filho
Jofran Frejat
José Unhares
Odelmo Leão
Wagner do Nascimento

Bloco (PT, POT, PCdoB)

1 vaga

Wilson 8raga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Suplentes

Adão Pretto
Alcides Modesto

Bloco (PFLlPTB)

PT

POT

Titulares

Paulo Rocha
1 vaga

WoIney Queiroz

Cláudio cajado
Francisco Rodrigues

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

Bloco (PUPSDlPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva LOpes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706317555

COMísSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ni
89-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAQ AO

INCISO IV DO ~RT. 29 DA CONSTITUIÇAO
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEc-a9195 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
211 Vice-Presidente: Cunha lima (PP8)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

Pedro Correa
4 vagas

Agnelo Queiroz
carlos Santana
Chico Vigilante
Eduardo Jorge

Enio Bacci

Robertto Jefferson

Raquel Capiberibe

POB

PTB
Fernando Gonçalves

Airton Dipp
Alcides Modesto
Arlindo Chinaglia
Humberto Costa
Jandira Feghali

José Pinotti



Valdomiro Meger
1 vaga

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Wagner Rossi

PPB
Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Cunha Uma
Francisco Silva
Lamartíne Poselia

PSDB

Roberto Paulino
2 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Augusto Farias
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Soares
Jarbas Lima
Prisco Viana

Nelson Otoch
Renato Johnsson
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto Balestra
2 vagas

PSDB

Danilo de Castro
Luiz Piauhylino

Wilson Braga
1 vaga

Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra
1 vaga

Luiz Mainardi
1 vaga

PT

POT

Fátima Pelaes
Ofávio Rocha

'Salomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

José Genoíno
Marcelo Deda
Milton Mendes

Ênio Bacci
Silvio Abreu

PT

Miguel Rossetto
Nedson Micheleti

Pedro Wilson

POT

Coriolano Sales
Matheus Schrnidt

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 VICe-Presidente:
32 VICe-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo carneiro (PFL)

TItulares Suplentes

Bloco (PFlIPTB) .

Haroldo Uma

Gonzaga Patriota

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philernon Rodrigues
1 vaga

PCdeB

Bloco (PLlPSOIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

De Velasco

Aldo Arantes

Nilson Gibson

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!! 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALíNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEc-128195 Autor: Niclas Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 VICe-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
22 VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 VICe-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
Roland Lavigne
Vanessa Felippe

1 vaga

Luiz Durão

Antônio dos Santos
Átila Uns

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Laur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Autor: Hélio Bicudo
e outros

PSB

PMDB

Alexandre cardoso

Secretário: SíMo Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 96, DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES
NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

1 vaga

Proposição: PEe-96192

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Coraucí Sobrinho
Jairo Carneiro
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida César
João Magalhães
José Luiz Clerot
Roberto Valadão

Hélio Rosas
Marcos Uma

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

2 vagas

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Bloco (PMOBIPSD/PSLlPSC)

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga



Bloco (PPBlPL)

Aylson Motta
Atceste Almeida
Jofran Frejat

PSDB

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

PT

José Egydio PT
Nilton Baiano GilneyViana Ivan Valente

Robério Araújo 1 vaga Marta Suplicy

PDT

Antônio Feijão 1 vaga Giovanni Queiroz
Amon Bezerra
OIávio Rocha Bloco (PUPSDIPSC)

Elton Rohnelt 1 vaga

Suplentes

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)

Wagner Rossi
1 vaga

Aroldo Cedraz
Eraldo Tinoco

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

SaIomão·Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PMDB

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Servo Especiais - Anexo 1/ - Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NS! 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGR~FO 1$1 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEc-155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2Il Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abí-Ackel (PPB) •

TItulares

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
3 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Átila Lins
Hilário Coimbra
Murila Pinheiro

1 vaga

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Luiz Femando (PSDB)
OIávio Rocha (PSDB)

1 vaga

PDT

PSB

PMDB

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

Renan Kurtz

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NS! 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJITUIÇÃO FEDERAL':
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEc-133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presi.dente: Antônio Brasil (PMDB)
12 V"ICe-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
2Il VICe-Prasidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLI1'TB)

A1eeste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
VIC Pires Franco
1 vaga

PPB
PPB

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

PSDB

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Sebastião Madeira
1 vaga

Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana
1 vagá

Danilo de castro

Adylson Motta .
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro



Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

Cidinha Campos
Silvio Abréu

PT

PDT

João Leão
Saulo Queiroz (PFL)

1 vaga

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

eeciCunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

PPB

Alcione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
Wagner do Nascimento

PSDB

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

PT

PDT

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PUPSDIPSC)
Haroldo UmaAldo Arantes

Secretária: Ângela Mancuso
LocaI: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREV~

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NfvEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNICfplOS PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS REDES
PÚBLICAS FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darclsio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

Secretária: Marlene Nassif
LocaI: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

1 vaga

Pedro Canedo

Jandira Feghali

Luiz Buaiz

Agnelo Queiroz

PCdoB

Bloco (PSBIPMN)

Alexandre Cardoso

Suplentes

Proposição: PEC-169193

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
21! Vice-Presidente:
Relator: Darcrsio Perondi (PMDB)

Titulares

Bloco (PFUPTB) Titulares Suplentes

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Darcrsio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot P~ulo Ritzel
Marquinho Chedid Roberto Paulino

Ayres da Cunha
Carlos Magno
JairoAzi
Laura Carneiro
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcrsio Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga

PMDB

Dumo Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSDB)

Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3vagas

A1ceste Almeida
Célia Mendes
Rogério Silva
1 vaga

José Teles
2 vagas

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PPBIPL)

Antônio Geraldo
João Mellão Neto

Reinhold Stephanes
Rubem Medina

Valdomiro Meger
2 vagas



Antônio Carfos Pannunzio
Marcus Vicente
1 vaga

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José Maurício

PSOB

PT

POT

Arthur Virgílio
Celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden Santiago

Matheus Schmidt

Arnaldo Madeira
Pedro Henry
Raimundo Gomes de Matos

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

PT

POT

João Leão
Marconi Perillo
Rommel Feijó

Ivan Valente
Miguel Rossetto

Waldomiro Fioravante

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-8
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 173 DE 1995, QUE
MODifiCA O CAPíTULO DA ADMINISTR~ÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposlçáo: PEe-173195 Autor: Poder executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

1 vaga

Nilson Gibson

Fernando Zuppo
Sílvio Abreu

Antônio Brasil
Edinho Bez

Hélio Rosas
José Chaves
Lídia Quinan

Rubens Cosac

Betinha Rosado
Eraldo Tinoco

Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Paudemey Avelino

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi

Francisco Dornelles

PPB

PMOB

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PUPSOIPSC)

Euripedes Miranda
Matheus Schimidt

Alexandre Cardoso

Eujácio Simões

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp. -Anexo li, Salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

•
Proposição: PEe-175195 Autor: Pocler executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dames (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

Antôr~ l"''' VSIIO

Barbosa Neto
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
Paulo Lustosa
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira

Carlos Nelson
Femando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSL)

Pinheiro Landim
Sandro Mabel

Alexandre Santos

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

Odelmo Leão
Pedro Correa

Prisco Viana

PPB

PSOB

PMOB

Bloco (PFUPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José Carfos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione'Barbalho
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Antônio Carlos Pannunzio



Suplentes

Suplentes

Átila Lins
Carlos Alberto Campista

Hugo Rodrigues da Cunha
Oscar Andrade

Reinhold Stephanes
1 vaga

Silvio Abreu

Inácio Arruda (PCdoB)
Pedro Wilson

Feu Rosa
Roberto Brant

1 vaga

PT

PFL

PDT

PSDB

Bloco (PUPSDIPSC)

Eurípedes Miranda

Tuga Angerami
1 vaga

Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Sílva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li. SaIas 169-B
Telefones: 31B-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART."{2 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

ProposIção: PEC 231-A/95 Autor: InácIo Arruda

Presidente: Armando Abmo Arruda
12 Vice-Presidente: taire Rezende (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (pn
Relator: João Mellão Neto (PFL)

TltlJlares

GilneyViana
José Pimentel

Aroldo Cedraz
Corauci Sobrinho
João Mellão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes LandimBloco (PFUPTB)

Roberto Campos VadãoGomes
PSDB

Finno de Castro Alberto Goldman
Luciano Castro Femando Torres
Luiz Carlos Hauly Silvio Torres
Roberto Brant Veda Crusius

PT

Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos Santos Miguel Rossetto
1 vaga Paulo Bernardo

PDT

Airton Dipp Femando Lopes
Matheus Schmidt Femando Zuppo

Bloco (PUPSDIPSC)
Pedro Canedo Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)
Eduardo Campos 1 vaga

PedoB

Haroldo Lima Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, SaIa 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N21~A,DE1994,QUEnACRESCENTA

PARÁGRAFOS 62 E Tl AO ARTIGO 82 DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MILITARES"

ProposIção: PEC-188194 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 VICe-Presidente: Roberto VaIadão (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 VICe-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

TItulares

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

AryKara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

PMDB

Rita Camata
2 vagas

Armando Abmo
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro
Zaire Rezende
1 vaga

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Valdir Colatto
5 vagas

PSDB

Augusto Nardes
Jair BoIsonaro
1 vaga

PPB

Anivaldo Vale
Arnaldo Faria de Sá

Renato Johnsson

Aloysio Nunes Ferreira
Ama/do Madeira
Eduardo Coelho
Luciano Castro
Tuga Angerami

B.Sá
Edson Silva

Feu Rosa
Jovair Arantes

Moisés Bennesby



Wilson Braga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Vicente Arruda Robério Araújo

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PL

1 vaga Eujácio Simões

Secretária: Regina Brandão
Local: Servo Com. Especiais- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 294, DE
1995, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁ

GRAFO 12 DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSI
ÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Proposição: PEC 294195 Autor: Sérgio Barcellos
e Outros

Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Djalma de Almeida César Djalma de Almeida César
Rubens Cosac Sílvio Pessoa
1 vaga Simara Ellery

PSDB

Francisco Rodrigues Nelson Marquezelli

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 320, DE 1996,

QUE "ACRESCENTA ALíNEA "D"
AO INCISO 11 DO ARTIGO 105

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposição: PEe-320196 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 Vice-Presidente: Welson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Uma (PFL)

TItulares Suplenms

PFL

BLOCO (PMDB, PRONA)

PPB

BIOlco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Ribas Carli
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

Inácio Arruda
Jair Meneguelli
José Maurício
José Pimentel
Paulo Rocha

PPB

EmílioAssmar
JoãoTota
3 vagas

PTB

Roberto Jefferson

PSB

Raquel Capiberibe

Presidente: Pauderney Avelino (PFL)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Luiz Femando (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Titulares

PFL

Osmir Uma
Paudemey Avelino
Rubem Medina
Sérgio Barcellos

PSDB

Ayrton Xerez
Bonifácio de Andrada
João Almeida

Elcione Barbalho
Hélio Rosas
Roberto Valadão

Aldo Rebelo
Chico Vigilante
Eduardo Jorge
Milton Mendes

Renan Kurtz

5 vagas

José Coimbra

Pedro Valadares

Suplentes

Elton Rohnelt
Murilo Pinheiro

Raimundo Santos
Silvemani Santos

Adroaldo Streck
Feu Rosa

José de Abreu

Carlos Mendes
NeifJabur

1 vaga

Carlos Santana
Ranan Kurtz
1 vaga

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Uma

Antônio Carlos Pannunzio
Rommel Feijó
Welson Gasparini

Fernando Zuppo
Joana Darc
Luciano Ziea

Bonifácio de Andrada
Jarbas Lima
(1 vaga)

Vicente Cascione

PTB

PTB

3 vagas

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha

Antônio Feijão
João Leão

José de Abreu

Darci Coelho
2 vagas

Chico da Princesa

JoãoTota
Luiz Fernando

PPB

Eraldo Trindade
2 vagas

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
LocaI: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063



DoIores Nunes
Elton Rohnelt

José Carlos COutinho
Lael Varella

Raimundo Santos
Rogério Silva

Talvane Albuquerque

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40
(QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR

PARECER A PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 361,

DE 1996, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 161

DA CONSTITUiÇÃO "FEDERAL".

Proposlçio: PEC 361196 "Autor: Marconl Perlllo e Outros

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
12 VICe-Presidente: Reinhold Stephanes (PFL)
2!1 Vice-Presidente:
32 VICe-Presidente:
Relator: Jovair Arantes (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

A1dír Cabral
Carlos Magno
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
Maluly Netto .
Reinhold Stephanes
Robson Tuma

Suplentes

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
VICente Cascione
Werner Wanderer

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposlçio: PEc-338196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 VICe-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 VICe-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
3!1 VICe-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Wemer Wanderer (PFL)

Titulares

AntOnio do Valle
AryKara
Hélio Rosas
Orclno Gonçalves
SUas Brasileiro
Simara Blary

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro MabeI

2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Aloysio Nunes Ferreira
Jovair Arantes
Mareoni Perillo
OdUio Balbinotti
OIávio Rocha
Silvio Torres

PSDB

Ademir Lucas
Antonio Car10s Pannunzio

Basilio Villani
João Leão

Sebastião Madeira
Veda Crusius

BeOOdito Domingos Cunha Uma Bloco (PMDB, PRONA)

Darci Coelho Hugo Biehl Darcísio Perondi Car10s Nelson
JairBolsonaro Jorge Tadeu Mudalen Edinho Araújo Henrique Eduardo Alves
Jorge Wilson José Rezende EdinhoBez José Chaves
Osmar Leitão Pedro COrrêa Simara Blery 2 vagas
Valdenor Guedes 1 vaga Wilson Cignachi

PSDB PPB

Antônio Feijão Elias Murad Augusto Nardes Fernando Ribas Car1i
Celso Russomanno Leônidas Cristina Cunha Bueno José Janene
JoséAnibal Nelson Marchezan Nelson Meurer Jurandyr Paixão
Nicias Ribeiro Pimentel Gomes Odelrno Leão 2 vagas
Rommel Feij6 VlC8nte Arruda Romel Anízio

PT Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Chico Vigilente Jaques Wagner Alcides Modesto Haroldo Urna
Luiz Eduardo Greenhalgh João COser Ar1indo Chinaglia José Machado
Marcelo Déda José Genoíno João Paulo Luiz Eduardo Greenhalgh

PDT Ricardo Gomyde Teima de Souza

SiMoAbreu Matheus Schmidt Severiano Alves 1 vaga

PSB PTB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson Chico da Princesa Philemon Rodrigues

PCdoB PSB
Haroldo Uma Aldo Rebelo

JoãoColaço Femando Lyra
Secretária: Maria Auxiliadora

PL
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones:31B-7~052 Eujácio Simões Pedro Canedo



Suplentes

Arthur Virgílio
Femando Torres

Feu Rosa
José de Abreu
Paulo Mourão
Wilson Braga

Elcione Barbalho
Hélio Rosas

Marcelo Barbieri
Roberto Valadão

1 vaga

Benedito Domingos
Osmar Leitão

Ricardo Barros
2 vagas

Átila Lins
Carlos Alberto Campista

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Corauci Sobrinho
Silvemani Santos
Vanessa Felippe

Autor: Benedito Domingos
e Outros

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PSDB

Proposição: PEC-383196

PFL

Bloco (PMDB, PRONA)

PPB

Bonifácio de Andrada
Edson Silva
João Faustino
Nestor Duarte
Ronaldo Santos
Sebastião Madeira

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Darci Coelho.
Jairo cameiro,
Raimundo Santos
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Adhemar de Barros Filho
AryKara
Jarbas Lima
João Iensen
José Rezende

Asdrúbal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Silvio Pessoa

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!I! 383-A,
DE 1996, QUE uDA NOYA REDAÇÃO

AO ART. 23 E SEU PARAGRAFO UNICO
DO ATO DAS DISPOSiÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Presidente: Aldir Cabral (PFL)
12 Vice-Presidente: Darci Coelho (PFL)
2l! Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Sebastião Madeira (PSDB)

TItulares

Suplentes

Esther Grossi
Miguel Rossatto
Walter Pinheiro

Alexandre Santos
RávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

Darcisio Perondi
Edinho Araújo

Marquinho Chedid
Ronaldo Perim
Sandro MabeI

1 vaga

Jonival Lucas
José Carlos Vieira

José Múcio Monteiro
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

2 vagas

Luiz Buaiz
Wagner do Nascimento

4 vagas

PT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLiFiB)

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Ser. Com. Especiaisi, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-755517063

COMISSÃO ESPEÇIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N!I! 37o-A, DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO

207 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEc-37W96 Autor: Poder Executivo

Presidente: .
12 VICe-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
2l! VICe-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL)

Titulares

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Djalma de Almeida César
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
MariaEMra
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo BioIchi
Paes Landim
Paulo Bomhausen
Paulo Lima
1 vaga

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto Santos
1 vaga

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Severiano Alves

Gervasio Oliveira

PDT

Sérgio Cameiro

PSB

1 vaga

Chico Vigilante
Coriolano Sales
Haroldo Sabóia
Matheus Schmidt
Sérgio Miranda

5 vagas

PCdoB PTB

Ricardo Gomyde Inácio Arruda Vicente Cascione Roberto Jefferson



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N9 407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO

ARTIGO 100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Alvaro Valle

Secretária: Heloísa Diniz
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-6874

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

Gonzaga Patriota

Proposição: PEe-407196

PSB

PL

Nilson Gibson

Luiz Buaiz

Autor: Luciano Castro

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 449, DE 1997, QUE -ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO NS! 1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)

Proposição: PEc-449197 Autor: Poder executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
12 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 VICe-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
32 VICe-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

. TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSDJPSL/PSC)

Titulares

Bloco (PFlJPTB)

Abelardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha

Paulo Cordeiro

José Luiz Clerot
Simara Ellery
1 vaga

Suplentes

Luciano Pizzatto
Nelson Marquezelli

Silvernani Santos
1 vaga

Fernando Dlniz
Pinheiro Landim

Roberto Valadão

A1exandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
MariaEMra
Roberto Valadão
sandro MabeI

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marlsa Serrano
Ricardo Rique
RobsonTuma

Wílson Cignachi

PSDB

Rávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Marcelo Dada
Milton Mendes

Bloco (PPBlPL)

Basílio Villani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

PSDB
Danilo de Castro

José Thomaz Nonõ
VICente Arruda

PT

Chico Vigilante
1 vaga

Adroaldo Str9Ck
Arnaldo Madeira
BasílioVíllani
Luiz P1auhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Anivaldo Vale
Amon Bez_~rra

Ceci Cunha
FirrnodeCastro

Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

Bloco (PTI PDTI PedoB)

Fernando Zuppo
Inácio Arruda

João Coser
José Pimentel

Miguel Rossetto

PPB

Fernando Ribas Carli

JoãoColaço

PDT

PSB

Benedito Guimarães
Silvio Abreu Enivaldo Ribeiro

Eurico Miranda
Felipe Mendes

Gervasio Oliveira Romel Anízio

Gerson Peres
Lamartine Posella

Laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra



PTB Sílvio Abreu Sérgio Cameiro

José Borba Chico da Princesa PPB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 472-A, DE 1997, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E
DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PEe-472197 Autor: senado Federal

Presidente: Djalma de Almeida César (PMDB)
12 VICe-Presidente: Roberto Paulino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PSD~·

32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Paes Landim (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Eujácio Simões

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067
Fax: 318-2140

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Eujácio Simões Antônio Joaquim Araújo

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com_ Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-7066/318-7063 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 513, DE 1997, QUE "ACRESCENTA

PARÁGRAFO 52 AO ART. 55".
(DECORO PARLAMENTAR

- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)

Proposição: PEC n2 513/97 Autor: Marcelo Déda

Presidente: Jairo Azi (PFL)
12 Vice-Presidente: Raul Belém (PFL)
2ll Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

JoãoTota
4 vagas

Félix Mendonça

Gonzaga Patriota

Adauto Pereira
Eraldo Tinoco

Francisco Coelho
Luiz Durão

Magno Bacelar
Mauro Fecury

PL

PTB

PSB

Rodrigues Palma

Adylson Motta
Cunha Lima
Eraldo Trindade
Ibrahim Abi-Ackel
João Mendes

Antônio dos Santos
Antônio Jorge
Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes
JairoAzi
Raul Belém

-AImino Affonso

Luiz Buaiz

Antônio Ueno
Eraldo Tinoco
João Ribeiro
José Egysio

Oscar Andrade
Zila Bezerra

Gonzaga Patriota

A1ceste Almeida
Barbosa Neto

De Velasco (Prona)
3 vagas,

PL

PSB

Alexandre Cardoso

Claudio Cajado
Francisco Coelho
José Melo
Paes Landim
Wemer Wanderer
1 vaga

Djalma de Almeida César
Genésio Bemardino
José Luiz Clerot
Pedro Novais
Rita Camata
Roberto Paulino

PSDB Bloco (PMDBJPSDJPSL)

Aloysio Nunes Ferreira
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Marisa Serrano
Moisés Bennesby
Nestor Duarte

B.Sá
Carlos Alberto
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Osmânio Pereira
1 vaga

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Cosac

Cleonãncio Fonseca
De Velasco (PRONA)

José Luiz Clerot
3 vagas

PSDB

Aldo Rebelo
Haroldo Sabóia
José Genoíno
Sandra Starling

Bloco (PT,PDT,PCdoB)

Aldo Arantes
Hélio Bicudo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Aloysio Nunes Ferreira
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra
2 vagas

Alzira Éwerton
Max Rosenmann

Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Roberto Rocha



Salvador Zimbaldi

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Nelson Otoch
Nestor Duarte

PPB

BLOCO (PMOB, PRONA)

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida Cesar

Sílvio Pessoa
2 vagas

Cartos Nelson
Cleonâncio Fonseca
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Mendes Ribeiro Filho

Ênio Bacci
José Genoíno
Milton Temer

PPB

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
Sílvio Abreu
1 vaga

Ary Kara
Benedito Domingos
Benedito Guimarães

· José Rezende
Ricardo Barros

Luis Barbosa
4 vagas

Emílio Assrnar
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Soares
Jarbas Lima
José Rezende

AryKara
Benedito Domingos

Ricardo Barros
2 vagas

PTB BLOCO (PT, POT, PCdoB)

Eujácio Simões Welinton Fagundes

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 165-B
Telefone: 318-7061/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTtNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 526,
DE 1997, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO

ÚNICO AO ART. 98 E ALTERA AS ALíNEAS "i"
DO INCISO I DO ART. 102 E "CU

DO INCISO I DO ART. 105 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

(HABEAS CORPUS).

Proposição: 526 Autor: Poder Executivo

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
,12Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
2!l Vice-Presidente:
'32 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
Relator: Edson Silva (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Luiz Buaiz

Suplentes

Nilson Gibson
Luiz Buaiz

Aldo Rebelo
Severiano Alves

3 vagas

Duilio Pisaneschi

Autor: Miro Teixeira

Álvaro Gaudêncio Neto
Ayres da Cunha

Cartos Melles
Darci Coelho

Luiz Durão
Mauro Fecury

PL

PTB

PSB

Proposição: PEC-S54J97

Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nll 554-A, DE 1997, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
A PARTIR DE 111 DE FEVEREIRO DE 1999"

Arolde da Oliveira
Augusto Viveiros
Benito Gama
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Vilmar Rocha

PFL

Aldo Arantes
José Genoíno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Pedro Wilson
Renan Kurtz

Roberto Jefferson

Gilvan Freire
Pedro Canedo

Presidente: Silvio Torres (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
2!l Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
32 Vice-Presidente: Pedro Valadares (PSB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)

Titulares

Pedro Valadares

Rodrigues Palma

Álvaro Gaudêncio Neto
Átila Uns

Ayres da Cunha
Elton Rohnelt

José Cartas Coutinho
Raimundo Santos

Talvane Albuquerque

PL

PSB

PSOB

Ciro Nogueira
Claudio Cajado
.Corauci Sobrinho
Ney Lopes
Paes Landim
Raul Belém
VilmarRocha

,Gilvan Freire

· Vicente Cascione

Bloco (PMOB, PSO,PSL)·A1zira Éwerton
Bonifácio de Andrada
Franco Montara

Aloysio Nunes Ferreira
José Aníbal

3 vagas Djalrna de Almeida Cesar Genésio Bernardino



Bloco (PT, POT, pedoB)

Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Odacir Klein
Roberto Valadão
Sílvio Pessoa

José Thomaz Nonõ
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Haroldo Lima
João Fassarella
João Paulo
Milton Temer
Miro Teixeira

PSOB

Paulo Lustosa
Rubens Cosac

3 vagas

Basílio Villani
Emerson Olavo Pires

Fátima Pelaes
Feu Rosa

Luiz Carlos Hauly
Marinha Raupp

Airton Dipp
Marcelo Déda

Maria Laura
Sérgio Miranda

Vanio dos Santos

Paulo Lustosa
Simara Ellery

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
1 vaga

João Leão
Nicias Ribeiro

Ivan Valente
1 vaga

Luiz Durão

2 vagas

PPB
José Unhares

Marconi Perillo (PSOO)
Moacyr Andrade

PSOB
Ceci Cunha

Mário Negromonta

PT

Alcides Modesto
José Pimentel

POT

1 vaga

Bloco (PUPSD/PSC)

PPB Eujácio Simões Elton Rohnel

Adhemar de Barros Filho
EmílioAssmar
José Rezende
Prisco Viana
1 vaga

Vicente Cascione

Pedro Valadares

PTB

PSB

Fernando Ribas Carli
4 vagas

Duilio Pisaneschi

Gilvan Freire

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Bosco França

Secretária: Ana Clara Serejo
L..oc:a: Servo can Espo - h'emli, Sala1m-B
Telefones: 318-755Sn063 ..

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A
QUESTÃO DO DESEMPREGO

Suplentes

Paulo Lustosa
2 vagas

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

PPB

PMOB

Bloco (PFUPTB)

Alvaro Gaudênclo Neto
Carlos MaIJ10

Félix Mendonça
JúlioCésot

Sandro Mabel
2 vagas

Célia Mendes.(PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
José Múcio Monteiro
Manoel Castro

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossatto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB»

Titulares

Eliseu Moura

Suplentes

PL

Bloco (PFIJPTB)

Secretária: Cily Montenegro
Local: Servo Como Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefone: 318-7056/318-7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBUCOS FEpERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABIUZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Titulares

PEldro Canedo

JairoAzi
José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa

PMOB

Adauto Pereira
Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga

Don1ingos Leonelli
José Aníbal

PSOB

AntOnio Balhmann
Roberto Brant

PT

Oscar GoIdoni Pinheiro Landim Maria da Conceição Tavares Carlos santaln



Miguel Rossetto

PDT

Jair Meneguelli Mario Negromonte
Yeda Crusius
2 vagas

.Luiz carlos Hauly
Roberto Rocha

2 vagas
Miro Teixeira Fernando Zuppo PT

1 vaga

Bloco (PUPSOIPSC)

Bloco (PSBlPMN)

Pedro Canedo
Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vagas

Gonzaga Patriota 1 vaga
PDT

Miro Teixeira José Maurício

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 846,

DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA
SOCORRO GOMES, QUE "REGULAMENTA O

PARAGRAFO ÚNICO DO ARIGO 178 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

Poroposlção: PL 0846J95 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 VICe-Presidente: Genesop Bemardino (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José car
los Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco PFLIPTB

Bloco PMDBlPSDlPSL

Pedro Valadares

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

PSSB

PCdoB

Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Femando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Gervasio Oliveira

Socorro Gomes Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
Nl! 1.151, DE 1995, QUE HDISCIPLlNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE 'PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PL11.151195 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PedoB)
2l! VICe-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Marllu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

TItulares

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Femando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBlPL)

A1zira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Antonio Brasil
zaire Rezende

4 vagas

Eliseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga

Chico da Princesa
José carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Alberto Silva
Genesio Bemardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Bloco PPB,lPL PSDB

Benedito Guimarães Cunha Lima Celso Russomanno Osmânio Pereira
Fausto Martello Eujacio Simões Salvador Zimbaldi Philemon Rodrigues (PTB)
Fetter Junior João Pizzolatti Tuga Angerami 1 vaga
Francisco Silva Laprovita Vieira PT
Jair BoIsonaro Ushitaro Kamia Jair Meneguelli José Genoíno
José Egydio 1 vaga Nilmário Miranda Marta Suplicy

PSDB PDT

Leonidas Cristino Koyu lha Sérgio carneiro VICente André Gomes



PSB 1 vaga

Femando Lyra Raquel Capiberibe PTB

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N!! 1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNiCípIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposição: PL 1.673195 Autor: Poder Executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Linhares (PPB)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PFL

Arlindo Vargas

Suplentes

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Emerson Olavo Pires
Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

1 vaga

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima

SameyFilho
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha
1 vaga

PFL

PSDB

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Djalrna de Almeida César
Marçal Filho

Robson Tuma
Zaire Rezende

2 vagas

Affonso Camargot
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Philemon Rodrigues

Carlos Apolinário
Edinho Araújo
Femando Diniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7062/7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

N!! 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998) .

Proposição: PL 2.695197 Autor: Edlnho Araújo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos Apolinário (PMDB)

Titulares

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres
1 vaga

Ceci Cunha
Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

1 vaga

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo Lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Deda
Wolney Queiroz

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

SuplentesTitulares

Batinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto Pessoa

Alberto Silva
Ivandro Cunha Lima
José A1demir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

PSDB

Adelson Ribeiro
B.Sá
João Leão
Leônidas Cristino
2 vagas

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Femando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

PPB

Enivaldo Ribeiro
José Linhares
José Teles
Wagner do Nascimento

5 vagas
Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

Haroldo Lima
João Paulo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga



PPB Severiano Alves

Benedito Oomin~los José Janene
Bonifácio de Andrada 4 vagas Aécio de Borba
Gerson Peres Eurico Miranda
Laprovita Vieira Nelson Meurer
Prisco Viana Pedro Yves

PTB Romel Anízio

Leopoldo Bessone Israel Pinheiro

PSB
Leopoldo Bessone

Femando Lyra Pedro Valadares Alexandre Cardoso

PL

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz pedro Canedo

João Paulo

PPB

Amaldo Faria de Sá
4 vagas

PTB

Vicente Cascione

PSB

Álvaro Ribeiro

PL

Welinton Fagundes

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais. Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADJ\ A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N!l 3.63:3197, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "INS,TITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PL 3.633197 Autor: Podw_Executlvo

Presidente: Germano Rigotto (PMOB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSOB)
22 VICe-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 VICe-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Especiais. Anexo li. Sala 165-B
Telefones: 318-68741318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N2 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: PL-3.710193 Autor: Poder executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSOB)
Relator: Ary Kara (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Oarcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Ched'd
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PSDB

Carlos Magno
José Egydio
Júlio Cesar

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Freire Júnior
Saraiva Felipe

4 vagas

A1dir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Car1Qs Vieira
Paulo Gouvêa
ZilaBezerra

Adelson Salvador
AryKara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

Bloco (PT, PDT, pedoB)

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson Campos

Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

Aldo Rebelo
Arlingo Chinaglia
Femando Lopes
Jair Meneguelli

Jarbas Lima
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

Antônio Feijão
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

Bloco (PPBIPL)

Amaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Lima

José Rezende
Pedro Canedo

PSDB

Ademir Lucas
Celso Russornanno

João Leão



Mário Negromonte
Pedro Henry

Paulo Feijó
Simão Sessim Eurípedes Miranda

PDT

Fernando Lopes

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N!l 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"

Proposição: PL nl! 4.376/93 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Proposição: PL 4.425194 Autor: Iram Saraiva

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Pedro Luís Albuquerque (PFL)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Aldo Rebelo

Suplentes

Elton Rohnelt
José Rocha

Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
1 vaga

Bloco (PFL, PTB)

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco

Aldo Arantes

Secretária: Rejane Marques
Local: servo de Com. Esp. - Anexo li, saIa 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N!l 4.425/94, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRofBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE

DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO MÉDICO
HOSPITALAR PELAS EMPRESAS PRIVADAS
DE SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADAS" E

DEMAIS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO
NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGURO DE SAÚDE".

Titulares

Euler Ribeiro
Lirna Netto
Roberto Jefferson
Silvernani Santos
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Nilson Gibson

Fernando Zuppo

Carlos Santana
Nilrnário Miranda

Pedro Wilson

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PT

PDT

PSB

Renan Kurtz

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bernardo

Gonzaga Patriota

Augusto Viveiros
Osvaldo Biolchi
Raul Belém
1 vaga

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

PMDB

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar GoIdoni

PPB

Darcísio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti (PSB)
Moreira Franco
Pinheiro Landim
saraiva Felipe

Germano Rigotto
José Aldemir

José Luiz Clerot
Marcos Vinícius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga

Bloco (PPB, PL)
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

PT

CunhéJ Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio (PFL)
José Linhares
Pedro Corrêa
Pedro Luís Albuquerque (PFL)

PSDB

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrade

Nilton Baiano
1 vaga

Milton Mendes
Sandra Starling

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

Antônio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha

Márcia Marinho
Osmânio Pereira



Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

PT

Pimentel Gomes (PPS)
Rommel Feijó

Tuga Angerami

Jaques Wagner
Sandra Starling

Sérgio Arouca (PPS)

Chico Vigilante
Jandira Feghali
José Genoíno
Marta Suplicy
5everiano Alves

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PPB

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gornyde
Valdeci Oliveira

PDT

Vicente André Gomes (PSB) Femando Ribas carli (PPB)

PSB

Ricardo Heráclio Gonzaga Patriota

PCdoB

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

PTB

Arnaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 168·B
Telefone: 318-7061/318-7062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, AJUALlZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇAO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVID~NCIAS" E A SEUS APENSADOS
Proposlçlo: PL 54301'90 Autor: senado Federal

presidente: Roberto Brant (PSDB)
2ll VICe-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
32 VICe-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares

Secretáriâ: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO 'DAS REFORMAS
POLfrICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUA':-IZAÇÃO DO CÓDIGO EI.:.ElTo
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 VICEl-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2ll VICEl-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 VICEl-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

TItulares Sup"n~

Bloco (PFUPTB)

Agnelo Queiroz

TItulares

PFL

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Carlos Nelson
Hermes Pareianello
Moreira Franco
Paulo Rifzel
2 vagas

PSDB

Jandira Feghali

SuplenbMI

Antônio Geraldo
Antônio Ueno

Augusto VIveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

Rodrigues Palma

Aracely de Paula
BonIfácio de Andrada (PPB)
Corauei Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
VlOOflte CascIone

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nieias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

José Borba

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha
1 vaga

Barbosa Neto
Marisa serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Amaldo Madeira
Marcus Vicente
Pimentel Gomes
Roberto Brant
1 vaga

Femando Torres
Feu Rosa

AávioAms
LeOnidas Cristino

Mareoni PariDo
1 vaga

PPB

A1zira Ewerton
Jarbas Lima
JoséJanene
Prisco Viana
RomeI Anízio

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga



PSDB PPB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PT

Aécio Neves
3 vagas

Delfim Netto
Fetter Júnior
Francisco Domelles
José Janene
Osmar Leitão

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti

Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira

Roberto Campos

Bloco (PUPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBlPMN)

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

PDT

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Enio Baccí
Eurípedes Miranda

Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio dos Santos

PSDB

Antônio Feijão
Femando Torres

2 vagas

PT

João Coser
Maria Conceição Tavares

Nedson Micheleti

Fernando Lyra Pedro Valadares PDT

Aldo Arantes

PedoB Coriolano Sales
Haroldo Lima Femando Lopes

Márcia Cibilis Viana
Paulo Bemardo (PT)

Bloco (PUPSD/PSC)

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: SaIV. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 VICe-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

1 vaga

Eujácio Simões

Suplentes

Carlos Magno
Costa Ferreira

Euler Ribeiro
Vanessa Felippe

2 vagas

PFL

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

Alexandre Cardoso

Célia Mendes
Femando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
Zila Bezerra

PedoB

Ségio Miranda Milton Temer (PT)

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: SaIV. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS
LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR,

NO BRASIL, AS DECISÕES DA IV
CONFERêNCIA MUNDIAL DA MULHER

Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
32 VICe-Presidente: Dolores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttitulares

Suplentes

Augusto VIVeiros
Carlos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra

Lima Netto
Osório Adriano

Roberto Pessoa

PMDB

Bloco (PFLlPTB)

Titulares

Benito Gama
Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
VilmarRocha

EdinhoBez
Germano Rigotto
GonzagaMo~

Pedro Novais.
Silas Brasileiro
1 vaga

Antônio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel

3 vagas
Darcísio Perondi
Elcione BarbaJho
Nair Xavier Lobo
Regina Lino

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Pedro Novais
Simara EI(ery

4 vagas



Ri;::a Camata
Tetê Bezerra

PSDB

Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
SUas Brasileiro

Orcino Gonçalves
Valdir Colatto

zaire Rezende
1 vaga

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
il/lareia. Marinho
Marinha Raupp
Zt:laiê Cobra

Feu Rosa
Veda Crusius

4 vagas

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Amon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

PSDB

Adelson Ribeiro
Alzira Ewerton

Renato Johnsson
Roberto Rocha

2 vagas

Eduardo Jorge
,Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Carneiro
Teima de Souza

Alcione Athayde
Mnaldo Faria de Sá
Al;~ira Ewerton
[)oloms Nunes
Herculuano Anghinetti

l::t.3valda Grassi de Menezes

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia Cibilis Viana
Sandra Starling
Socorro Gomes

PPB

5 vagas

PTB

José Coimbra

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genoíno
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde

Adylson Motta
Carlos Airton
Jair BoIsonaro
Mário Cavallazzi
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Adhemar de' Barros Filho
Jarbas Uma

João Pizzolatti
VadãoGomes

Wigberto Tartuce

PSB PTB

Prl3siclente: Abelardo Lupion (PFL)
') g ViGa-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2º Vica-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
3º ViGa-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

RE.quel Capiberibe Pedro Valadares

aecretália: Marlene Nassif
loca!: S'3rv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Tel'3fone5: 318-7067n066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

[IESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLlCJl_ NO PAfs, COM A
I=ACULDADE DE, AO FINAL, uj"::-!~r.eR
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

J!\.:SSUNTÇ), PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CAMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

Suplentes '

Amon Bezerra

José Chaves
Neuta de Conto

1 vaga

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Werner Wanderer

Nilson Gibson

Luiz Buaiz

Nelson Marquezelli

PL

PSB

PFL

PSDB

Bloco PMDB, PSD, PSL

José Lourenço
Paulo Bornhausen
2 vaga

Germano Rigotto
Paulo Lustosa
1 vaga

Pedro Canedo (

Secretária: Brunilde Uviero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais - Anexo li, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA

Presidente: Germano Rígotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

TItulares

Gonzaga Patriota

Vicente C8scione

José Aníbal

Ciro Nogueira
Hugo Rodrigues da Cunha

Roberto Fontes
Roberto Pessoa

Vanessa Felippe
1 vaga

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
l3enedito de Lira
Carlm; Malles
Lu:z Moreira
.! vaga

A'1tón'o do Valle
HáEo l=lesas

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



PTB

Arlindo Vargas Paulo CordeIro

Secretário: Mário Brauslo Coutinho
Local: Serv. de Com. EspecIaIs - Anexo li - Sala 169-8
Telefones: 318-706617067 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO tfl14-A,
DE 1995, QUE -DISPO! SOBRE O

PERrOOO DE FUNCIONAMENTO DO
CONGRESSO NACIONAL-

~:PEC 14115 AutOr: Adylson Motta

PresIdente: Cartos Alberto (PSDB)
111 Vice-PresIdente: 8aIv8dor ZImblIIcI (PSDB)
2lI Vice-PresIdente: De VeI88co (PRONA)
3lI Vice-PnMideId8: Q*'o VigIlante (PT)
ReIaIDr: José Thomaz Non6 (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Jorge Tadeu Muda/ao
Roberto Balestra

InáciO Arruda
1 vaga

Antonio CaJ10s Pannunzío
EHasMurad

PP8

Bloco (PT, PDT, PedoS)

Alberto GoIdman
Roberto Santos

Ivan Valente
Sandra Starling

Roberto Campos
1 vaga

PTB

Israel PInheiro Philemon Rodrigues

S8cretár1a: Maria do Amparo Bezerra da Silva
local: SeIv. Com. Especiais. Anexo li. Sala 169-8
Telefone: 318-7555f318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E
AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA

Presidente: Nelson Trad (PTB)
111 VICe-Presidente:
2lI VICe-Presidente:
3lI VICe-Presidente:

TItula,.. Suplentes

PFL

Joio MelIão Neto Leur Lomanto
~A~ U~N~o

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Hélio Rosas DjaIma de Almeida Casar
OdacIr Klein 1 vaga

PSDB

PTB

Israel PInheIro José Borba
NeIsonTrad

SecretérIo: Flávio Freitas Faria (Cir. Ass. Leg.)
local: ABUBlIO.-. legisIaIiva
Telefones: 318-67221318-6716

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A TRATAR DA QUESTÃO

PORTUÁRIA NACIONAL COM A FINALIDADE
DE VISITAR PORTOS BRASILEIROS,
EM PARTICULAR SANTOS E VITÓRIA

PrwIIdemI: Ednho Bez (PMOB)
111~: Joio HRlQue(PMOB)
~Vlce-PreeIc*1I8: Koyu lha (PSOB)
3lI Vlce-PreeIderd8: VIc8rdI CMcione (PTB)
ReIab: L.Ima NeIto (PFl)

TIIuIIne Suplentes

PFL

José C8rios Aleluia Augusto VIVeiros
Lha NeaJ CaJ10s Alberto Campista

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Ednho Bez Hennes ParcianelIo
Joio Henrique Mário Martins

Max Ro8eI.,...",
2V1lg81

AnfI)nIo Ueno
Arolde de OlIveIra

Aytea da Cw1ha
Carlos Magno

Fernando Ribas C8J1I
José Teles

Ushitaro KamIa

FeuRosa
José Thomaz Non6

GeraJdo Pastana
HaIoIdo lina

Maria da Conceição Tavares

PPB

PSDB

Bloco PT, PDT, PCdoB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurrpedes Miranda
Joio Coser

José Augu8t) (PPS)

PPB

Bloco (PIáI, PSD, PSL)

AsdrúbaI Bentes
Fernando DIniz

NaIr XavIer Lobo

Aldo Rebelo
Cattos C8tdinal
Luiz Gushiken

Mareus VIC8nf8
Nelson Marchezan

DelfIm Netto
2 vagas

Barbosa Neto
De VeI88co (PRONA)
lvandro Cunha Lna

AtoIdo C8draz
BenecIto de Ura
ConwcI ScbrInho
Jaime Martins

cartos AIberIo
José Thomaz Non6
8aIvador ZImbeIdI

Q*'o VIgIante
Padre Roque
8ev8riano AIbes



Suplentes

Secretária: EcIla Calheiros Bispo
8erviçode Conissões Especiais- Anexo 11, 5aIa 169-B
Telefones: 31B-7062n061

Carlos Alberto (PSDB) Simara Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, 5aIa 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Gilney Viana (PT)
Salomão Cruz (PSDB)

Silas Brasileiro (PMDB)
2 vaga

Coordenador:
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Francisco Coelho (PFL)

PSOB

Koyu lha Féu Rosa
Marcus Vicente 1 vaga

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Carlos Santana Nedson Micheleti
Teima de Souza Paulo Delgado

PPB

Lamartine PoseUa José Janene
Nilton Baiano 1 vaga

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Com. Temp., Anexo 11, Sala 169-8
Telefone: 318-7061

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator: AntOnio Feijão (PSOB)

TItulares

PFL

PSOB

Antônio Feijão A1zira Ewerton
Salomão Cruz Moisés Bennesby

Bloco PT, POT, PCdoB

Gilney Viana Aldo Rebelo
Socorro Gomes Matheus Schmidt

PPB

Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco

Bloco PMOB, PSO, PSL

Confúcio Moura
José Priante

Cláudio Chaves
Murilo Pinheiro

Pinheiro Landim
Regina Uno

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS

CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE
DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

JoãoTota
Valdenor Guedes

PTB

Carlos Airton
Luís Barbosa

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

Autor: Presidência

1 vaga

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706Sn067

José Coimbra

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Comissões Espec. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)

Titulares

Antônio Brasil (PMDB)
Jair BoIsonaro (PPB)
Haroldo sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Suplentes

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS -1997/1998

HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

PRINCIPAIS DEBATES DA SESSÃO
LEGISLATIVA DE 1997

'«'''''
~jJf.

C,L.u.<.'1"'Dt'... ;'"A"'!"....~oOG

CO~ISSÃ<'> JDE

'jI(:;:i~~~~liá?~ii'
:t"-D'L')AÇJ\.O

ISBN: ISBN 85-7365-051-6

R$ 11,00

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997

ISBN: ISBN 85-7365-041-9

R$ 3,30

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$1,10

SíNTESE DOS TRABALHOS: COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO, JUSTiÇA E DE REDAÇÃO 

CCJR

ISBN: ISBN 85-7365-042-7

R$ 6,60

RELATÓRIO DAli CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: ISBN 85-"(365-040-0

R$ 5,50

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Prindpa\ e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477n271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPI 'TADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO;= INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUJ;'ICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1997/1998

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: ISBN 85-7365-039-7

R$1,32

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ASSESSORIA LEGISLATIVA; ASSESSORIA
DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: ISBN 83-7365-038-9

R$ 2,20

DíVIDA EXTERNA: A EXPERIÊNCIA
BRASILEIRA

ISBN: ISBN 85-7365-036-2

R$1,21

REPERTÓRIO BIBLIOGRÁFICO:
DEPUTADOS BRASILEIROS: 50a

LEGISLATURA, 1995-1999

ISBN: ISBN 85-7365-034-6

R$4,95

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1997/1998

lDB : DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL

ISBN: ISBN 85-7365-031-1

R$1,98

1996: A YEAR OF FIGHTING FOR L1FE

1996: UM ANO DE LUTA PELA VIDA

ISBN: ISBN 85-7365-020-6

R$1,98

REGlfVlENTO INTERNO DA CÂIVIARA DOS
DEPUTADOS (4. ED.)

._~.-

HOMENAGEM À SRa RUHíYYIH RABBANI,
PRIMEIRA-DAMA DA COMUNIDt,DE BAHÁ'í

MUNDiAL

di ......:......:~~_ "

ISBN: ISBN 85-7365-022-2

R$ 2,47

TRIBUNAL INTERNACIONAL '"
MASSACRES DE ELDORADO DO CARAJÁS

E CORUMBIARA

ISBN: ISBN 85-7365-019-2

R$ 2,97

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717~71.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.
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AGRICULTURA: QUESTÕES DO
ABASTECIMENTO INTERNO

ISBN: ISBN 85-7365::O1~-4

R$ 11,11

VISÃO DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES SOBRE A pOLíTICA EXTERNA

DO BRASIL, A
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• D II: POLITICA
EX'T'c DO a"Aa.L

ISBN 85-7365::015-X

R$1,98

PREVIDÊNCIA SOCIAL: O SUS E A
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
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ISBN: ISBN 85-7365::009-5

R$ 3,96

CASO VALE DO JEQUITINHONHA, O.
SISTEMA DE CONTROLE DO EXECUTIVO, O

Qit

ISBN: ISBN 85-7365::017-6

R$ 2,97

PERFIL PARLAMENTAR ULYSSES
GUIMARÃES
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ULYSSES GUIMARÃES

ISBN: ISBN 85-7365:.012-5

R$ 9,90

ALERTA: O QUE HÁ DE NOVO NA
BIBLIOTECA

ALERTA:
O ou~ "A OE nouo
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ISSN: 1415-5885

Distribuição gratuita

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.
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DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

R$ 31,00
R$ 96,60

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Ass,inatura OCO ou OSF cio porte (cada)
V~lor do número avulso
Porte avulso

ug =020002
gestão = 02902

R$ 62,00
R$193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho, Ordem de Pagamento
pela Caixa Econômica Federal - Agência 1386-2 PAB SEEP, conta n2 920001-2, 'Banco do
Brasil, Agência 0452·9 Central, conta n2 55560204-4 ou recibo de depósito via FAX (061)
2245450, a favor do FUNSEEP, indicando a assinatura pretendida.

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES..
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SIN° - BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC. 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN.

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3812 e (061) 311-3803, Serviço de
Administração Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas,. com José Leite, Ivanír Duarte
Mourão ou Solange Viana Cavalcante. I
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