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CONGRESSO NACIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 21

Prorroga, alterando a alíquota, a contribuição provisória sobre movimentação
ou transmissão de valores e de créditos e de direitos de natureza financeira, a que se
refere o art. 74 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 111 Fica incluído o art. 75 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a seguinte
redação:

"Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis meses, a cobrança da contribuição provisória so
bre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira de que
trata o art. 74, instituída pela Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, modificada pela Lei nll 9.539,
de 12 de dezembro de 1997, cuja vigência é também prorrogada por idêntico prazo.

§ 111 Observado o disposto no § 62 do art. 195 da Constituição Federal, a alíquota da
contribuição será de trinta e oito centésimos por cento, nos primeiros doze meses, e de trinta
centésimos, nos meses subseqüentes, facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia total ou parcial
mente, nos limites aqui definidos.

§ 211 O resultado do aumento da arrecadação; decorrente da alteração da alíquota,
nos exercícios financeiros de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência
Social.

§ 311 ~ a União autorizada a emitir títulos da dívida pública interna, cujos recursos
serão destinados ao custeio da saúde e da Previdência Social, em montante equivalente ao
produto da arrec~dação da contribuição, prevista e não realizada em 1999."

Art. 22 Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1999.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nl! 22

Março de 1999

Acrescenta parágrafo único ao art. 98 e altera as alíneas "i" do inciso I do art.
102, e "c" do inciso I do art. 10S da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 32 dO art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 12 É acrescentado ao art. 98 da Constituição Federal o seguinte parágrafo único.

"Art. 98 .
"

"Parágrafo único. Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbi
to da Justiça Federal."

Art. 2!l A alínea i do inciso I do art. 102 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 102 ..
1- .

"i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o
paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeito diretamente à jurisdição do
Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em' uma única ins
tância;" (NR)

"
Art. 3!l A alínea c do inciso I do art. 105 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 105 ..
1- .
....................................... ~ .
"c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas men

cionadas na alínea a,' quando coator for tribunal, sujeito à sua jurisdição, ou Ministro de Esta
do, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;" (NR)

.................... ~ ;, .
Art. 42 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1999.
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Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhã~s, Presidente do
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento rnterno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 14, DE 1999

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio e Televisão Tapajós
Lida. para explorar serviço de rafadlodlfusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Santarém, Estado do Pará.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere a Portaria n2 119, de 12 de março de 1990, que renova por

dez anos, a partir de 29 de novembro de 1986, a permissão outorgada à Rádio e Televisão Tapajós Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santarém, Estado do Pará.

Art. 2ll Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de março de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, e eu', Antonio Carlos Magalhães, Presidente do

Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 15, DE 1999

Aprova o ato que renova a concessão deferida à Fundação Padre Anchieta 
Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, para explorar serviço de radiodifusão educati
va de sons e imagens na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1ll É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nll, de 16 de agosto de 1994, que renova por

quinze anos, a partir de 5 de outubro de 1992, a concessão deferida à Fundação Padre Anchieta - Centro
Paulista de Rádio e TV Educativas, para explorar, sem direito de Exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens com fins exclusivamente educativos, na cidade de São Paulo,.Estado de São Paulo.

Art. 2ll Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de março de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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- Do Senhor Deputado Miro Teixeira, re-
querendo o desarquivamento da PEC nl! 608198. ..... 10398
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requerendo o desarquivamento do Projeto de
Resolução nll 122197. 10398

- Do Senhor Deputado Zaire Rezende,
requerendo o desarquivamento das proposições
que relaciona. 10398

COMUNICAÇÃO

- Do Senhor Deputado Márcio Bittar,
comunicando seu desligamento do PMDB e sua
filiação ao PPS. 10398

INDICAÇÕES

Indicação nll 53, de 1999 (Do Sr. Wellington
Dias) - Sugere ao Poder Executivo, por interrn'é:
dio do Ministério da Fazenda, a adoção de medi
das para agilizar a análise de processos penden
tes na Secretaria de Coordenação e de Controle
das Empresas Estatais - SEST. 10398

Indicação nll 54, de 1999 (Do Sr. Sérgio
Barros) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio da Casa Civil da Presidência da Repúbli
ca, que a revisão do teor da Portaria nl! 16-N, de
17 de fevereiro de 1999, do Ibama, passe por
uma discussão mais ampla envolvendo todos os
órgãos ligados à questão do meio ambiente. ....... 10398

Indicação nll 55, de 1999 (Do Sr. Cunha
Bueno) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Conselho de Política Fazendária 
CONFAZ, do Ministério da Fazenda, a adoção de
medidas relativas à isenção da incidência do
ICMS sobre máquinas, implementos, equipamen
tos e irrigação, armazenagem e insumos agríco
las e pecuários, com a manutenção dos créditos
decorrentes das aquisições de matérias-primas,
componentes e outros fatores de produção.......... 10398

Indicação nl! 56, de 1999 (Do Sr. João
Fassarella) - Sugere ao Poder Executivo o envio
de Mensagem, para submeter ao exame do
Congresso Nacional o texto da Convenção nl! 138
da Organização Internacional do Trabalho, Sobre
a Idade Mínima de Admissão a Emprego. 10406

Indicação nl! 57, de 1999 (do Sr. Euler
Morais) -' Sugere ao Poder Executivo, mediante
os Ministérios da Fazenda, da Saúde, e da Previ
dência e Assistência Social, por meio de seus ór
gãos competentes, o encaminhamento, até o final
do mês subseqüente ao da cobrança, de de
monstrativos detalhados sobre a movimentação e
destinação dos recursos relativos à CPMF, evi
denciando, pelo menos arrecadação global e
transferência efetuadas para áreas de saúde e
previdência social e os respectivos saldos
anuais, por Unidade Federativa, de acordo com
os critérios de classificação funcionai-programáti
ca, até o último nível de detalhamento, classifica
ção econômica e respectivos grupos de despe-
sas. 10407

Indicação nl! 58, de 1999 (Do Sr. Wellington
Dias) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério do Meio Ambiente, prioridade na
liberação de recursos do Fundo Nacional do Meio
Ambiente para implantação dos projetos a que
faz referência. 10408

Indicação nl! 59, de 1999 (Do Sr. Wellington
Dias) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério do Esporte e Turismo, a libera
ção de recursos para a realização de projetos de
infra-estrutura esportiva em Teresina, no Estado
do Piauí. 10409

Indicação nll €io, de 1999 (Do Sr. Wellington
Dias) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Cultura, a liberação de recursos
para a realização de projetos culturais em Teresina,
no Estado do Piauí. 10410

Indicação nl! 61, de 1999 (Do Sr. Carlos
Dunga) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio da Secretaria Especial de Políticas Regio
nais, que determine o atendimento às vítimas da
seca, no Município de Boqueirão, Estado da
Paraíba. 10412

Indicação nl! 64, de 1999 (Do Sr. Inaldo
Leitão) - Sugereao.Poder Executivo, por inter
médio do Ministério do Meio Ambiente, a inclusão
do Monumento Natural "Vale dos Dinossauros",
situado na cidade de Sousa, Estado da Paraíba,
no Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA
11), daquele Ministério. 10413

Indicação nl! 65, de 1999 (Do Sr. Wellington
Dias) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio da Secretaria Especial de Políticas Regionais,
a prorrogação por 120 dias do Programa Ema"-
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gencial de Frentes Produtivas no Estado do Piauí estes d.eixados na possé dos executados como
e a realização de obras de~infra-estrutura hídrica. 10414 fiéis depositários. 10423

-rridicação n1l 66, de 1999 (Do Sr. Wellignton Indicação NIl 76, de 1999 (Do Sr. Dr. Hélio)
Dias) '- Sugere ao Poder Executivo, por intermé- - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
dio do Ministério da Saúde, a adoção de medidas Ministério da Saúde, a alteração dos procedimen-
visando dar prioridade à liberação de recursos in- tos do SUS em benefício da hemoterapia............. 10424
dicados para o Município de Teresina. 10415 Indicação n2 77, de 1999 (Do Sr. Dr. Hélio)

Indicação n1l 67, de 1999 (Do Sr. Wellington - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da
Dias) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé- Secretaria Nacional Anti-drogas, a manutenção
dia do Ministério da Previdência e Assistência do Centro de Formação e Treinamento de Técni-
Social, a liberação de recursos para programas cos para Programas de Prevenção e Combate ao
de assistência social da Prefeitura Municipal de Uso de Drogas na América Latina. 10427
Teresina, Estado do Piauí..................................... 10416 Indicação nll 78, de 1999 (Do Sr. Aloizio

Indicação nll 69, de 1999 (Do Sr. Confúcio Mercadante) - Sugere ao Poder Executivo, por
Moura) - Sugere ao Poder Executivo, por inter- intermédio do Ministério do Desenvolvimento, da
médio do Ministério da Fazenda, o credencia- Indústria e do Comércio, o encaminhamento ao
mento do Banco da Amazônia (BASA) par operar Congresso Nacional de projeto de lei dispondo
com recursos do Fundo de Amparo aos Traba- sobre a criação de Câmaras Setoriais. 10428
lhadores .(FAT) nos :rogramas..de Apoio a Indicação nll 79, de 1999 (Da Sr! Vanessa
Desenvolvimento da Agncultura Familiar (PRONAF) Grazziotin) - Sugere ao Poder Executivo, por in-
e de Geração de Emprego e Renda (PROGER).. 10417 termédio do Ministério da Saúde, a imediata ado-

Indicação nll 70, de 1999 (Do Sr. Domicia- ção de providências para remessa do medica-
no Cabral) - Sugere ao Poder Executivo, por in- mento glucantime para tratamento da leishmanio-
termédio do Ministério dos Transportes, que a se no Estado do Amazonas................................... 10430
Rodo~ia BR-230, e~istente entre João Pessoa e Indicação nll 80, de 1999 (Do Sr. Confúcio
Campina Gran~e, receba o nome do Senador Moura) - Sugere ao Poder Executivo, por inter-
Humberto Coutinho de Lucena. 10418 médio do Ministério do Desenvolvimento, Indús-

Indicação nll 71, de 1999 (Do Sr. Dr. Benedito tria e Comércio que, por meio de um programa
Dias) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé- especial, coloque à disposição das prefeituras da
dio do Ministério do Orçamento e Gestão, o envio região Norte recursos onerosos destinados à pro-
ao Congresso Nacional de projeto de lei em ane- moção e conservação de estradas vicinais. 10430
xo que "altera o caput do art. 230 da Lei nll 8.11~, Indicação nll 84, de 1999 (Do Sr. Roberto
de 1~ doe dezembro de 1990, e dá outras provI· Pessoa) - Sugere ao Poder Executivo, por inter-
dênclas. 10418' médio do Ministério do Trabalho e Emprego, a in-

Indicação nll 72, de 1999 (Do Sr. Cunha clusão de subprograma para financiamento de
Bueno) - Sugere ao Poder Executivo, por inter- motocicletas destinadas ao transporte público de
médio do Ministério da Saúde, a adoção de medi- passageiros no Programa de Geração de Empre-
das que permitam a conclusão das obras do Hos- go e Renda - PROGER, custeado com recursos
pital Regional de Ourinhos, Estado de São Paulo. 10420 do Fundo qe Amparo ao Trabalhador- FAT. ....... 10431

Indicação n2 73, de 1999 (Do Sr. Damião Indicação nll 85, de 1999 (Do Sr. Roberto
Feliciano) - Sugere ao Poder Executivo, por in- Pessoa) - :Súgere ao Poder Executivo, por inter-
termédio do Ministério das Relações Exteriores, a médio da Secretaria Especial de Políticas Regia-
apresentação de pedido formal ao Governo dos nais, a alteração do nome do Açude Castanhão,
Estados Unidos da América relativo ao caso do no Estado do Ceará, para "Açude José Holanda
homicídio de cidadão brasileiro naquele país. 10421 Cunha". 10432

Indicação n1l 74, de 1999 (Do Sr. Caio Riela) Indicação nll 86, de 1999 (Do Sr. Wellington
- Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Dias) - sugere ao Poder Executivo, por intermédio
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, que do Ministério da Ciência e Tecnologia, a adoção de
em caso de penhora de máquinas e equipamen- medida relativa ao Plano Diretor de Transportes Ur-
tos agrícolas sejam estes deixados na posse dos banos de Teresina, no Estado do Piauí. 10433
executados, como fiéis depositários. 10422 Indicação n1l 87, de 1999 (Do Sr. Wellington

Indicação nIl 75,'de 1999 (Do Sr. Caio Riela) Dias) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé-
- Sugere ao Poder executivo, por intermédio do dio do Ministério da Educação, a liberação de re-
Ministério da Fazenda que, em caso de penhora cursos para a realização de projetos educacio-
de máquin~s e equipamentos agrícolas, sejam nais em Teresina, no Estado do Piauí. 10434
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Projeto de Decreto Legislativo nº 751-A, de
1998 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem nº 855/98
- Aprova o ato que outorga concessão à Funda
ção João Paulo li, para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Cachoeira Paulis
ta, Estado de São Paulo; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa, contra os votos dos Deputados Antônio
Carlos Biscaia e Geraldo Magela ..

Projeto de Decreto Legislativo nQ 753-A, de
1998 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem nQ 557/96
- Aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Universo Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda Média, na cida
de de Curitiba, Estado do Paraná; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa, contra os votos dos Deputados
Antônio Carlos Biscaia e GeraldczMagela .

Projeto de Decreto Legislativo nº 754-A, de
1998 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem nº 575/97
- Aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Fundação Radiodifusora de Congonhas,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Congonhas, Estado de
Minas Gerais; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,

10436
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10445
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Indicação nº 88, de 1999 (Do Sr. Wellíngton Comunicação e Informática) - Mensagem n
Q

491/98
Dias) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé- - Aprova o ato que renova a permissão outorga-
dio dos Ministérios da Fazenda, do Orçamento e da à ABC FM Stéreo Ltda., para explorar serviço
Gestão, e de Minas e Energia, a realização de de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
estudos visando a ampliar os investimentos na na cidade de Santo André, Estado de São Paulo;
Petrobras. 10435 tendo parecer da Comissão de Constituição e

PROJETOS A IMPRIMIR Justiça e de Redação pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, contra os votos
dos Deputados Antônio Carlos Biscaia e Geraldo
Magela. 10447

Projeto de Decreto Legislativo nQ 750-A, de
1998 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem nº 852/98
- Aprova o ato que outorga concessão à Funda
ção Século Vinte e Um para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão) com
fins exclusivamente educativos, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação peja constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa, contra os votos dos Deputados
Antônio Carlos Biscaia e Geraldo Magela............. 10449

Projeto de Decreto Legislativo nº 655-A, de
1998 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem nQ 464/96
- Aprova o ato constante do decreto de 16 de
maio de 1996, que renova a concessão da Rádio
Tropical AM Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de
Luziânia, Estado de Goiás; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa, contra os votos dos Deputados An-
tônio Carlos Biscaia e Geraldo Magela .

Projeto de Decreto Legislativo nº 746-A, de
1998 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Mensagem nº 1.098/97
- Aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Andradas Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora, em onda média, na Cidade de
Andradas, no Estado de Minas Gerais; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, contra os votos dos Deputados
Antônio Carlos Biscaia e Geraldo Magela .

Projeto de Decreto Legislativo nº 747-A, de
1998 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem nº 36/98 
Aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Cultura 11 FM de Poços de Caldas Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Poços de Cal
das, Estado de Minas Gerais; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa, contra os votos dos Deputados An-
tônio Carlos Biscaia e Geraldo Magela .

Profeto de Decreto Legislativo nQ 748-A, de
1998 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Mensagem nº 417/98
- Aprova o ato que renova a concessão da
Sociedade Rádio Cacique de Capivari Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda
média, na cidade de Capivari, no Estado de São
Paulo; tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa, contra os
votos dos Deputados Antônio Carlos Biscaia e
Geraldo Magela .

Projeto de Decreto Legislativo nº 749-A, de
1998 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
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contra os votos dos Deputados Antônio Carlos maio de 1943 - Consolidação das Leis do Traba-
Biscaia e Geraldo Magela. 10456 lho. 10472

Projeto de Decreto Legislativo nQ 755-A, de Projeto de Lei nº 16, de 1999 - (Do Sr.
1998 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- Paulo Rocha) - Dispõe sobre a proteção da flo-
municação e Informática) - Mensagem nº 591/97 resta natural primária na região Norte e ao norte
- Aprova o ato que renova a concessão outorga- da região Centro-Oeste. 10473
da à Fundação Radiodifusora de Congonhas, Projeto de Lei nº 17, de 1999 (Do Sr. Paulo
para explorar serviço de radiodifusão sonora em Rocha) - Dispõe sobre a indenização à concubi-
onda tropical, na cidade de Congonhas, Estado na, no caso de acidente do trabalho do compa-
de Minas Gerais; tendo parecer da Comissão de nheiro. 10477
Co~stit~ição e ~u~t~ç~ e de Re~aç~o pela. co~sti. Projeto de Lei nº 20, de 1999 (Do Sr. Paulo
tuclonahdade, jund/cldade e tecmca legislativa, Rocha) - Altera a redação do art. 44 do Decreto-
contra os votos dos Deputados Antônio Carlos Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1949 (Código
Biscaia e Geraldo Magela. 10459 Penal), relativo às penas restritivas de direito....... 10477

Projeto de Decreto Legislativo nQ 756-A, de Projeto de Lei nº 21, de 1999 (Do Sr. Paulo
1998 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- Rocha) - Concede passe livre aos pacientes do
municação e Informática) - Mensagem nº 833/97 SUS maiores de sessenta e cinco anos com ren-
- Aprova o ato que renova a concessão outorga- da inferior a dois salários mínimos no sistema de
da à Rádio Nossa Senhora do Socorro Ltda., transporte coletivo aéreo comercial, para trata-
para explorar serviço de radiodifusão sonora em mento de saúde. 10478
o~da média, na cidade de soco~ro~ Estado de Projeto de Lei nQ 22, de 1999 (Do Sr. Paulo
~a? :aulo; te~do parecer da <:omlssao de ~o~s- Rocha) _ Dá nova redação ao art. 32 da Lei
tltu~çao e ~u~t~ç~ e de R~d~çao p~la ~onstltucIO- nº 7.357 de 2 de setembro de 1985. que dispõe
nahdade, jundlcldade e tecmca legislativa. contra •
os votos dos Deputados Antônio Carlos Biscaia e sobre o cheque. 10479
Geraldo Magela. 10462 Projeto de Lei n

Q
25, de 1999 (Do Sr. Paulo

. . .. º Rocha) - Modifica a Lei nQ 7.210. de 11 de julho
Projeto d.e ~ecreto Legl~latlvo n ?76-A, de de 1984 (Lei de· Execução Penal) para instituir o

1999 (Da Comlssao de Relaçoes Extenores e de ensino médio nas penitenciárias. 10479
Defesa Nacional) - Mensagem nQ 1.262/97 - .. o

Aprova o texto do Acordo de Comércio e Coope- Projeto de Lei n- 27,.de ~ 9~9 (Do Sr. Paulo
ração Econômica, celebrado entre o Governo da ~oc~a) - Acrescenta art: a Lei n. 7.716, de 5 de
República Federativa do Brasil e o Governo da Janel~o d~ ~ 989~ que define os c~lmes resultantes
República Eslovênia, em Liubliana, em 16 de ju- de .dlsc~I~~naçao ou ~re~once!o de. ra?a: cor,
nho de 1997; tendo parecer da Comissão de etma, rehgl~.o ou procedenc/a nac/on~l, l.n~tltUlnd~ a
Economia, Indústria e Comércio. pela aprovação. res~ons~blhda~e pen~1 ~e pesso~s jundlcas cUJos
Pendente de parecer da Comissão de Constitui- funclonálos reahzem praticas de racismo. 10480
ção e Justiça e de Redação. 10464 Projeto de Lei nº 28, de 1999 (Do Sr. Paulo

Rocha) - Veda a instalação de depósitos, com
PROJETOS APRESENTADOS estrutura metálica, em postos de serviços auto-

Projeto de Lei nQ 2, de 1999 (Do Sr. Silas motivos e suas correspondentes tubulações, sem
Brasileiro) - Modifica a Lei nQ 4.117, de 1962, proteção contra a corrosão.................................... 10483
que "institui o Código Brasileiro de Telecomunica- Projeto de Lei nQ 29, de 1999 (Do Sr. Paulo
ções" proibindo a realização de sorteios por Rocha) - Dispõe sobre regulamentação de anún-
emissoras ou repetidoras de radiodifusão sonora cios publicitários em horários de programação in-
de sons e imagens. 10468 fanto-juvenil............................................................ 10484

Projeto de Lei nQ 9, de 1999 (Do Sr. Paulo Projeto de Lei nº 31. de 1999 (Do Sr. Paulo
Paim) - Altera a Lei nQ 8.009, de 29 de março de Rocha) - Dá nova redação ao inciso I do art. 2Q

1990, que "dispõe sobre a impenhorabilidade do da Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de 1991 , que
bem de família". 10470 dispõe sobre a concessão do benefício do segu-

Projeto de Lei nQ 10, de 1999 (Do Sr. Paulo ro-desemprego a pescadores artesanais durante
Paim) - Dispõe sobre a transmissão da TV os períodos de defeso. 10485
Câmara e da TV Senado pelas empresas explo- Projeto de Lei nQ 32, de 1999 (Do Sr. Paulo
radoras do serviço de televisão por assinatura Rocha) - Cria o balanço social para as empresas
em DTH e MMDS. 10471 que menciona e dá outras providências................ 10486

Projeto de Lei nQ 14, de 1999 (Do Sr. Paulo Ro- Projeto de Lei nº 33, de 1999 (Do Sr. Paulo
cha) - Altera o art 224 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1ºde Rocha) - Proíbe a utilização de recursos públi-
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cos, no âmbito da União, em propaganda oficial, Código de Processo Penal e dita outras providên-
favorável ou éontrária~ que tenha por objeto pro- cias " " " " "............ 10501
posições pendentes de apreciação pe10 Congres- Projeto de Lei nll 125, de 1999 (Do Sr.
so Nacional. " ..""..""""".""""""""."".,,",,.,,,,..... 10487 Alberto Fraga) - Estabelece a obrigatoriedade do

Projeto de Lei nll 35, de 1999 (Do Sr. Paulo trabalho para os detentos. " .."""."""."""""".."". 10501
Rocha) - Dispõe sobre a obrigatoriedade de mo- Projeto de Lei nll 126, de 1999 (Do Sr.
téis, hotéis, pousadas, pensões e congêneres co- Alberto Fraga) - Estabelece o limite máximo para
locarem à disposição de seus usuários preserva- cumprimento de pena privativa de liberdade. ""... 10502
tivos e material educativo (cartazes, folders, pan- Projeto de Lei nll 127, de 1999 (Do Sr.
fletos e outros) sobre Doenças Sexualmente Alberto Fraga) _ Dispõe sobre a maioridade para
Transmissíveis - AIDS em suas dependências." 10488 fins civil e eleitoral e medidas de segurança para

Projeto de Lei NlI 36, de 1999 (Do Sr. Paulo o menor infrator que praticar crime hediondo...,," 10502
Rocha) - Altera a redação do parágrafo único do Projeto de Lei nll 128, de 1999 (Do Sr.
art. 145 do Decreto-Lei n

ll
2.848, de 7 de dezem- Alberto Fraga) _ Institui o Sistema de Bolsa de

bro de 1940 - Código PenaL".""""""""."."""" 10489 Estudo para os policiais federais, policiais civis e
Projeto de Lei nll 37, de 1999 (Do Sr. Paulo militares do Distrito Federal, os bombeiros milita-

Rocha) - Altera o art. 126 da Lei nll 7.210, de 11 res do Distrito Federal e os militares federais...." 10502
de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, permi- Projeto de Lei nll 129, de 1999 (Do Sr. Enio
tindo a remição pelo estudo.."""." ".""" ,, 10490 Bacci) _ Disciplina o recolhimento de multas em

Projeto de Lei nll 38, de 1999 (Do Sr. Paulo veículos licenciados no exterior."."..."""""."....,,. 10503
Rocha) - Dispõe sobre a proteção à testemunha Projeto de Lei nll 130, de 1999 (Do Sr. Enio
de crime e dá outras providências. """"""""'"'''' 10491 Bacci) _ Toma crime hediondo a transmissão dá-

Projeto de Lei nll 39, de 1999 (Do Sr. Paulo liberada do vírus da AIDS." "" " "".""."." 10503
Rocha) - Dispõe sobre a atividade do Profissio- Projeto de Lei nll 131, de 1999 (Do Sr. Enio
nal em Segurança Privada e dá outras providên- Bacci) _ Dispõe sobre a isenção do Imposto so-
cias".""""."..".".""...""""."..."""""""""""....,,,,. 10491 bre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição

Projeto de Lei nll 42, de 1999 (Do Sr. Paulo de automóveis para os.Oficiais de Justiça e dá
Rocha) - Concede anistia a dirigentes ou repre- outras providências"""""""".".".""..""""..."""." 10504
sentantes sindicais e trabalhadores punidos por Projeto de Lei nll 132, de 1999 (Do Sr.
participação em movimento reivindicatório. """.". 10495 Enio Bacci) _ Torna obrigatorio o kit de primei-

Projeto de Lei nll 43, de 1999 (Do Sr. Paulo ros socorros para veículos de condução esco-
Rocha) - Acrescenta parágrafos ao art. 66, do lares """.." ..".".." .." .."" """".""""",,.,,",,. 10504
Decreto-Lei n2 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Projeto de Lei nll 133, de 1999 (Do Sr,
- Código Penal, permitindo a diminuição da pena Enio ,Bacci) _ Torna obrigatório curso de pri-
nos casos que especifica..."""""...""...." ..." ...",, 10495 meiros socorros para motorista de transporte

Projeto de Lei nll 74, de 1999 (Da Sra. Nice escolar..".""".".."."."..""".." ..""""..".""""..."". 10505
Lobão) - Autoriza a dedução integral das despesas Projeto de Lei nll 134, de 1999 (Do Sr.
de educação na determinação da base de cálculo Bispo Rodrigues) _ Dispõe sobre a obrigatorieda-
do Imposto de Renda das pessoas físicas. """""". 10496 de de motéis e similares determinarem o pre.en-

Projeto de Lei nll 102, de 1999 (Da Sra. Maria chimento de ficha de controle de hospedagem, vi-
Elvira) - Dispõe sobre a comercialização de presar- sando impedir a freqüência de menores de 18
vativos masculinos de látex de borracha. '''''''''''''''' 10498 (dezoito) anos de idade. """""."."..""".".":,,,,.,," 10506

Projeto de Lei nll 103, de 1999 (Da. Sra. Projeto de Lei nll 135, de 1999 (Do Sr.
Maria Elvira) - Dispõe sobre a obrigatoriedade da Bispo Rodrigues) - Torna obrigatório o registro
implantação de dispositivos que impeçam a mor- dos casos de desnutrição junto ao Ministério da
te de animais silvestres por atropelamento nas Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de
rodovias brasileiras "" """.""".""."."".,,.,, 10498 Saúde pelos órgãos que especifica e dá outras

Projeto de Lei rill 122, de 1999 (Do Sr. providências • 10506
Geraldo Magela) - Dispõe sobre a instituição da Projeto de Lei nll 136, de 1999 (Do Sr.
gratificação de risco de vida para os policiais-mUi- Marcos Cintra) - Proíbe a importação, venda e
tares e bombeiros-militares do Distrito Federal, e criação de cachorro da raça "Pit Buli" e dá outras
dá outras providências. 10499 providências. 10507

Projeto de Lei nll 124, de 1999 (Do Sr. Projeto de Lei nll 137, de 1999 (Do Sr.
Alberto Fraga) - Dá nova redação ao art. 430 do Edinho Araújo) - Dá nova redação aos arts. 37 e
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69 da Lei nll 6.435, de 1977, que dispõe sobre as
entidades de previdência privada, ,...... 10508

Projeto de Lei nll 138, de 1999 (Do Sr. Edinho
Araújo) - Altera dispositivos da Lei nll 6.435, de
15 de julho de 1997 e dá outras providências. ..... 10510

Projeto de Lei nº 139, de 1999 (Do Sr. Alberto
Goldman) - Altera a Lei nll 9.279, de 14 de maio
de 1996, que "regula direitos e obrigações relati
vos à propriedade industrial", modificando dispo
sitivos que dispõem sobre direitos conferidos
pela patente e a concessão de licença compulsó-
ria........................................................................... 10511

Projeto de Lei nll 140, de 1999 (Do Sr. Mareio
Fortes) - Acrescenta parágrafo único à Lei nº 9.732,
de 1998.................................................................. 10513

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18-3-99

PRESIDENTE (Michel Temer) - Determi
nação de acionamento das campainhas para
chamamento dos Deputados ao plenário. 10515

MARÇAL FILHO (Pela ordem) - Transcur
so do 50ll aniversário da emancipação político
administrativa do Município de Ribas do Rio Par-
do, Estado do Mato Grosso do Sul. 10515

HENRIQUE EDUARDO ALVES (Pela or
dem) - Solicitação aos Parlamentares do PMDB
de comparecimento ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia. 10515

VALDEMAR COSTA NETO (Como Líder) 
Apuração de denúncias de irregularidades prati
cadas pelo Prefeito Adalberto Fassina, do Municí-
pio de Aguaí, Estado de São Paulo. 10515

EURípEDES MIRANDA (Pela ordem) 
Arbitrariedades praticadas pelo Govemo Federal
contra aposentados e pensionistas. Protesto con
tra extinção de Superintendências Estaduais do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS.......... 10516

CARLlTO MERSS (Pela ordem) - Alerta
sobre os riscos ambientais e econômicos do pro
jeto de construção da Usina Hidrelétrica do Cuba
tão, no Município de Joinvil/e, Estado de Santa
Catarina. 10517

DA. HÉLIO (Pela ordem) - Inexatidão de
declarações prestadas à TV Câmara, pela fun
cionária Tânia Lago, do Ministério da Saúde, so
bre inexistência de aplicação de marcadores bio
lógicos para câncer de mama. Concessão, pelo
Instituto Latino-Americano das Nações Unidas
para a Prevenção do Delito e Tratamento do
Delinqüente - ILANUD, pela Agência de Notícias
dos Direitos da Infância - ANDI e pela Fundação
Educar D. Paschoal, de prêmio a entidades civis
e autoridades dos Poderes Executivo e Judiciário
pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do
Adolescente.,90nvocação, pela Comissão de Se
guridade Soci~! e Família, da Secretária de Esta-

do de Assistêricia Social para esclarecimento
acerca da situação de meninos infratores após os
cortes çie recursos orçamentários destinados à
manutenção de programas de defesa dos direitos
da criança e do adc;>lescente.................................. 10518

LUIZ SALOMÃO (Pela ordem) - Inadmissi
bilidade de revogação do disposto no § 711 do art.
11 da Lei nº 9.432, de 1997, sobre a ordenação
do transporte aquaviário........................................ 10519

CAIO RIELA (Pela ordem) - Realização, na
cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do
Sul, da 51! edição do Três Fronteiras Village Open
de Tênis. Presença de todos os Parlamentares
do Partido Trabalhista Brasileiro no plenário. ....... 10519

ZULAIÊ COBRA (Pela ordem) - Anúncio
da apresentação de requerimento para constitui
ção de Comissão Parlamentar de Inquérito do
Poder Judiciário. 10520

ALMEIDA DE JESUS (Pela ordem) - In
constitucionalidade da proposta de emenda à
Constituição sobre prorrogação e elevação da
alíquota da Contribuição Provisória sobre Movi-
mentação Financeira - CPMF. 10521

WALDOMIRO FIORAVANTE (Pela ordem)
- Posicionamento do Partido dos Trabalhadores
contrário à aprovação da Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira - CPMF............. 10522

RICARDO BERZOINI (Pela ordem) - Re
púdio à proposta de privatização do Banco do
Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco do
Estado de São Paulo e da p,etrobras. 10522

LUIZ CARLOS HAu'LY (Pela ordem) 
Reunião de Secretários Estaduais com o Ministro
Waldeck Omélas, da Previdência e Assistência
Social, para discussão sobre a compensação
financeira entre o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS e os Fundos de Previdência dos
Estados e Municípios. Urgente apreciação, pela
Casa, de projeto de lei sobre o tema..................... 10523

GERSON PERES (Pela ordem) - Anúncio
da eletrificação do Município de Limoeiro do Aju
ru, Estado do Pará, pelo Programa Brasil em
Ação....................................................................... 10524

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS (Pela
ordem) - Relato, pelo Ministro Eliseu Padilha,
dos Transportes, em reunião com a bancada do
Partido da Frente Liberal - PFL, do desempenho
do Ministério. Informações sobre atividades do
órgão no Estado de Santa Catarina. 10524

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca-
ção dos Deputados ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia. 10524

PEDRO WILSON (Pela ordem) - Solicita-
ção de realização, pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Casa,



10532

NELSON MARQUEZELLI (Pela ordem) 
Artigo "Agricultores bandidos e supermercados
heróis", de Aloysio Biondi, publicado na Folha de
S.Paulo .
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de audiência pública para discussão da liberação EULER MORAIS (Pela ordem) - Trans-
da soja transgênica no PaIs. Encaminhamento de curso do 1082 aniversário de criação do Municl-
requerimento de informações ao Ministério da pio de Planaltina, Estado de Goiás - 19 de
Educação sobre a liberação dos recursos do Cré- março..................................................................... 10533
dito Educativo. 10525 AIRTON DIPP (Pela ordem) - União dos

FERNANDO GONÇALVES (Pela ordem) - Parlamentares para reversão do quadro socioe-
Cumprimentos ao Ministério da Saúde pelas aç?es conômico e polltico brasileiro. Regozijo com o
de fortalecimento e consolidação do Sistema Uni· pronunciamento do Presidente Michel Temer
co de Saúde e pela maior ênfase às ações de acerca da pauta da Câmara dos Deputados na
medicina preventiva............................................... 10526 atual Legislatura. 10534

DA. HELENO (Pela ordem) - Transcurso TETÉ BEZERRA (Pela ordem) - Conve-
do 1562 aniversário de Petrópolis, Estado do Rio niência de flexibilização de portaria do Instituto
de Janeiro. Louvor à administração do Prefeito Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Leandro José Sampaio Femandes. 10526 Renováveis - IBAMA referente à proibição de

MÁRIO NEGROMONTE (Pela ordem) - derrubada e transporte de madeira em toda a
Adiamento, pelo Presidente Femando Henrique Amazônia Legal pelo prazo de 120 dias. 10535
Cardoso, da data de privatização da Companhia JOSÉ CHAVES (Pela ordem) - Salto quali-
Hidroelétrica do São Francisco - CHESF............. 10527 tativo de diversos setores da economia nacional.

VICENTE CAROPRESO (Pela ordem) - Implantação do Programa Pemambucano pela
Combate ao tabagismo no País. Anúncio de Qualidade - PROPEQ. 10536
apresentação, pelo orador, de projeto de lei sobre ARY KARA (Pela ordem) - Transcurso do
a obrigatoriedade de veiculação de alerta contra 1232 aniversário do Município de Jambeiro, no
as doenças sexualmente transmisslveis nas pro· Estado de São Paulo. 10537
pagandas de sexo comercializado........................ 10528 CARLOS MELLES (Pela ordem) _ Congra-

PASTOR VALDECI (Pela ordem) - Con- tulações ao Deputado Michel Temer, Presidente
fiança do orador na superação da crise brasileira. da Câmara dos Deputados, pelo anúncio da
Responsabilidade de setores polfticos pelas difi- agenda de trabalhos da Casa para a atual Legis-
culdades enfrentadas pelo PaIs. 10528 latura. Importância da reforma tributária para a

MARIA ABADIA (Pela ordem) - Improce- retomada do desenvolvimento econômico do
dência de denúncia do Deputado Geraldo Magela País........................................................................ 10538
contra a Secretária de Educação do Distrito MAGNO MALTA (Pela ordem) - Desempe-
Federa, Eurides Brito, referente a suposto paga- nho do jornal Folha do Espírito Santo, de
mento ao Centro Educacional Caiçaras, da cida- Cachoeiro do ltapemirim, administrado por Jackson
de·satélite de Brazlândia, em troca de vagas para Rangel e Luciano Cortez. 10538
alunos da zona rural. 10528 ROBERTO PESSOA (Pela ordem) _

ENIO BACCI (Pela ordem) - Agravamento Transcurso do 902 aniversário de nascimento
da dIvida intema brasileira. 10529 do poeta popular Antônio Gonçalves da Silva,

ANDRÉ BENASSI (Pela ordem) - Priorida- o Patativa do Assaré, do Estado do Ceará. ... 10539
de dada pela Câmara dos Deputados e pelo EDINHO ARAÚJO (Pela ordem) - Apoio ao
Senado Federal à apreciação das reformas polfti- Deputado Michel Temer, Presidente da Câmara dos
ca e tributária. 10529 Deputados, pelo pronunciamento sobre a agenda de

CUNHA BUENO (Pela ordem) - Apresen- trabalhos da casa para a atual Legislatura............... 10540
tação de projeto de lei sobre inclusão de disposi- IV - Ordem Do Dia
tivo no Código de Processo Penal para garantia PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
ao ofendido do direito de recebimento de informa· em segundo tumo, da Proposta de Emenda à
çóes acerca do andamento do inquérito policial... 10530 Constituição n2 637-B, de 1999, que prorroga, ai.

EDINHO BEZ (Pela ordem) - Cumprimento terando a alíquota, a contribuição provisória so- .
do prazo estabelecido para recuperação de ponte bre movimentação ou transmissão de valores e
sobre o rio Urussanga, no Estado de Santa Cata- de créditos e direitos de natureza financeira, a
rin8......................................................................... 10531 que se refere o art. 74 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias. 10542

ROBERTO ARGENTA (Pela ordem) -
Anúncio da apresentação de requerimento. para
agilização da reforma agrária .1..... 10542
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Usou da palavra paradisc'Ussão O Sr. JOSÉ: ROBERTO BATÓCHio,.ODELMO LEÃO,
Deputado CLEMENTINO COELHO...................... 10542 WALTER PINHEIRO, MILTON MONTI, AÉCIO

AÉCIO NEVES (Pela ordem) _ Solicitação NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ELTON
aos Deputados integrantes do Partido da Social ROHNELT .
Democracia Brasileira - PSDB para compareci- PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
mento ao plenário. 10543 do requerimento .

ODELMO LEÃO (Pela ordem) - Solicitação INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Pe-
aos Deputados integrantes do Partido Progres- dido de verificação de votação .
sista Brasileiro - PPB para comparecimento ao PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi-
plenário. 10544 mento ..

Usaram da palavra para discussão os Srs. Usaram da palavra para orientação das
Deputados MARCIO FORTES, EVILÁSIO respectivas bancadas os Srs. Deputados
FARIAS, ALBERTO GOLDMAN, LUIZA ERUNDINA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES ..
ARTHUR VIRGíLIO, AGNELO QUEIROZ, SAULO

Usaram da palavra para encaminhamento
PEDROSA............................................................. 10544 da votação os Srs. Deputados PEDRO EUGÊNIO,

ARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de or- FEU ROSA, EVILÁSIO FARIAS, MARCIO
dem sobre interstfcio regimental para votação, FORTES .
em segundo turno, da Proposta de Emenda à

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação,Constituição n2 637-B, de 1999............................. 10549 E à
em segundo tumo, da Proposta de menda

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta Constituição n2 637, de 1999, ressalvados os
ao Deputado Amaldo Faria de Sá. 10550 destaques ..

ARNALDO FARIA DE SÁ - Anúncio da im-
Usaram da palavra para orientação das

petração de recurso contra decisão da Presidên- respectivas bancadas os Srs. Deputados MARCOS
cia, no âmbito da Comissão de Constituição e CINTRA, JANDIRA FEGHALI, ROBERTO
Justiça e de Redação. 10550 JEFFERSON, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO,

JOSÉ GENOíNO - (Pela ordem) - Interstí- ODELMO LEÃO, JOSÉ MACHADO, MILTON
cio regimental para votação, em segundo turno, MONTI, MARCIO FORTES, INOCÊNCIO
da Proposta de Emenda à Constituição n2 637-B, OLIVEIRA, RTON ROHNRT, WALTER PINHEIRO,
de 1999. 10550 ODELMO LEÃO, SEBASTIÃO MAD'EIRA, DA.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta HÉLIO, INOCÊNCIO OLlVEIRA ~ .
ao Deputado José Genoíno. 10550 ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) _

GILMAR MACHADO - Questão de ordem Solicitação à Presidência para anúncio dos des-
sobre inclusão, na pauta, de requerimento para taques ..
realização de sessão solene em homenagem ao PRESIDENTE (Michel Temer) _ Acatamen-
ex-Ministro Antônio Houaiss.................................. 10550 to do pedido do Deputado ARNALDO FARIA DE

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi- SÁ ..
mento da questão de ordem suscitada pelo Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
Deputado Gilmar Machado. 10550 AYRTON XERÊZ ..

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Reiteração Usou da palavra pela ord~m para registro
do pedido aos Deputados integrantes do Partido de voto o Sr. Deputado MOREIRA FERREIRA....
da Social Democracia Brasileira para compareci-
mento ao plenário.................................................. 10550 JOSÉ GENOíNO - Questão de ordem so.

Usaram da palavra para discussão os Srs. bre promulgação da matéria sem prévia publica·'
Deputados WALDOMIRO FIORAVANTE, AYRTON ção ..
XERÊZ................................................................... 10551 PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta

PRESIDENTE (Michel Temer) .;.. Votação ao Deputado José Genoíno .
de requerimento para encerramento da dis- Usaram da palavra para orientação das
cussão................................................................... 10552 respectivas bancadas os Srs. Deputados

Usaram da palavra para encaminhamento INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ GENOíNO .
da votação do requerimento os Srs. Deputados IÉDIO ROSA (Pela ordem) - Falecimento
MILTON TEMER, PAUDERNEY AVELlNO.......... 10556 do ex-Prefeito Altevir Pinto Barreto, do Município

Usaram da palavra para orientação das de Araruama, Estado do Rio de Janeiro .
respectiva,s bancadas os Srs. Deputados LUIZA MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Associa-
ERUNDINA, MARCOS CINTRA, CELSO GIGLlO, ção ao Deputado lédio Rosa na manifestação de
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10559

10561

10562

10563

10564

10566
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10584

10585

10584

10585

10585

10585

10586

10586

10588

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados HAROLDO LIMA,
GIOVANNI QUEIROZ .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ARTHUR VIRGíLIO,
EVILÁSIO FARIAS .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ÁTILA LINS .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado DR. ROSINHA .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da expressão destacada .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados CABO
JÚLIO, LUIZA ERUNDINA, JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO, ANTONIO CARLOS BISCAIA .

Usou da palavra pela ordem, para retifica
ção de voto, o Sr. Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
LEÃO, WALTER PINHEIRO, HENRIQUE
EDUARDO ALVES, AÉCIO NEVES, INOC~NCIO
OLIVEIRA, ELTON ROHNELT, WALTER
PINHEIRO, WALFRIOO MARES GUIA, HENRIQUE
EDUARDO ALV.ES, DR. HÉLIO, WALTER
PINHEIRO, HENRIQUE EDUARDO ALVES,
WALFRIDO MARES GUIA, ODELMO LEÃO,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, FERNANDO GABEIRA,
DR. HÉLIO .

JOSÉ GENOÍNO - Reiteração de questão
de ordem sobre promulgação da Proposta de;·
Emenda à Constituição n2637·C, de 1999, semla ,
prévia publicação : ; ;; ;.
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pesar pelo falecimento do ex-PrefeitoAltevir Pinto Rede Boas Novas de Rádio e Televisão, de
Barreto, de Araruama, Rio de Janeiro.................... 10566 Manaus, Estado do Amazonas. 10570

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado Usaram da palavra pela ordem os Srs.
WALTER PINHEIRO. 10566 Deputados WALTER PINHEIRO, HENRIQUE

CARLOS SANTANA (Pela ordem) - Solida- EDUARDO ALVES, GEDDEL VIEIRA LIMA......... 10570
riadade a jogador do Clube de Regatas Flamen- PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
go vítima de discriminação racial. 10566 mento da votação. 10570

Usaram da palavra pela ordem os Deputados Aprovação da Propo.sta de Emenda à
AÉCIO NEVES, WALTER PINHEIRO. 10566 C tit' - 2637 C d 1999 10570ons ulçao n " e .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
INOC~NCIO OLIVEIRA, HENRIQUE EDUARDO n26 para votação em separado da expressão: •...
ALVES. . 10567 trinta e oito centésimos por cento, nos primeiros

doze meses, e de '" nos meses subseqüentes ...•
Usaram da palavra pela ordem os Srs. contida no § 12 do art. 75 acrescentado ao ADCT

Deputados FERNANDO ZUPPO, ROBERTO pelo art. 12 da Proposta de Emenda à Constitui-
JEFFERSON. 10567 ç-o nº 637/99 10583a .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO Usaram da palavra para encaminhamento

EV Q D 10568 da votação os Srs. Deputados MARCIO FORTES,N ES, HENRI UE E UARDO ALVES .
CLEMENTINO COELHO....................................... 10583

NEUTON LIMA (Pela ordem) - Transcurso
do 62 aniversário de fundação da Rede Boas
Novas de Rádio e Televisão, de Manaus, Estado
do Amazonas. 10568

LUIZ SALOMÃO (Pela ordem) - Deteriora
ção, por falta de atenção do Govemo Federal, do
Colégio Pedro 11, do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro........................................................ 10568

MAGNO MALTA (Pela ordem) - Transcurso
do 62 aniversário de fundação da Rede Boas
Novas de Rádio e Televisão, de Manaus, Estado
do Amazonas. 10568

EULER MORAIS (Pela ordem) - Transcurso
do 1082 aniversário do Município de Planaltina de
Goiás, Estado de Goiás......................................... 10568

GILMAR MACHADO (Pela ordem) 
Elogios ao desempenho da Rede Boas Novas de
Rádio e Televisão pelo trabalho realizado na
Região Norte do País. 10569

JOSUÉ BENGTSON (Pela ordem) 
Elogios ao desempenho da Rede Boas Novas de
Rádio e "Felevisão pelo. trabalho realizado na
Região Norte do País. 10569

VIRGíLIO GUIMARÃES (Pela ordem) 
Constituição de bancada parlamentar em apoio
ao Govemador Itamar Franco e em defesa do
Estado de Minas Gerais. 10569

PHILEMON RODRIGUES (Pela ordem) 
Transcurso do 61l aniversário de fundação da
Rede Boas Novas de Rádio e Televisão, de
Manaus, Estado do Amazonas. 10569

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO FARIA DE SÁ...................................... 10569

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Transcurso do 611 aniversário de fundação da
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INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - EMERSON KAPAZ, ARLINDO CHINAGLlA,
Contradita à questão de ordem suscitada pelo JOSÉ MACHADO.................................................. 10603
Deputado José Genoíno........................................ 10588 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

Usaram da palavra para orientação das tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO HERRMANN
respectivas bancadas os Srs. Deputados DARCíSIO NETO, CABO JÚLIO ;..................... 10606
PERONDI, MORONI TORGAN, MILTON Usaram da palavra para orientação das
MONTI................................................................... 10588 respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZA

Usou da palavra pela ordem, para retifica- ERUNDINA, POMPEO DE MATTOS, ODELMO
ção de voto, o Sr. Deputado OSVALDO REiS...... 10588 LEÃO, ANTONIO CARLOS BISCAIA, MILTON

Usaram da palavra pela ordem, para regis- MONTI, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
tro de voto, os Srs. Deputados PADRE ROQUE, ELTON ROHNELT, AÉCIO NEVES, ODELMO
MARIA LÚCIA........................................................ 10588 LEÃO, DA. HÉLIO, INOCÊNCIO OLIVEIRA......... 10606

Usou da palavra para orientação da res- Usou da palavra pela ordem, para registro
pectiva bancada o Sr. Deputado ELTON ROHNELT. 10589 de voto, o Sr. Deputado GLYCON TERRA PINTO.. 10607

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado Usou da palavra para orientação da res-
GERSON PERES. 10589 pectiva bancada o Sr. Deputado AÉCIO NEVES. 10607

Usaram da palavra para orientação das DA. ROSINHA (Pela ordem) - Anúncio da
respectivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO apresentação de projeto de lei sobre política
NEVES, ODELMO LEÃO. 10589 nacional de salários............................................... 10607

SILAS CÂMARA (Pela ordem) - Agradeci- Usou da palavra para orientação da respecti-
mentos aos Parlamentares pelas manifestações ~
de felicitação à Rede Boas Novas de Rádio e va bancada o Sr. Deputado ODELMO LEAO. 10607
Televisão, do Amazonas. 10589 VANESSA GRAZZIOTIN (Pela ordem) -

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado Transcurso do sexto aniversário de fundação da
AÉCIO NEVES. 10589 Rede Boas Novas de Rádio e Televisão............... 10607

Usou da palavra para orientação da res- JOSÉ GENOíNO - Questão de ordem so-
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO bre possibilidade de retirada da pauta, por parti-
OLIVEIRA. 10590 do, de destaque para votação em separado......... 1060a

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta à
CAIO RIELA........................................................... 10590 questão de orelem do Sr. Deputado José Genoíno. . 10608

Usou da palavra para orientação da res- Usaram da palavra pela ordem os Srs.
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO Deputados AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 1060a
LEÃO. 10590 DE VELASCO (Pela ordem) - Transcurso

Usaram da palavra pela ordem os Srs. do 62 aniversário de fundação da Rede Boas No-
DéPutados AÉCIO NEVES, ODELMO LEÃO, vas de Rádio e Televisão. 1060a
A CIO NEVES. 10590 NELSON PELLEGRINO (Pela ordem) _

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encerra- Urgente apuração, pelas autoridades govema-
mento da votação. 10590 mentais, de denúncia sobre uso de minas terres-

Manutenção da expressão. tres por fazendeiros do Paraná temerosos com a
PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque possibilidade de invasões...................................... 10608

n2 4 para votação em separado da expressão
"instituída pela Lei n2 9.311, de 24 de outubro de Usou da palavra pela orelem o Sr. Deputado
1996, modificada pela Lei n2 9.539, de 12 de DARCíSIO PERONDI.. ~ ,............... 10609
dezembro de 1997, cuja vigência é também pror- PRESIDENTE (Michel Temer) - Excepciona-
rogada por idêntico prazo·, constante do caput lidade da concessão da palavra aos Deputados para
do art. 75, na redação proposta pelo art. 12 da abordagem de assuntos alheios à votação.............. 10609
Proposta de Emenda à Constituição n2 637, de AÉCIO NEVES (Pela ordem) -Indagação
1999, para supressão............................................ 10603 à Presidência sobre ocorrência do encerramen-

Usou da palavra para encaminhamento da to da votação com a possibilidade do acolhi-
votação o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY... 10603 mento, pelos demais Líderes partidários, de pe-

Usoupa palavra pela ordem, para registro dido de retirada de destaque para votação em
de voto, o Sr. Deputado OSVALDO BIOLCHI. 10603 separado ,........................................... 10609

Usaram da palavra para encaminhamento PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta
de votação os Srs. Deputados AVENZOAR ARRUDA, ao autor do destaque sobre seu posicionamento. 10609
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Usaram. da palavra pela ordem os Srs.
Deputados PAUDERNEY AVELlNO, !=DUARDO
CAMPOS. 10609

PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta
aos Líderes sobre posicionamento acerca da reti-
rada de destaque para votação em separado. ..... 10610

Usaram da palavra os Srs. Líderes JOSÉ
GENOíNO, AÉCIO NEVES................................... 10610

PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci
mento ao Plenário sobre destaque objeto de dúvi
da. Possibilidade de realização de votação a res-
peito da matéria. 10610

Usou da palavra o Sr. Líder INOCÊNCIO
OLIVEIRA. 10610

PAUDERNEY AVELlNO - Transcurso do
sexto aniversário de fundação da Rede Boas
Novas de Rádio e Televisão. 10610

BABÁ (Pela orelem) - Alto índice de doenças
verificado entre os garimpeiros de Serra Pelada,
Estado do Pará. 10611

GERSON GABRIELLI (Pela ordem) - Con
veniência da inclusão na agenda de discussão da
Casa de propositura sobre reforma do Estatuto
da Micro e da Pequena Empresa. 10611

RENILDO LEAL (Pela ordem) - Transcurso
do sexto aniversário de fundação da Rede Boas
Novas de Rádio e Televisão. 10611

Usou da palavra peJa orelem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GIOVANNI QUEIROZ. ... 10611

RAIMUNDO SANTOS (Pela ordem) 
Transcurso do sexto aniversário de fundação da
Rede Boas Novas de Rádio e Televisão. 10611

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
AÉCIO NEVES. 10612

Usou da palavra para orientação da res~

pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO
LEÃO. 10612

CABO JÚLIO (Pela ordem) - Transcurso
do sexto aniversário de fundação da Rede Boas
Novas de Rádio e Televisão. 10612

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
DR. HÉLIO............................................................. 10612

AGNALDO MUNIZ (Pela ordem) - Trans
curso do sexto aniversário de fundação da Rede
Boas Novas de Rádio e Televisão. 10612

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RONALDO VASCONCELLOS. 10612

BISPO RODRIGUES (Pela ordem) 
Transcurso do sexto aniversário de fundação da
Rede Boas Novas de Rádio e Televisão. 10612

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. Manutenção da expressão. .... 10612

PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
n2 5 para votação em separado do § 32, constan
te do art. 75, conforme o art. 12 da Proposta de
Emenda à Constituição. 10624

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
OLIVEIRA. 10624

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
AÉCIO NEVES. 10624

Usaram da palavra' para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, EDUARDO CAMPOS,
DA. HÉLIO, ODELMO LEÃO, MILTON MONTI,
AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ELTON
ROHNELT, CELSO GIGLlO, REGIS CAVALCANTE,
ODELMO LEÃO..................................................... 10624

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NELSON MARQUEZELLI. 10625

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ GENOíNO. 10625

EBER SILVA (Pela ordem) - Transcurso do
6º aniversário de fundação da Rede Boas Novas
de Rádio e Televisão. 10625

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Apelo à Presidência para promulgação da Pro
posta de Emenda à Constituição n2 637-B, de
1999, na próxima sessão do Congresso Nacio-
nal. 10625

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Inocêncio Oliveira. 10625

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados JOSÉ GENOíNO, DARCíSIO PERONDI. 10625

I.Jsaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO MATOS,
PEDRO HENRY, ROBERTO BALESTRA. 10625

JOSÉ CARLOS MARTINEZ (Pela ordem) 
Transcurso do 62 aniversário de fundação da
Rede Boas Novas de Rádio e Televisão............... 10626

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FLÁVIO DERZI. :.. 10626

INÁCIO ARRUDA (Pela ordem) - Convite
aos Deputados para participação, dia 23 do cor
rente, às 10h, de 'sessão solene da Casa em ho
menagem ao Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas - DNOCS. 10626

COSTA FERREIRA (Pela ordem) - Trans-
curso do sexto aniversário de fundação da Rede
Boas Novas de Rádio e Televisão. 10626

POMPEO DE MATTOS (Pela ordem) 
Anúncio da apresentação de projeto de lei sobre
proibição do cultivo comercial de Organismos
Geneticamente Modificados - OGMs no território
nacional. Projeto de Lei Complementar sobre o
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uso de títulos federais para pagamento de dívi- HENRIQUE FONTANA (Pela ordem) -
das dos Estados ~ Municípios ,..... 10626 Anúncio da apresentação de requerimento de in-

Usou da palavra pela ordem, para registro formações ao Ministério da Fazenda sobre renún-
de voto, o Sr. Deputado JOÃO COLAÇO. 10626 cia fiscal decàrrente dO·árf. 17 da Lei n29.779, de

ANTÔNIO GERALDO (Pela ordem) - Con- 1999. 10644
vite aos Deputados para participação, dia 23 do ROBSON TUMA (Pela ordem) - Perma-
corrente, às 10h, de sessão solene da Casa em nência dos Deputados em plenário para a sessão
homenagem ao Departamento Nacional de do Congresso Naéional. 10644
Obras Contra as Secas - DNOCS. 10627 WALFRIDO MARES GUIA (Pela ordem) _

LUIZ FERNANDO (Pela ordem) - Trans- Cumprimentos à Presidência da Casa.................. 10645
curso do sexto aniversário de fundação da Rede ABELARDO LUPION (Pela ordem) - Ine-
Boas Novas de Rádio e Televisão. 10627 xistência de fundamentos da denúncia, por Paria-

Usou da palavra pela ordem, para regis- mentar do Partido dos Trabalhadores, de uso de
tro de voto, o Sr. Deputado ABELARDO LU- minas terrestres por produtores rurais do Estado
PION...................................................................... 10627 do Paraná para defesa de suas propriedades de

AROLDE DE OLIVEIRA (Pela ordem) - possíveis invasões................................................. 10645
Transcurso do sexto aniversário de fundação INÁCIO ARRUDA (Pela ordem) - Contradi-
da Rede Boas Novas de Rádio e Televisão. ta ao pronunciamento do Deputado Abelardo
Cumprimento ao Presidente Michel Temer Lupion. 10645
pela condução das votações e apresentação ABELARDO LUPION (Pela ordem) _ Repú-
de nova agenda para a Câmara dos Depu- dio às ações do Movimento dos Trabalhadores
tados. 10627 Rurais Sem Terra - MST. 10646

ARTHUR VIRGíLIO (Pela ordem) - Elogios PRESIDENTE (Michel Temer) _ Anúncio
à atuação da Presidência. Perspectiva de avan- da realização, às 19h45min, de sessão solene do
ços sociais com a aprovação da Proposta de
E d à C .. - 2637 d 1999 10628 Congresso Nacional. 10646men a onstltulçao n ,e ............... "

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Funda- JOSE GENO/NO (Pela ordem) - Protesto
contra açodamento na promulgação da Proposta

mentos do voto contrário à propositura................. 10628 d E d à C .. - 2637 d 1999 S I'e men a onstltUlçao n ,e . o 1-
ARNALDO MADEIRA (Pela ordem) - Agra- dariedade ao Movimento dos Trabalhadores

decimentos aos Líderes e demais Deputados Rurais Sem Terra. 10646
pela demonstração de civismo e responsabilida-

P • R d - ob á' . I Apresentação de proposições: DA.
de com o ais. e uçao da pr lem tlca socla e ROSINHA; ROBERTO ARGENTA; UBIRATAN
perspectiva de retomada do crescimento econô-
mico brasileiro......................................................... 10629 AGUIAR; NEUTON LIMA; ANTONIO KANDIR;

PEDRO FERNANDES; RICARDO BERZOINI;
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- RODRIGO MAIA; MÁRIO NEGROMONTE,

mento da votação. Manutenção do dispositivo.. 10629 CUNHA BUENO; ANTONIO CAMBRAIA; ARLlN-
Dispensa da votação da redação final. DO CHINAGLlA; MILTON TEMER; EUNíCIO OLl-
Não acolhimento da Emenda de Redação. VEIRA; MIRO TEIXEIRA; JOÃO PAULO; JÚLIO
JOSÉ GENOíNO (PeJa ordem) - Improprie- REDECKER; MARCELO BARB/ERI; AIRTON

dade da promulgação da Proposta de Emenda à DIPP; ZULAIÊ COBRA; CHICO DA PRINCESA;
Constituição n2637, de 1999, em sessão do Con- PAULO LIMA E OUTROS; PEDRO CELSO E
gresso Nacional prevista para a data corrente. .... 10641 JOSÉ GENOíNO; WILSON SANTOS; PEDRO

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Con- WILSON; PEDRO VALADARES; ROBERTO
gratulações com a Presidência e com o Congresso PESSOA; JAIR BOLSONARO; WELLlNG-
Nacional pela promulgação, na data corrente, da Pro- TON DIAS; JOSÉ PIMENTEL E DA. ROSINHA;
posta de Emenda à Constituição nIl637, de 1999. .... 10641 JOÃO PIZZOLATII; POMPEO DE MATIOS;

PRESIDENTE (Michel Temer) - Leitura do UBIRATAN AGUIAR E SRS. LíDERES; PAULO
texto da redação final. 10641 LIMA; HENRIQUE FONTANA; JAQUES

Usou da palavra pela ordem, para registro WAGNER E JOSÉ GENOíNO......................... 10646
de voto, o Sr. Deputado HAROLDO LIMA. 10644 V - Encerramento

ODELMO LEÃO (Pela ordem) _ Cumpri- 2 - ATOS DO PRESIDENTE
mentos à Presidência, à Liderança do Govemo, a) Apostila: Antônio de Pádua Amim
bem como a todos os Deputados pela aprovação Carneiro. 10699
da Proposta de Emenda à Constituição n2 637, b) Exoneração: Arildo Salles Dória, Carlos
de 1999. 10644 Alberto Farias Nery, Elaine Marinho Faria, Heloísa
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Lustosa de Oliveira, lrina Abigail Teixeira Storrni, 3 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO
Jorge Rocha Leite, José Sérgio Nunes de Pinho, NS!s 58, 166 a 168, de 1999, com pareceres e
Julie Christine Tende Franco, Marcos de Camargo despachos. 10705
Von Zuben, Maria de Jesus Nunes dos Santos, 4 _ PORTARIAS - n9s 17 e 18, de 1999,
Míriam Cristina Gonçalves, Nádia Avelina Pa- da Primeira Secretaria referente a credencia-
checo da Costa Fortes, Núbia Albeny de Fa- mento de entidade de cl~sse................................. 10707
rias Figueira. 10699 COMISSÕES

c) Nomeação: Adriana de Melo Puppin, 5 - ATOS DAS COMISSÕES
Alexandre Cassimiro da Silva, Almir de Souza a) Comissão de Econdmia, Indústria e Co-
Eloy, Arildo Salles Dória, Débora Karan To- mércio - Subcomissão Permanente (le Comércio
ralles, Elaine Marinho Faria, Eliezar Perei- Exterior e Integração Econômica, 1l! Reunião (Ins-
ra da Silva Júnior, Geraldo Mota da Rocha, talação e Eleição do Presidente eVicEl-Presidentes),
Graciana Nogueira Campos, Hélio José No- em 18.3-99............................................................. 10707
gueira Alves, Heloísa L~stosa d.e ~liveir~, ~ul- 6 _ DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
da S?uza _Carvalho, Irma .Ablgall . .TeixeIra a) Comissão de Defesa do 'Consumidor,
Storm, J~ao Kennedy. Rodrigues Le~tao, Jor~e Meio Ambiente e Minorias nS!,5 em 18-3-99. ....... 10708
Rocha Leite, José SérgiO Nunes de Pmho, Juhe . _ ~ ..
Christine Tende Franco Júlio César Yatim Lis b) Comlssao de Educaçao, Cultura e Des-
Raquel Nunes da Cost~, Márcio Eustáquio 'Bel- porto, n9s 1 e 2, em 9-3-99, nS! 3, em 10-3-99. ........ 10708
lo, Marcos de Camargo Von Zuben, Maria de c) Comissão de Finanças e Tributações,
Jesus Nunes dos Santos, Mário Sérgio Bahia nS! 5 em 18-3-99 10708
Falcão, Nilson Corrêa de Rezende, Núbia Albe- d) Comissão de Fiscalização Financeira e
ny de Farias Figueira, Patrícia Correia de Araú- Controle, nS! 2, em 18-3-99 10711
jo, Patrícia Pacheco Rebelo, Simone Rodri- e) Comissão de Viação e Transportes, nS! 3,
gues Borba, Vadis Luiz da Silva. 10701 de 18-3.99.............................................................. 10711

d) Designação Por Acesso: Carlos Alberto 7 - MESA
Farias Nery, Míriam Cristina Gonçalves, Nádia 8 - LíDERES E VICE-LíDERES
Avelina Pacheco da Costa Fortes......................... 10705 9 - COMISSÕES

Ata da 231 Sessão Extraordinária, Vespertina,
em 18 de março de 1999

Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, 19 Vice-Presidente;
Severino Cavalcanti, 29 Vice-Presidente

As 14 HORAS E 5 MINUTOS COMPARECEM
OS SENHORES:

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

Partido Bloco

Elton Rohnelt PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PPB
Presentes de Roraima: 5

PSB/PCdoB

PARÁ

PSDB
PT

AMAPÁ

PSDB
PSDB
PFL
PTB
PSB
PSDB
PMDB
PFL

Anivaldo Vale
Babá

Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 8

,
PPB
PPB

RORAIMA

Airton Cascav~1

Almir Sá
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PIAuí
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PT

Gastão Vieira PMDB
João Castelp PSDB
José Antonio PSB
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PL Pl..IPSTIPSLlPMt-WSD
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 14

CEARÁ
PSDB
PL Pl..IPSTIPSLlPMt-WSD
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSB

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Aníbal Gomes
Antonio Cambraia
Chiquinho Feitosa
Eunício Oliveira
José Unhares
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Presentes do Ceará: 16

Átila Ura
B.Sá
João Henrique
Marcelo Castro
Mussa Demes
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 7

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Cartos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral 
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves -PMDB
Iberê Ferreira PRB
Laire Rosado PMDB
Múcio Sá PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PPB
PMDB
PMDB

PSB/PCdoB

PMDB
PPB
'PMDB
PMDB
PTB
PSDB
PSDB
PT
PFL
PTB
PT
PFL
PSDB

ACRE
PFL
PFL
PPB
PT
PT
PDT
PFL

RONDÔNIA
PDT
PMDB
PDT
PTB
PSDB

AMAZONAS
PSDB
PFL
PFL
PFL
PPB
PFL
PFL
PCdoB

TOCANTINS
PFL
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PPB
PSDB

MARANHÃO
PMDB
PPB
PFL
PPB
PFL

Elcione Barbalh~

Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 16

Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Eurípedes Miranda
NHton Capixaba
Sérgio Carvalho
Presentes de Rondônia: 5

Arthur Virgílio
Atíla Uns
Francisco Garcia
José Melo
Luiz Fernando
Pauderney Avelino
Silas Cârnara
Vanessa Grazziotin
Presentes da Amazonas: 8

Hildebrando Pascoal
IIdefonço Cordeiro
JoãoTota
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
ZHa Bezerra
Presentes do Acll'e: 7

Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Francisco Coelho

Antônio Jorge
Darci Coelho
IgorAvelino
João Ribeiro
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
Paulo Mourão
Presentes do Tocantins: 7
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Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba: 11

PSB/PCdoB

PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PT
PT
PPB

MINAS GERAIS
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PL PUPSTIPSUPMNlPSD
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PPB
PFL
PT
PSDB
PFL
PST PUPSTIPSUPMNlPSD
PPB
PT
PMDB
PSDB
PPB
PDT
PMDB
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PL PUPST/PSUPMNlPSD
PMDB
PCçloB
PM[)B
PT
PSDB

Luiz M9reira
Manoél Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Pastor Reginaldo de Jesus
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro lrujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 35

Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
José Militão
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Maria do Carmo Lara
Mário de Oliveira
Narcia Rodrigues
OdelmoLeão
Olimpio Pires
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda
Silas Brasileiro
Virgílio 'Guimarães
Vitório Medioli

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

ALAGOAS
PTB
PPB
PSB
PMDB
PPS

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PSB
Djalma Paes PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel De Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL PUPSTIPSUPMNlPSD
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST PUPSTIPSUPMNlPSD
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PSB
Ricardo Fiuza PFL
Presentes de Pernambuco: 17

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistqnio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Azi
João Almeida
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Leur Lomanto

Albérico Cordeiro
Augusto Farias
Givaldo Carimbão
Olavo Calheiros
Regis Cavalcanti
Presentes de Alagoas: 5

SERGIPE
PSDB
PPS
PMDB
PSDB
PSDB

Augusto Franco
Ivan Paixão
Jorge Alberto
José Teles
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 5

BAHIA
PFL
PFL
PDT
PLPUPSTIPSUPMNlPSD
PTB
PMDB
pMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PSDB
PPB
PFL
PFL
p'FL
PFL
PFL
PFL
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Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 43

ESP(RITO SANTO
Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Presentes do Espírito Santo: 8

PMDB
PCdoB PSB/PCDdoB
PT
PSDB
PSDB
PT
PSDB
PSDB
PT
PPB
PSDB
PL PLlPSTIPSLlPMNlPSD
PTB
PPB
PFL
PPB
PST PLlPSTIPSLlPMNtPSD
PPB
PDT
PTB
PMDB
PT
PSDB
PSB PSB/PCdoB
PDT
PSDB
PFL
PT
PT
PSDB
PT
PT
PSDB
PTB
PSB PSB/PCdoB
PFL
PMDB
PL PLlPSTIPSLlPMNlPSD
PFL
PMDB
PFL
PPB
PTB
PDT
PSDB
PT
PT
PPB
PFL
PSDB
PT
PT
PPB
PL PLlPSTIPSUPMNlPSD
PPB
PSDB
PPB

Alberto Mourão
Aldo Rebelo
Aloízio Mercadante
Aloysio Nunes Ferreira
André Benassi
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandir
Antonio Palocci
Amaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
Bispo Wanderval
C8lsoGiglio
Celso Russomanno
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
De Velasco
Delfim Netto
Dr. Hélio
Dumo Pisaneschi
Edinho Araójo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Evilásio Farias
Fernando Zuppo
Franco Montoro
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
José de Abreu
José Genoíno
José Machado
Julio Semeghini
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra
Medeiros
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Professor Luizinho
Ricardo Berzoni
Ricardo Izar
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Teima de Souza
VadãoGomes
Valdemar Costa Neto
Wagner Salustiano
Xico Graziano
Zé índio

PSB/PCdoB

SÃO PAULO
PSDBAlberto Goldman

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Antônio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PSDB
Bispo Rodrigues PL PUPSTIPSUPMNlPSD
Carlos Santana PT
Celso Jacob PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PFL
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
João Mendes PMDB
Jorge Wilson PMDB
Luís Eduardo PSDB
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSDB
Pastor Valdeci PST PUPSTIPSUPMNlPSD
Paulo Baltazar PSB
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feijó PSDB
Ricardo Maranhão PSB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Walderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 37
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Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
lris Simões
Ivanio Guerra
José Borba

Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes do Goiás: 14

SANTA CATARINA
Antônio Carlos konder Reis PFL
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renata Vianna PMDB
Vicente Caropreso PMDB
Presentes de Santa Catarina: 13

PTB
PPB
PFL
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PPB
PPS
PFL
PFL
PFL

RIO GRANDE DO SUL
PDT
PDT
PTB
PMDB
PMDB
PDT
PT
PPB
PMDB
PT
PPB
PPB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PST PLJPSTJPSUPM!'WSD
PFL
PMDB
PPB
PT

Airton Dipp
Alceu Collares
Caio Riela
Cezar Shirmer
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira

José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Osmar Serraglio
Padre Roque
Pastor Oliveira Filho
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Valdomiro Meger
Werner Wanderer
Presentes do Paraná: 29

MATO GROSSO DO SUL
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB
Presentes de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
PFL
PFL
PFL
PSDB
PTB
PPB
PT
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB

Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 60

MATOGROSSb
Celcita Pinheiro PFL
Uno Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Osvaldo Sobrinho PTB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMDB
Maria Abadia PSDB
Pastor Jorge PMDB
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 5

GOIÁS
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PFL
PFL
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Waldir Schmidt' PSDB
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 24

1- ABERTU:RA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
lista de presença registra o comparecimento de 427
Senhores Deputados. '

Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. UBIRATAN AGUIAR, 12Secretário, pro
cede à leitura da data da sessão antecedente, a qual
é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. EURípEDES MIRANDA, servindo como
12 Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N2360
Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Nos termos do art. 11 do Regimento Interno

dessa Casa do Congresso Nacional, indico os Sen
hores Deputados RONALDO CEZAR COELHO, EL
TON ROHNELT, DuíLlO PISANESCHI, DARCíSIO
PERONDI e RICARDO BARROS para exercerem a
função de Vice-Líderes do Governo.

Brasília, 17 de março de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

Defiro.
Em 18-3-99. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

AVISO N2 350 - C. Civil.

Brasília, 17 de março de 1999

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à consideração da Câmara dos

Deputados o nome dos Senhores Deputados
RONALDO CEZAR COELHO, ELTON ROHNELT,
Duíuo PISANESCHI, DARCíSIO PERONDI e
RICARDO BARROS para exercerem a função de
Vice-Líderes do Governo.

Atenciosamente, Clovis de Barros Carvalho,
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

OFíCIOS

Do Sr. Senador Ronaldo Cunha Lima,
Primeiro-Secretário, do Senado Federal, nos
seguintes termos:

OFíCIO NQ 195 (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de
Lei do Senado nQ91, de 1998, constante dos autógra
fos em anexo, que "institui o Conselho Federal do
Secretariado - CFSEC e os Conselhos Regionais
de Secretariado - CRSEC; dispõe sobre a fiscali
zação do exercício profissional e dá outras
providências".

Senado Federal, 18 de março de 1999. 
Senador Ronaldo Cunha Lima, Primeiro-Se
cretário.

PROJETO DE LEI N!! 390, DE 1999

Institui o Conselho Federal do Se
cretariado - CFSEC e os Conselhos Re
gionais de secretariado - CRSEC; dispõe
sobre a fiscalização do exercício profis
sional e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A fiscalização do exercício da

profissão de Secretário, regulada pela Lei nº
7.377, de 30 de setembro de 1985, e alterada pela
Lei nQ9.261, de 11 de janeiro de 1996, observará o
disposto nesta lei.

Art. 22 São instituídos o Conselho Regionais
de Secretariado - CRSEC, dotados de personali
dade jurídica própria, de direito privado, com
autonomia administrativa e financeira, sendo
vedado o estabelecimento de qualquer vínculo
funcional ou hierárquico com a Administração
Pública.

Art. 32 O Conselho Federal do Secretariado 
CFSEC é a instância superior da fiscalização do exer
cício da profissão de Secretário e tem as seguintes
atribuições:



XVIII - intervir nos Conselhos Regionais, pelo
prazo máximo de noventa dias, determinando a ado
ção das providências cabíveis;

XIX - publicar todas as suas resoluções e ins
truções no Diário Oficial da União;

XX - suspender ou cassar o mandato de Con
selheiro Federal e de Conselheiro Regional, no caso
da prática de infrações previstas nesta lei;

XXI - exercer as demais atribuições que lhe fo
rem conferidas por lei.

Parágrafo único. O Conselho Federal do
Secretariado - CFSEC poderá se organizar em Câ
maras, para o exercício de suas atribuições e compe
tências, cabendo recurso ao Plenário, sendo suas de
cisões tomadas pela maioria absoluta de seus membros.

Art. 42 Compete aos Conselhos Regionais de
Secretariado - CRSEC as seguintes atribuições:

I - elaborar seu Regimento Interno submeten
do-se à homologação do Conselho Federal;

11 - organizar e manter o serviço de registro
profissional e expedir, na sua área de jurisdição,
a carteira de identidade profissional, necessária
à habilitação para o exercício profissional, que
será válida em todo o território nacional e terá fé pú
blica;

.. 111 - disciplinar e fiscalizar o exercício da profis
são de Secretário;

IV - julgar e decidir os processos de infração
desta lei, das Leis nlls 7.377, de 1985, e 9.261, de
1996, do Código de Ética e recurso contra a imposi
ção de multas e outras penalidades;

V - fixar e alterar o valor da anuidade, emolu
mentos, taxas e outros serviços;

VI - aplicar multas e outras penalidades às
pessoas físicas e jurídicas, garantida a defesa admi
nistrativa aos infratores;

VII - examinar reclamações e representações
acerca dos registros profissionais;

VIII - sugerir ao Conselho Federal a adoção de
medidas necessárias à regularidade e efetividade
dos serviços e à fiscalização da lei;

IX - manter convênios e acordos de coopera
ção com entidades afins ou com instituições e órgãos
públicos ou privados, com vistas ao aperfeiçoamento
e aprimoramento profissional;
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1-elaborar seu Regimento Intemo e fixar diretrizes lhos Regionais de Secretariado - CRSEC e para sua
para a elaboração dos regimentos dos Conselhos Regio- diretoria, baixando o respectivo regimento eleitoral,
nais; que deverá ser publicado seis meses antes da data

11 - homologar os Regimentos Internos elabo- marcada para as eleições;
rados e aprovados pelos Conselhos Regionais, ado- XVII - regular o sistema de registro profissio-
tando as providências cabíveis; nal;

111 - examinar e decidir em última instância ao
assuntos relativos ao exercício da profissão de
Secretário, podendo anular qualquer ato que não es
tiver de acordo com o disposto nesta lei e nas Leis
nlls 7.377, de 1985, e 9.261, de 1996;

IV - disciplinar o exercício da profissão de
Secretário, fixando as condições para o seu exercí
cio, observado os limites definidos em lei;

V - conhecer e dirimir quaisquer dúvidas susci
tadas pelos Conselhos Regionais;

VI - julgar em última instância os recursos so
bre registros, decisões e penalidades impostas pelos
Conselhos Regionais;

VII - fixar e alterar o valor da anuidade, taxa,
serviços, ouvido os Conselhos Regionais;

VIII - aplicar multas e outras penalidades às
pessoas físicas e jurídicas, garantida a defesa admi
nistrativa aos infratores;

IX - aprovar e fazer cumprir o Código de Ética
Profissional, julgando, em grau de recurso, as infra
ções previstas no Código;

X - instituir e alterar o modelo de carteira de
identidade profissional e demais formulários ofi
ciais;

XI - manter convênios e acordos de cooperação
com entidades afins ou com instituições e órgãos públi
cos ou privados, com vistas ao aperfeiçoamento e o·
aprimoramento profissional;

, XII - baixar e fazer publicar as resoluções
previstas para regulamentação desta lei, e, ouvi
dos os Conselhos Regionais, resolver os casos
omissos;

XIII - expedir resoluções e instruções para a or
ganização, instalação e funcionamento dos Conselhos
Regionais;

XIV - aprovar a criação ou a extinção de Con
selho Regional;

XV - aprovar ou rejeitar a prestação de contas
anual da diretoria, o balanço financeiro e contábil e a
previsão orçamentária, adotando as providências ca
bíveis, encaminhando ao Ministério Público, quando
for o caso, relatório circunstanciado das irregularida
des cometidas, sob pena de responsabilidades;

XVI - convocar eleições para o Conselho
Federal do Secretariado - CFSEC, para os Conse-
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IX - manter convênios e acordos de coopera- IV - subvenções, I_egados e doações;
ção com entidades afins ou com instituições e órgãos V - receita oriunda de serviços eventuais.
públicos ou privados, com vistas ao aperfeiçoamento Art. 72 O registro é obrigatório e habilita o pro-
e aprimoramento profissional; fissional para o exercício da profissão de Secretário.

X - cumprir e fazer cumprir esta lei, as resoluções Parágrafo único. A falta do competente registro
baixadas pelo Conselho Federal, bem como expedir os profissional toma ilegal o exercício da profissão ou ati-
atos complementares que se fizerem necessários; vidade, sujeitando o infrator às penalidades previstas

XI - cumprir suas obrigações financeiras, re- nesta lei, no Código de Ética Profissional e na legisla-
passando, tempestivamente, a cotaparte de sua re- ção vigente.
ceita destinada ao Conselho Federal; Art. 82 A utilização ou a exploração das expres-

XII - expedir resoluções e instruções normati- sões "Secretário" ou "Secretária" é privativa dos pro-
vas para cumprimento do disposto nesta lei; fissionais do Secretariado, constituindo infração a

sua utilização indevida.XIII - organizar o quadro de pessoal da fiscali-
zação do exercício profissional, que atuará na sua Art. 92 São consideradas infrações:
área de jurisdição; I - exercício profissional sem habilitação ou

XIV - aprovar ou rejeitar a prestação de contas sem registro profissional;
anual da diretoria, o balanço financeiro e contábil e a 11-exercício profissional sem registro na jurisdição;
previsão orçamentária, adotando as providências ca- 111 - inobservância dos princípios éticos e infra-
bíveis, encaminhando ao Ministério Público, quando ção ao Código de Ética Profissional;
for o caso, relatório circunstanciado das irregularida- IV - uso irregular da denominação da profissão;
des cometidas, sob pena de responsabilidade; V _ falta de pagamento da anuidade e demais

XV - organizar as eleições para o Conselho Re- obrigações financeiras prevista em lei;
gional de Secretariado - CRSEC e para sua diretoria, VI _ atos que denigram ou que sejam incompa-
nos termos da resolução baixada pelo Conselho Federal; tíveis com a profissão de Secretário;

XVI - publicar todas as suas resoluções e VII- não cumprimento das obrigações eleitorais;
instruções normativas no Diário Oficial do Estado; VIII _ prática de irregulqridades administrativas

XVII - eleger sua diretoria e exigir prestação de no exercício do cargo de Conselheiro e fraude eleitoral.
contas sobre a execução orçamentária prevista para o Art. 10. É assegurado aos acusados o direito a
exercício, mediante a apresentação de relatórios bi- ampla defesa e os meios a ela inerentes, mediante
mestrais; competente processo administrativo.

XVIII - exercer as demais atribuições que lhes fo-
rem conferidas por esta lei e pelo Conselho Federal. Art. 11. As penalidades aplicáveis por infração desta

lei são as seguintes, de acorclo com a gravidade da falta:
Parágrafo único. O Conselho Regional de Secre- I _ advertência reservada;

tariado - CRESC poderá se organizar em Câmaras,
para o exercício de suas atribuições e competências, 11 - censura pública;
cabendo recurso ao Plenário, sendo suas decisões to- 111- multa;
madas pela maioria absoluta de seus membros. IV - suspensão temporária do exercício profissional;

Art. 52 A renda do Conselho Federal do Secre- V - cancelamento definitivo do registro profissional.
tariado - CFSEC ser composta por: Art. 12. O cancelamento definitivo do registro

I - 30% (trinta por cento) da renda bruta de cada profissional será aplicado:
Conselho Regional de Secretariado, executadas ao 1_quando for comprovada a prática de atos ilícitoS:
oriundos de legados, doações e subvenções; no exercício profissional, com sentença transitada em\

11 - doações e legados; julgado, cuja pena seja igualou superior a três anos;
111 - rendas oriundos de taxas, serviços, emolu- 11 - atos de corrupção e outros crimes pratica-

mentos e outras eventuais. dos durante o exercício do mandato de Conselheiro;
Art. 62 A renda bruta dos Conselhos Regio- 111 - utilização indevida de informações confia-

nais de Secretariado - CRSEC será composta por: das em função do exercício profissional, cuja divul-
I - anuidades; gação tenha causado danos irreparáveis ao empre-
11 - taxas e emolumentos; gador ou à sociedade em geral;
111- multas aplicadas em conformidade com esta lei; IV - reincidência no exercício irregular da profissão..
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Parágrafo único. As demais penalidades serão
aplicadas em conformidade com o que dispuser o Có
digo de Ética Profissional, que deverá ser aprovado
por dois te'rços dos membros do Conselho Federal.

Art. 13. É competente a Justiça Federal para di
rimir as controvérsias oriundas dos atos emanados
pelo Conselho Federal do Secretariado - CFSEC e
dos Conselhos Regionais de Secretariado - CRSEC.

Art. 14. A diretoria do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais será composta por:

I - Presidente;.
11 - Vice-Presidente;
111- Tesoureiro-Geral;
IV - Primeiro Tesoureiro;
V - Secretário-Geral; e
VI - dois suplentes.
Parágrafo único. São elegíveis para os cargos

de diretoria os membros dos Conselhos respectivos,
para um mandato de três anos.

Art. 15. A eleição dos Conselheiros Federais será
direta e unificada nacionalmente, com eleições durante
três dias úteis seguidos, concomitante com a eleição
dos Conselheiros Regionais, que tomarão posse no
prazo de trinta dias, após a proclamação do resultado.

Art. 16. O prazo para inscrição de chapas será
de trinta dias e o de impugnação de chapas e de
candidatos, quinze dias..

§ 1li O edital das eleições será remetido por mala
direta para todos os inscritos nos Conselhos Regionais
e publicado, pelo menos duas vezes em dois jomais
de grande circulação estadual, em dias úteis.

§ 22 Se a jurisdição do Conselho Regional for
maior do que a área geográfica de um Estado, a publi
cação será feita em todos eles.

Art. 17. O mandato dos Conselheiros Federais
e Regionais será de três anos, permitida, apenas
uma reeleição.

Art. 18. O Plenário do Conselho Federal do
Secretariado será composto por três Conselheiros
Federais eleitos na área de jurisdição de cada Con
selho Regional, que não pode ser inferior à área de
um Estado ou maior do que a área de três Estados.

Art. 19. Os Conselhos Regionais serão formados
pelo mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco Con
selheiros, nos termos de Resolução baixada pelo Con
selho Federal, que fixará o quantitativo para cada
Estado. Considerando o número de profissionais ins
critos.

Art. 20. O Primeiro Conselho Federal terá quinze
membros, indicados pela Federação Nacional das Secre
tarias, que deverão preencher os seguintes requisitos:

I -maior de vinte e um anos;
11 -. em gozo de seus direitos políticos;
111 ;,- habilitado para o exercício profissional,

mediante a comprovação dos requisitos previstos
em Lei.

Parágrafo único. A indicação dos membros
Conselheiros Federais será publicada no Diário Oficiai,
sendo aberto o prazo de cinco dias para impugnação
fundamentada, que serão decididas por comissão
nomeada pela Federação Nacional das Secretárias,
compostas por um representante da Ordem dos
Advogados do Brasil, um representante da Confedera
ção Nacional dos Trabalhadores no Comércio e um
representante da Confederação Nacional dos Traba
lhadores da Indústria.

Art. 21. A posse dos Conselheiros Federais
do Secretariado será presidida pelo Presidente
da Federação Nacional das Secretárias, sendo la
vrada ata que será submetida a registro público,
juntamente com o Regimento Interno do Conselho
Federal, que deverá ser votado e aprovado na
mesma data, elegendo-se, ainda, sua diretoria.

Parágrafo único. O mandato dos Primeiros'
Conselheiros Federais será de três anos.

Art. 22. As atribuições do Primeiro Conselho
Federal serão:

I - estruturar e organizar o sistema de registro
profissional a partir de dados disponíveis no Ministé
rio do Trabalho e Emprego, instituições de ensino e
entidades sindicais;

11 - instituir a carteira de indentidade profissio
nal e as normas para sua expedição;

111 - instalar os Conselhos Regionais de Secre
tariado - CRSEC;

IV - exercer as demais atribuições conferidas
por esta Lei.

Art. 23. A sede e o foro do Conselho Federal do
Secretariado - CFSEC será na cidade de Brasília e a
dos Conselhos Regionais de Secretariado - CRSEC
nas Capitais das respectivas unidades federais.

Art. 24. A certidão de crédito emitida pelo Con
selho Federal e pelos Conselhos Regionais constitui
rá título executivo extrajudicial.

Art. 25. Os Conselhos Regionais serão insta
lados pelo Conselho Federal, que indicará os
membros que integrarão o Primeiro Conselho Regional,
cujo mandato terminará na mesma data que findar o
manClato dos Conselheiros Federais, quando haverá
eleições gerais.
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Art. 26. O Poder Executivo regulamentará ("l Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua
disposto n~sta Lei, no prazo de noventa dias, conta- publicação.
do da data de sua publicação. Senado Federal, 18 de março de 1999. _

Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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1003 1999 Á cÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SF N° l2.~/f?

PROJETO DE LEI DO SENADO
N!! 91, DE 1998

Institui O Conselho Federal do Secretariado 
CFSEC e os Conselhos Regionais de
~ecretariado - CRSEC; dispõe sobre a
fiscalização do exerCÍcioprofissional e dá outras
providências.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

À Comissão de
ASSUNTOS SOCIAIS

t9
o ""'I <!Iecisão terminatin)

Em~/_t/_/~

Art. 1°. A fiscalização do exercício da profissão de Secretário,
regulada pela Lei nO 7.377, de 30 de setembro de 1985, e pela Lei n° 9.261, de 11
de janeiro de 1996, observará o disposto nesta Lei.

~'"

Art. 2°. São instituídos o Conselho Federal de Secretariado -
CFSEC e os Conselhos Regionais de Secretariado • CRSEC, dotados de
personalidade jurídica própria, de direito privado, com autonomia administrativa
e fmanceira, sendQ vedado o estabelecimento de qualquer vínculo funcional ou
hierárquico com a Administração Pública.

Art. 3°. O Conselho Federal de Secretariado· CFSEC é a instância
superior da fiscalização do exercício da profissão de Secretário e tem a seguintes
atribuições: ..

a) elaborar seu regimento interno e fIXar diretrizes para a elaboração
dos regimentos dos Consellios Regionais;
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b) homologar' os regimentos internos elaborados e aprovados pelos
Conselhos Regionais, adotando as providências cabíveis;

c) examinar e decidir em última instância os assuntos relativos ao
exercício da profi,~sãode Secretário, podendo anular qualquer ato que não estiver
de acordo.com..Q disposto nesta Lei e nas Leis n° 7.377, de 30 de setembro de
1985, e 9.261, de 11 de janeiro de 1996;

d) disciplinar o exercício da profissão de ~ecretário, fixando as
condições para o se exercício, observado os limites definidos em lei;

e) conhecer e dirimir quaisquer dúvidas suscitadas pelos Conselhos
Regionais;

1) julgar em última instância os recursos sobre registros, decisões e
penalidades impostas pelos Conselhos Regionais;

g) fixar e alterar o valor da anuidade, emolumentos, taxas, serviços,
ouvido os Conselhos Regionais;

h) aplicar multas e outras penalidades às pessoas fisicas e jurídicas,
garantida a defesa administrativa aos infratores:

i) aprovar e fazer cumprir o Código de Ética Profissional, julgando,
em grau de recurso, as infrações previstas no Código;

j) instituir e alterar o modelo de Carteira de Identidade Profissional e
demais fonnulários oficiais;

k) manter convênios e acordos de cooperação com entidades afInS
ou com instituições e órgãos públicos ou privados, com vistas ao
aperfeiçoamento e o aprimoramento profissional;

I) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para
regulamentação da presente lei, e, ouvidos os Conselhos Regionais, resolver os
casos omissos:

m) expedir resoluções e instruções para a organização, instalação e
funcionamento dos Conselhos Regionais;
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n) aprovar a criação ou a extinção de Conselho Regional;

Março de 1999

o) aprovar ou rejeitar a prestação de contas anual da diretoria, o
Balanço Financeiro e Contábil e' a previsão orçamentária, adotando as
providências cabíveis, encaminhando ao Ministério Público, quando for o caso,
relatório circunstanciado das irregularidades cometidas~ sob pena de
responsabilidade;

p) convocar eleições para o Conselho Fed~ral do Secretariado 
CFSEC para os Conselhos Federais do Secretariado - CfSEC e para sua
Diretoria, baixando o respectivo regimento eleitoral, que deverá ser publicado
seis meses antes da data marcada para as eleições;

q) regular o sistema de registro profissional;

r) intervir nos Conselhos Regionais, pelo prazo máximo de noventa
dias, detenninando a adoção das providências cabíveis;

s) publicar todas as suas resoluções e instruções no Diário Oficial da
União;

t) suspender ou cassar o mandato de Conselheiro Federal e de
Conselheiro Regional, no caso da prática de infrações prevista nesta Lei;

u) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por Lei.

Parágrafo único. O Conselho Federal de Secretariado - CfSEC
poderá se organizar em Câmaras, par~ o exercícío de suas atribuições e
competências, cabendo recurso ao Plenário, sendo suas decisões tomadas pela
maiOlia absoluta de seus membros.

Art. 4°. Compete aos Conselhos Regionais de Secretariado 
CRSEC as seguintes atribuições:

a) elaborar seu regimento interno submetendo-o a homologação do
Conselho Federal;

b) organizar e manter o serviço. de registro profissional e. expedir, na
sua área de jurisdição, a Càrteira de .Identidade Profissional, necessário à
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habilitação para o exercício profissional, que será válida em todo o território
nacional e terá fé pública;

c) disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Secretário,

d) julgar e decidir os processos de infração da presente Lei, das Leis
nO 7.377, de 30 de setembro de 1985, e 9.261, de 11 de janeiro de 1996, do
Código de Ética e recurso contra a imposição de multas e outras penalidades;

e).. fixar e alterar o valor da anuidade, emolumentos, taxas e outros
servIços;

f) aplicar multas e outras penalidades às pessoas fisicas e jurídicas,
garantida a defesa administrativa aos infratores;

g) examinar reclamações e representações acerca dos registros
profissionais;

h) sugerir ao Conselho Federal a adoção de medidas necessárias à
regularidade e efetividade dos serviços e à fiscalização da Lei~

i) manter convênios e acordos de cooperação com entidades afms ou
com instituições e órgãos públicos ou privados, com vistas ao aperfeiçoamento e
o aprimoramento profissional;

j)cumprir e fazer cumprir a presente Lei, as resoluções baixadas
pelo Conselho Federal, bem como expedir os atos complementares-que se fizerem
necessários:

k) cumprir suas obrigações financeiras, repassando,
tempestivamente, a quota-parte de sua receita destinada ao Conselho Federal;

I) expedir resoluções e instruções normativas para cumprimento do
disposto nesta Lei:

. m) organizar o quadro de pessoal da fiscalização do exercíci~
protissional, que atuará na sua área de jurisdição;
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n).. aprovar ou rejeitar a prestação de contas anual da diretoria, o
Balanço Financeiro e Contábil e a previsão orçamentária, adotando as
providencias cabíveis, encaminhando ao Ministério Público, quando for o caso,
relatório circunstanciado das irregularidades cometidas, sob pena de
responsabilidade:

o) organizar as eleições para o Conselho Regional do Secretariado 
CfSEC e para sua Diretoria, nos termos da resolução baixada pelo Conselho
Federal:

p) publicar todas as suas resoluções e instruções normativas no
Diário Oficial do Estado:

q) eleger sua Diretoria e exigir prestação de contas sobre a execução
orçamentária prevista para o exercício, mediante a apresentação de relatórios
bimestrais:

r) exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta
Lei e pelo Conselho federal~

Parágrafo único. n Conselho Regional de Secretariado - CRSEC
poderá se organizar em Câmaras, para o exercício de suas atribuições e
competências, cabendo recurso ao Plenário, sendo suas decisões tomadas pela
maioria absoluta de seus membros.

Art. 5°. A renda do Conselho Federal do Secretariado-CFSEC será
composta por:

a) 30% (trinta por cento) da renda bruta de cada Conselho Regional
de Secretariado, excetuadas as oriundas de legados, doações e subvenções;

b) doações e legados;

c) rendas oriundas· de taxas, servIços, emolumentos e outras
eventuais;

Art. 6°. A renda bruta dos Conselhos Regionais de Secretariado 
CRSEC será composta por:
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a) anuidades;
b) taxas e emolumentos,
c) multas aplicadas em confonnidade com a presente Lei;
d) subvenções, legados e doações;
e) receita oriunda de serviços eventuais.
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Art. 7°. O registro é obrigatório e habilita o profissional para o
exercício da profissão de Secretário.

Parágrafo único. A falta do competente registro profissional toma
ilegal o exercício da profissão ou atividade, sujeitando o infrator as penalidades
previstas nesta Lei e no Código de Ética Profissional e na legislação vigente.

. Art. 8°. A utilização ou a exploração das expressões "Secretário" ou
"Secretária"' é privativa dos profissionais do Secretariado, constituindo infração a
sua utilização indevida.

Art. 9°. São consideradas infrações:

a) exercício profissional sem habilitação ou sem registro
profissional;

b) exercício profissional sem registro najurisdição;
c) inobservância dos princípios éticos e infração ao Código de Ética

Profissional:

d) uso irregular da denominação da profissão;
e) falta de pagamento da anuidade e demais obrigações fmanceiras

previstas em Lei;

f) atos que denigram ou que sejam incompatíveis com a profissão de
Secretário;

g) não cumprimento das obrigações eleitorais;
h) prática de irregularidades administrativas no exercício do cargo

de Conselheiro e fraude eleitoral.

Art. 10. É assegurado aos acusados o direito a ampla defesa e os
meios a ela inerentes, mediante competente processo administrativo.
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Art. 11. As penalidades aplicáveis por infração da presente Lei são
as seguintes, de acordo com a gravidade da falta:

a) advertência reservada;
b) censura pública~

c) multa;
d) suspensão temporária do exercício profissional~

e) cancelamento defmitivo do registro profissional.

Art. 12. O cancelamento definitivo do registro profissional será
aplicado:

a) quando for comprovada a prática de atos ilícitos no exercício
profissional, com sentença transitada em julgado, cuja pena seja igual ou superior
a 3 (três) anos;

b) atos de corrupção e outros crimes praticados durante o exercício
do mandato de Conselheiro;

c) utilização indevida de informações confiadas em função do
exerClCIO profissional, cuja divulgação tenha causado danos irreparáveis ao
empregador ou a sociedade em geral;

d) reincidência no exercício }n"egular da profissão

Parágrafo único. As demais penalidades serão aplicadas em
conformidade com o que dispuser o Código de Ética Profissional, que deverá ser
aprovado por dois terços dos membros do Conselho Federal.

Art. 13. É competente a Justiça Federal para dirimir as controvérsia
oriundas dos atos emanados pelo Conselho Federal de Secretariaclo-CFSEC e dos
Conselhos Regionais de Secretariado-CRSEC.

Art. 14. A Diretoria do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais será composta por:

a) Presidente;
b) Vice-Presidente;
c) Tesoureiro-Geral
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d) Primeiro Tesoureiro; e
t) SeCretário-Geral
g) dois suplentes
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Parágrafo único. São elegíveis para os cargos de Diretoria os
membros dos Conselhos respectivos, para um mandato de três anos.

Art. 15. A eleição dos Conselheiros Federais será direta e unificada
nacionalmente, com eleições durante três dias úteis seguidos, concomitante com
a eleição dos Conselheiros Regionais, que tomarão posse no prazo de trinta dias,
após a proclamação do resultado.

Art. 16. O prazo para inscrição de Chapas será de trinta dias e o de
impugnação de chapas e de candidatos, quinze dias.

§ 1°. O edital das eleições será remetido por mala direta para todos
os inscritos nos Conselhos Regionais e publicado, pelo menos duas vezes em dois
jornais de grande circulação estadual, em dias úteis.

§ 2°. Se a jurisdição do Conselho Regional for maior do que a área
geográfica de um estado, a publicação será feita em todos eles.

Art. 16. O mandato dos Conselheiros Federais e Regionais será de
três anos, permitida, apenas, uma reeleição.

Art. 17. O Plenário do Conselho Federal do Secretariado será
composto por três Conselheiros Federais eleitos na ;irea de jurisdição de cada

Conselho Regional, que não pode ser inferior a área de um estado ou maior do
que área de três estados.

Art. 18. Os Conselhos Regionais serão fonnados pelo mínimo de
11 (onze) e o máximo de 25 Conselheiros, nos termos de Resolução baixada pelo
Conselho Federal, que fixará o quantitativo para cada estado, considerado o
número de profissionais inscritos.

Art. 19. O Primeiro Conselho Federal terá 15 (quinze) membros,
indicados pela Federação Nacional das Secretárias, que deverão preencher os
seguintes requisitos:

a) maior de 21 anos;

b) em gozo de seus direitos políticos;. _
c) habilitado para o exercício profissional, mediante a comprovaçao

dos requisitos previstos em Lei;
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Parágrafo único. A indicação dos membros Conselheiros Federais
será publicada no Diário Oficial, sendo aberto o prazo de 5 (cinco) dias para
impugnações fundamentadas, que· serão decididas por comissão nomeada pela
Federação das Secretárias, composta por um representante da Ordem dos
Advogados do Brasil, um representante da Confed~J:"ação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio e um representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria.

Art. 20. A posse dos Conselheiros Federais de Secretariado será
presidida pelo Presidente da Federação Nacional das Secretárias, sendo lavrada
ata que será submetida a .registro público, juntamente-com o Regimento Interno
do Conselho Federal, que deverá ser votado e aprovado na mesma data,
elegendo-se, ainda, sua Diretoria.

Parágrafo único. O mandato dos' Primeiros Conselheiros Federais
será de três anos.

Art. 21. As atribuições do Primeiro Conselho Federal será:

a} estruturar e organizar o sistema de registro profissional a partir de
dados disponíveis no Ministérios do Trabalho, instituições de ensino e entidades
sindicais;

b) instituir a Carteira de Identidade Profissional e as nonnas para
sua expedição;

c} instalar os Conselhos Regionais de Secretariado - CRSEC;

d) exercer as demais atribuições que conferidas por esta Lei;

Art~ 22. A sede e o foro do Conselho Federal de Secretariado 
.CFSEC será na cidade de Brasília e a dos Conselhos Regionais de Secretariado 
CRSEC nas Capitais das respectivas unidades federadas.

Art. 23. A certidão de. crédito~ ,litida pelo Conselho Fedérã1 ~

pelos Conselhos Regionai? constituirá Íítulo executivo extrajudicial.

Art. 24. Os Conselhos Regionais serão instalados pelo 'Conselho
Federal, que indicará os membros que integrarão o primeiro Conselho Regional,
~uj~ m~Tldato tepninará na mesma data q~e fmdar o. mandato dos Conselheiros
Federais, quando haverá eleições gerais.
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Arto. 25. O Poder executivo regulamentará.o disposto nesta Lei, no
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicáção.

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação

É com imensa alegria que apresento o presente projeto de lei, que
"Institui o Conselho Federal do Secretariado - CFSEC e os Conselhos
Regionais de Secretariado - CRSEC; dispõe sobre a fiscali=ação do exercicio
profissional e dá outras providências. "

A iniciativa é um passo importante para a valorização da profissão
de Secretário, que reclama fiscalização como qualquer profissão regulamentada,
o que se coaduna com o desejo crescente pelo aprimoramento técnico e
qualificaç~o da mão-de-obra.

Não se trata de uma medida corporativa, antes pelo contrário, é
medida que visa salvaguardar a integridade da empresa e o exercício regular da
profissão.

o art. 58 da Medida Provisória nO 1.549-41, de 1998. estabelece que
"Os serviços de fiscalização das profissões regulamentadas serão exercidos em
caráter privado, por delegação do Poder Público, mediante autori=ação
legislativa. "

Assim, é preciso que o Congresso Nacional faça a sua parte, ou seja
ofereça as condições legais para que seja instituído o Conselho de Fiscalização
Profissional de Secretariado, preenchendo-se uma lacuna, que já ultrapassa mais
de duas décadas.

A instituição dos Conselhos Profissionais possibilitará o
aprimoramento e a formação de mão-de-obra especializada, com o aumento do
nível de instrução dos profissionais, que sentirão a necessidade cada vez maior de
especialização em suas áreas de atuação.

Na medida em que os mercados se globalizam, o stajf de uma
empresa exige profissionalismo e a função de Secretário se toma cada vez mais
importante neste processo.
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Assim, espero o apoio de meus nobres Pares, para a aprovação deste
projeto de lei,.cont.ando, desde j~ com a colaboração e sugestões de todos.

Sala das sessões, 08 de abril de 1998.

~I#/r///
Senadora ~il\TÁ;ASSUMPÇAO

PTB-MG

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SUBBSECRETARIA DE ATA

LEI N. 9.261 - DE 10 DE JANEIRO DE 1996

Altera a redaçiio dos incisos I e 11 do artigo 2!, o "caput"
do artigo 3!, o inciso VI do artigo 4! e o parágrafo único
do artigo 6! da Lei n. 7.3771\), de 30 de setembro de 1985

LEI N~ 7.377, DE 30 DE SETEMBRO DE 1985

Djs~ sobre o exercício <lu pro{isdo
de Secretário e dá outras providencias.

........................_" __.

MEDIDA PROVISÓRIA N~ 1.549-41, DE 1998

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

--" Art. 58. Os serviços de fiscaiização de profissões regul3.mentadas scrão exercidos em
caráter privado, por delegação do poder público. mediante autorização legislativa.

§ 12 A organização. a es!rutut\J. e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de
profissões regulamenraós serào disciplinados mediante_decisào do plenário do Conselho Federal da
respectiva profissão.

§ 22 Os conselhos de fiscalização de protissões regulamentadas não manterão com os
órgãos da Administração Pública qualquer vinculo funcional ou hierárquico.

§ 32 0<: empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadasi são
regidos pela legisla~ão ~rabalhista. sendo vedada qualquer fonna de transposição, transferência ou
deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta. .

§ 42 Os conseJllOs de fiscalização de profissQes regulamentadas. existeI)tes até JO de
outubro de 1997. ficam autorizados a cobrar c executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas
ou jurídicas, bem como taxas e emolumentos instituídos em lei.
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§ 5!! O controle das atividades financeir:ls e administrativas dos conselhos de fiscalização
de protissões regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos. devendo os conselhos regionais
prestar contas, anualmente. ao conselho federal da respectiva profissão.

§ 62 Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. existentes até 10 de
outubro de 1997, promoverão. até 7 de maio de 1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao
estabelecido neste artigo.

Publicado DO DIário do Seaado F..... de 9.4.98

PARECER N2 74, DE 1999

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, sobre o Projeto de
Lei do Senado n2 91, de .998, de autoria da Senadora Regina
Assumpção, que institui o 'Conselho Federal do Secretariado 
CFSEC e os Conselhos Regionais de Secretariado - CRSEC:
dispõe sobre a fiScalização do exercício profissional e dá outras
providências.

RELATOR: Senador ROMERO JUCÁ

I - RELATÓRIO

É submetido à análise desta Comissão o Projeto de Lei do Senado
nO,91, de 1998, de autoria da nobre Senadora Regina Assumpção. Trata-se de
proposição que pretende instituir o Conselho Federal do Secretariado - CFSEC
e os Conselhos Regionais de Secretariado - CRSEC, com personalidade
jurídica própria, de direito privado, e autonomia administrativa e financeira.
Também dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional e dá outras
providências que pennitem a instalação dessas entidades.

A autora afinna que "a iniciativa é um passo importante para a
valorização da /profissão de Secretário, que reclama fiscalização como
qualquer profissão regulamentada, o que se coaduna com o desejo crescente
pelo aprimoramento técnico e qualificação de mão-de-obra". Infonna também
que a proposta de regulamentação está em confonnidade com o texto do art. 58
da Medida Provisória nO 1.651-43, de 5 de maio de 1998, que prevê o exercício
dos serviços de fiscalização de profissões regulamentadas, por delegação' do
poder público, mediante autorização legislativa.
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Além disso, a justificação nos informa que a "instituição dos
Conselhos Profissioilais possibilitará o aprimoramento e a formação de mão
de-obra especializada, com o aumento do nível de instrução dos profissionais,
que sentirão a necessidade cada vez maior de especialização em suas áreas de
atuação". Essa crescente especialização adquire importância, na visão da
autora, no momento em que os mercados se globalizam, exigindo
profissionalismo e preparação especial dos Secretários.

É o relatório.

lI-ANÁLISE

A matéria - regulamentação de profissões - insere-se no âmbito d9
Direito do Trabalho. É, portanto, de competência privativa da União, nos termos
do inciso I do art. 22 da Constituição Federal. A iniciativa de normas com essa
temática é a comum prevista no caput do art. 61 da Carta. Observados esses
pressupostos, não há reparos a fazer com relação à constitucionalidade do
projeto em apreciação.

Tampouco em relação à juridicidade e regimentalidade da matéria
há 'impedimentos a considerar. Os dispositivos constantes do projeto analisado
não conflitam com os princípios gerais adçtados pelo ordenamento jurídico
pátrio e com outras normas vigentes de hierarquia superior. A boa técnica
legislativa foi também observada. A matéria está, então, em condições de
integrar o nosso ordenamento jurídico.

Superado o aspecto técnico, façamos algumas considerações sobre
o mérito.

Em primeiro lugar, não se trata aqui de regulamentar uma nova
profissão. O exercício profissional do Secretariado já é regulado pela L~i
nO 7.377, de 30 de setembro de 1985, e pela Lei nO 9.261, de 11 de janeiro de
1996. Com a proposição aqui analisada pretende-se atualizar a legislação
vigente e adaptá-la aos termos da Medida Provisória n° 1.651-43, d~ J~8'ls
termos dessa nova norma a fiscalização de profissões regulamentadas rã
exercida em caráter privado, por delegação do poder público. (\] /~ t-! .
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É inegável. que o trabalho desenvolvido pelo secretariado adquire
uma importância cada vez maior. EspecialIl1ente nas grandes empresas, as
funções exercidas por esses profissionais recebem 6 impacto tia competitividade
do mercado e do processo de inserção empresarial no mundo globalizado. Em
face dessas exigências, o nível intelectual e a preparação profissional de muitos
secretários nada ficam a dever, hoje, ao de outros profissionais liberais que
exercem atividades regulamentadas.

As atribuições dos secretários nas empresas também adquiriram
características diferentes. A confiança depositada neles é cada vez maior. As
informações privilegiadas que circulam nas. mãos desses profissionais, muitas
vezes, estão diretamente relacionadas com o futuro da empresa e com a
viabilidade de sua participação em concorrências e competições tecnológicas.

Um dos pilares básicos da boa administração está no secretariado.
O zelo desses profissionais já é deveras conhecido. Tanto que a remuneração
deles é superior, freqüentemente, à de muitos profissionais liberais em início de
carreira. O secretariado, ainda mais, vem sendo chamado a operar com sistemas
cadà vez mais complexos, que envolvem conhecimento de vários idiomas e de
informática.

Em suma, dos secretários são exigidas diplomacia, formação
especial, preferencialmente universitária, e aptidão para relações públicas' e
humanas. Todos esses fatores tornam relevante e necessária a atualização da
regulamentação do exercício dessa profissão.

No que se refere ao texto da proposição, entretanto, detectamos um
pequeno erro de redação na alínea p do art. 3°. Por essa razão, estamos
apresentando emendas de redação e de técnica·legislativa.

.111- VOTO DO RELATOR

Em face do exposto, votamos pela aprovação do ProjetO) d~Lei do
Senado nO 91, de 1998, com as emendas que apresentamos ad~ante. / 1
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EMENDA N° 1 - CAS

Março de 1999

Nos arts. 3°,4°, 5°, 6°, 9°, 11, 12, 14, 19 e 21 do Projeto de Lei do
Senado n° 91, de 1998, substituam-se as alíneas por incisos.

EMENDA N° 2 - CAS

Dê-se à alínea p - inciso XVI em razão da Emenda n° 1 - do art. 3°
do Projeto de Lei do Senado n° 91. de 1998. a seguinte redação:

"XVI - convocar eleições para o Conselho Federal do Secretariado
- ~F~EC, para os Conselhos Regionais de Secretariado - CRSEC e para sua
Diretoria, baixando o respectivo regimento eleitoral, que deverá ser publicado
seis meses antes da data marcada para as eleições;"

Sala da Comissão, em 2 de dezembro de 1998

, Presidente

.1 "........ (' ,
, / .-1'. :""." \.- ., --

( "
I

I [f .
../
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PRO.JETO DE LEI DO SENADO W 091. DE 1998

ASSINARAI\t O PARECER. El\1 REUNIt\O DE 02 DE DEZDIBRO DE 199H. OS
SENHORES SENADORES:

OI - ADEMIR ANDRADE - PRESIDENTE
02 - ROMERO JUCÁ - REL{\TOR
li] - SEBASTIr\O ROCHA
04 - Ei\líLlA FERNANDES
05 - OSMAR DIAS
06 - ARLINDO PORTO
07 - JOSÉ ALVES
08 - IRIS REZENDE
09· NABOR JÚNIOR
10 • MARLUCE PINTO
11 - LÚCIO ALCÂNTARA
12 - JÚLIO CAMPOS
13 • ROMEU TUMA
14 - MAURO MIRANDA
15 - LEOMAR QUINTANILHA
16 - CARLOS WILSON

COMISS'\O DF. ASSUNTOS S?CIAIS
I.JSTA I>E VOTAÇ,\O NOMINAL IPLS N' 91 Só'

TITULARES - PH. I M\\ S,\O "I\STENCAO 'UPLENTES· PR ~I\' I ,\U .\1" I ~N~·.\O

IROMERO JUCA V GUILHERME PALMEIRA
JONAS PINHEIRO EDISON LQBAO

. JOSE ALVES 1/ ELCIO ALVARES
BELLOPARGA VAGO
JOEL DE HOLANDA JOSE AGRIPINO
LEONEL PAIVA BERNARDO CABRAL
JOSEBIANCO ROMEUTUMA V
DJALMA BESSA JOAOROCHA
JULIO CAMPOS ../ VAGO

TITULARES - rMDI sm N,\O ,\BSTENCAO surLENTES - PMOI SIM NAO ABSTENCAO

CARLOS BEZERRA JOSE FOGACA
GILVAM BORGES VAGO
JOAOFRANCA JOSESAAD
CASILDO MALDANER JOSE SARNEY
MAURO MIRANDA V DJALMA FALCAO
NABOR JUNIOR V VAGO
MARLUCE PINTO 1,;' VAGO
IRIS REZENDE l/ VAGO

TITULARES - PSOB :'1\1 ",\0 ABSTENC"O ,UPLENTES· PSOB SiM ~.\O '\USTE~C,\O

LUCIO ALCANTARA ,,.- ARTUR DA IAVOLA
OSMAR DIAS V BENIVERAS
LOOIO COELHO SERGIO MACHADO
CARLOS WILSON V COUTINHO JORGE
JOSE ROBERTO ARRUDA JEFFERSON PERES

I ULARES - RI.OCO OP051(".\0 M~I N,\O ABSTENCAO SUPLENTES _BLOCO OPOSICAO SIM N,\O ABSTENCAO
(PT/PDTlrSllrrSI (PTIPDT/PSlllrps)

BENEDITA DA SILVA-PI EMILlA FERNANDES·PDI v.'
MARlNA SILVA-PI LAURO CAMPOS-PI
ADEMIR ANDRADE·PSB ABDIAS NASCIMENTO·pDT
SEBASTIAO ROCHA-PDI V ROBERTO FREIRE-PPS

TITULARES· rPB SI:'.. NAO ABSTENCAO SUPLENTES-rn SIM "AO ,\BSTENCAO

ERNANDES AMORlM EPITACIO CAFETEIRA
LEOMAR QUINTANILHA VI ESPIRlDlAO AMIN

TI ULARES _PTB SI\I N,\O ABSTENCAO SUPLENTES - PTB SIM MO ABSTENCAO

ODACIR SOARES ARLINDO PORTO V-
TOTAL ~ - SIM ..I" NAO A8S- SALA DAS REUNIOES, EM Oi/J I J.l.t I ~ j

Presidente
Senador
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TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO VIII - aplicar multas e outras penalidades às
SENADO Nll 91, DE .1998. APROVADO NA pessoas físicas e jurídicas, gàrantida a defesa admi-

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS nistrativa aos infratores;
EM 2 DE DEZEMBRO DE 1998 IX - aprovar e fazer cumprir o Código de Ética

PROJETO DE LEI DO SENADO Profissional, julgando, em grau de recurso, as infra-
Na 91, DE 1998 ções previstas no código;

X - instituir e alterar o modelo de Carteira de
Institui o Conselho Federal do Identidade Profissional e demais formulários oficiais;

Secretariado - CFSEC e os Conselhos XI _ manter convênios e acordos de coopera-
Regionais de Secretariado - CRSEC; dls- ção com entidades afins ou com instituições e órgãos
põe sobre a fl8callzação do exercício pro- públicos ou privados, com vistas ao aperfeiçoamento
fi8810nal e dá outra8 providências. e o aprimoramento profissional;

O Congresso Nacional decreta: XII - baixar e fazer publicar as resoluções previs-
Art. 111 A fiscalização do exercício da profissão tas para regulamentação da presente lei, e, ouvidos os

de Secretário, regulada pela Lei nll 7.377, de 30 de Conselhos Regionais, resolver os casos omissos;
setembro de 1985, e pela Lei nll 9.261, de 11 de ja- XIII - expedir resoluções e instruções para a
neiro de 1996, observará o disposto nesta lei. organização, instalação, e funcionamento dos Conse-

Art. 211 São instituídos o Consélho Federal de lhos Regionais;
Secretariado - CFSEC e os Conselhos Regionais de XIV - aprovar a criação ou a extinção de Con-
Secretariado - CRSEC, dotados de personalidade selho Regional;
jurídica própria, de direito privado, com autonomia XV - aprovar ou rejeitar a prestação de contas
administrativa e financeira, sendo vedado o estabe- anual da diretoria, o Balanço Financeiro e Contábil e
Iecimento de qualquer vínculo funcional ou hierárqui- a previsão orçamentária, adotando as providências
co com a Administração Pública. cabíveis, encaminhando ao Ministério Público, quan-

Art. 311 O Conselho Federal de Secretariado - do for o caso, relatório circunstanciado das irregulari-
CFSEC é a instância superior da fiscalização do dades cometidas, sob pena de responsabilidade;
exercício da profissão de Secretário e tem as se- XVI - convocar eleições para o Conselho
guintes atribuições: Federal do Secretariado - CFSEC, para os Conse-

I - elaborar seu regimento interno e fixar diretri- lhos Regionais de Secretariado - CRSEC e para sua
zes para a elaboração dos regimentos dos Conse- Diretoria, baixando o respectivo regimento eleitoral,
lhos Regionais; que deverá ser publicado seis meses antes da data

" - homologar os regimentos internos elabora- marcada para as eleições;
dos e aprovados pelos Conselhos Regionais, ado- XVII- regular o sistema de registro profissional;
tando as providências cabíveis; XVIII - intervir nos Conselhos Regionais, pelo

111 - examinar e decidir em última instância os prazo máximo de noventa dias, determinando a ado-
assuntos relativos ao exercício da profissão de ção das providências cabíveis;
Secret.rio, podendo anular qualquer ato que não es- XIX - publicar todas as suas resoluções e ins-
tiver de acordo com o disposto nesta lei e nas Leis truções no Diário Oficial da União;
nll 7.377, de 30 de setembro de 1985, e 9.265, de 11 XX - suspender ou cassar o mandato de Con-
de janeiro de 1996; selheiro Federal e de Conselheiro Regional, no caso

IV - disciplinar o exercício da profissão de da prática de infrações previstas nesta lei;
Secretário, fixando as condições para o seu exercí- XXI - exercer as demais atribuições que lhe fo-
cio, observado os limites definidos em lei; rem conferidas por lei.

V - cOnhecer e dirimir quaisquer dúvidas susci- Parágrafo único. O Conselho Federal de Se-
tas pelos Conselhos Regionais; cretariado - CFSEC poderá se organizar em Câma-

VI- julgar em última instância os recursos so- ras, para o exercício de suas atribuições e competên-
bre registros, decisões e penalidades impostas pelos cias cabendo recurso ao Plenário, sendo suas decisõ--
.Conselhos Regionais; es tomadas pela maioria absoluta de seus~membros.

VII- fixar e alterar o valor da anuidade, emolumen- Art. 411 Compete aos ConselhosFJegionais de
tos, taxas, serviços, ouvido os Conselhos Regionais; Secretariado - CRSEC as seguintes atriquições:
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I _elaborar seu regimento interno submetendo- XVII - eleger sua Diretoria e exigir. prestação
o a homologação do Conselho Federal; de contas sobre a execução orçamentária prevista

11 - organizar e manter o serviço de registro pro- para o exercício, mediante a apresentação de relató-
fissional e expedir, na sua área de jurisdição, a Cartei- rios bimestrais;
ra de Identidade Profissional, necessário à habilitação XVIII - exercer as demais atribuições que lhes
para o exercício profissional, que será válida em todo o forem conferidas por esta Lei e pelo Conselho
território nacional e terá fé pública; Federal.

111- disciplinar e fiscalizar o exercício da profis- Parágrafo único. O Conselho Regional de Se-
são de Secretário; cretariado - CRSEC poderá se organizar em Câma-

IV - julgar e decidir os processos de infração ras, para o exercício de suas atribuições e competên-
da presente lei, das Leis n2 7.377, de 30 de setem- cias, cabendo recurso ao Plenário, sendo suas decisões
bro de 1985, e 9.261, de 11 de janeiro de 1996, do tomadas pela maioria absoluta de seus membros.
Código de Ética e recurso contra a imposição de
multas e outras penalidades; Art. 52 A renda do Conselho Federal do Secre-

V - fixar e alterar o valor da anuidade, emolu- tariado - CFSEC será composta por:
mentos, taxas e outros serviços; I - 30% (trinta por cento) da renda bruta de

VI - aplicar multas e outras penalidades às cada Conselho Regional de Secretariado executa-
pessoas físicas e jurídicas, garantida a defesa admi- das as oriundas de legados, doações e subvenções;
nistrativa aos infratores; 11 - doações e legados;

VII - examinar reclamações e representações 111 - rendas oriundas de taxas, serviços, emolu-
acerca dos registros profissionais; mentos e outras eventuais.

VIII - sugerir ao Conselho Federal a adoção de Art. 62 A renda bruta dos Conselhos Regionais
medidas necessárias à regularidade e efetividade de Secretariado 77 CRSEC será composta por:
dos serviços e à fiscalização da lei; I - anuidades;

IX - manter convênios e acordos de coopera- 11- taxas- e emolumentos;
ção com entidades afins ou com instituições e órgã- 111 - multas aplicadas em conformidade com a
os públicos ou privados, com vistas ao aperfeiçoa- presente lei;
mento e aprimoramento profissional; IV _ subvenções, legados e doações;

X - cumprir e fazer cumprir a presente lei, as
V - receita oriunda de serviços eventuais.

resoluções baixadas pelo Conselho Federal, bem
como expedir os atos complementares que se fize- Art. 72 b registrO é obrigatório e habilita o-pro-
rem necessários; fissional para o exercício da profissão de Secretário.

XI - cumprir suas obrigações financeiras, re- Parágrafo único. A falta do competente regis-
passando, tempestivamente, a quota-parte de sua tro profissional torna ilegal o exercício da profissão
receita destinada ao Conselho Federal; ou atividade, sujeitando o infrator às penalidades

previstas nesta lei e no Código de Ética ProfissionalXII - expedir resoluções e instruções normati-
vas para cumprimento do disposto nesta lei; e na legislação vigente.

XIII - organizar o quadro de pessoal da fiscali- Art. 82 A utilização ou a exploração dasexpres-
sões "Secretário" ou "Secretária" é privativa dos prozação do exercício profissional, que atuará na sua

área de jurisdição; fissionais do'Secretariado, constituindo infração a
sua utilização indevida.

XIV - aprovar ou rejeitar a prestação de contas
anual da diretoria, o Balanço Financeiro e Contábil e Art. 9

2
São consideradas infrações:

a previsão orçamentária, adotando as providências I - exercício profissional sem habilitação ou
cabíveis, encaminhando ao Ministério Público, quan- sem registro profissional;
do for o caso, relatório circunstanciado das irregulari- 11 - exercício profissional sem registro na juris-
dades cometidas, sob pena de responsabilidade; dição;

XV- organizar as eleições para o Conselho Regio- 111 - inobservância dos princípios éticos e infra-
nal do Secretariado'- CFSEC e para sua Diretoria, nos ção ao Código de Ética Profissional;
termos c1i:{resolução baixada pelo Conselho Federal; IV - uso irregular da denominação da profissão;

XV\~L publicar todas as suas resoluções e ins- V - falta de pagamento da unidade e demais
trucõesj R8rmativas no Diário Oficial do Estado; obriQações financeiras previstas em lei;
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VI - atos que denigram ou que sejam incompa
tfveis cóm a profissão de Secretário;

VII- não cumprimento dàs obrigações eleitorais;
VIII - prática de irregularidades administrativas

no exercício do cargo de Conselheiro e fraude eleitoral.
Art. 10. É assegurado aos acusados o direito a

ampla defesa e os meios a ela inerentes, mediante
competente processo administrativo.

Art. 11. As penalidades aplicáveis por infração
da presente lei são as seguintes, de acordo com a
gravidade da falta:

I - advertência reservada;
11 - censura pública;
111- multa;
IV - suspensão temporária do exercício profis

sional;
V - cancelamento definitivo do registro profis

sional.
Art. 12. O cancelamento definitivo do registro

profissional será aplicado:
,- quando for comprovada a prática de atos ilícitos

no exercício profissional, com sentença transitada em
julgado, cuja pena seja igual ou superior a 3 (três) anos;

" - atos de corrupção e outros crimes pratica
dos durante o exercício do mandato de Conselheiro;

111 - utilização indevida de informações confia
das em função do exercício profissional, cuja divul
gação tenha causado danos irreparáveis ao empre
gador ou a sociedade em geral;

IV - reincidência no exercício irregular da pro
fissão.

Parágrafo único. As demais penalidades serão
aplicadas em conformidade com o que dispuser o Có
digo de Ética Profissional, que deverá ser aprovado
por dois terços dos membros do Conselho Federal.

Art. 13. É competente a Justiça Federal p~ra diri
mir as controvérsias oriundas dos atos emanadps pelo
Conselho Federal de Secretariado - CFSEC, e dos
Conselhos Regionais de Secretariado - CRSEC.

Art. 14. A Diretoria do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais será composta por:

I - Presidente;
11 - Vice-Presidente;
111- TesolJreiro-Geral;
IV - Primeiro tesoureiro; e
V - Secretário-Geral;
VI - dois suplentes.
Parágrafo único. São elegíveis para os cargos

de Diretoria os membros dos Conselhos respectivos,
para um mandato de três anos.

Art. 15. A eleição dos Conselheiros Federais
será direta e unificada nacionalmente, com eleições
durante três dias úteis seguidos, concomitante com
a eleição dos Conselheiros Regionais, que tomarão
posse no prazo de trinta dias, após a proclamação
do resultado.

Art. 16. O prazo para inscrição de Chapas será
de trinta dias e o de impugnação de chapas e de
candidatos, quinze dias.

§ 12 O edital das eleições será remitido por
mala direta para todos os inscritos nos Conselhos
Regionais e publicado, pelo menos duas vezes em
dois jornais de grande circulação estadual, em dias
úteis.

§ 22 Se a jurisdição do Conselho Regional for
maior do que a área geográfica de um estado, a pu
blicação será feita em todos eles.

Art. 17. O mandato dos Conselheiros Federais
e Regionais será de três anos, 'permitida, apenas
uma reeleição.

Art. 18. O Plenário do Conselho Federal do
Secretariado será composto por três Conselheiros
Federais eleitos na área de jurisdição de cada
Conselho Regional, que não pode ser inferior a
área de um estado ou maior do que a área de três
estados.

Art. 19. Os Conselhos Regionais serão forma
dos pelo mínimo de 11 (onze) e 'O máximo de 25
(vinte e cinco) Conselheiros, nos termos de Resolu
ção baixada pelo Conselho Federal, que fixará o
quantitativo para cada estado, considerado o núme
'ro de profissionais inscritos.

Art. 20. O ·Primeiro Conselho Federal terá 15
(quinze) membros, indicados pela Federação nacio
nal das Secretárias, que deverão preencher os se
guintes requisitos:

I - maior de 21 anos;

11 - em gozo de seus direitos políticos;

111 - habilitado para o exercício profissional,
mediante a comprovação dos requisitos previsto em
lei.

Parágrafo único. A indicação dos membros
Conselheiros Federais será publicada no Diário
Oficial, sendo aberto o prazo de 5 (cinco) dias
para impugnações fundamentadas, que serão de
cididas por comissão nomeada pela Federação
das Secretárias, composta por um representante
da Ordem dos Advogados do Brasil, 'um repre
sentante da Confederação Nacional dosiFrabalha-



LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

República Federativa do Brasil

CONSTITUiÇÃO
1988

* Art. 22. Compete privativamente à União le
gislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual,
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e
do trabalho;

11 - desapropriação;
111 - requisições civis e militares, em caso de

iminente perigo e em tempo de guerra;
IV - águas, energia, informática, telecomunica

ções e radiodifusão;
V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e

garantias dos metais;
VII - política de crédito, câmbio, seguros e

transferência de valores;
VIII - comércio exterior e interestadual;
IX - diretrizes da política nacional de transportes;
X - regime dos portos, navegação, lacustre,

fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte;
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e

metalurgia;
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV - populações indígenas;
XV - emigração e imigração, entrada, extradi

ção e expulsão de estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de em

prego e condições para o exercício de profissões;
XVII - organização judiciária, do Ministério Públi

co e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Ter
ritórios, bem como organização administrativa destes;

XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico
e de geologia nacionais;

XIX - sistemas de poupança, captação e ga
rantia da poupança popular;

XX - sistemas de consórcios e sorteios;
XXI - normas gerais de organização, efetivos,

material bélico, garantias, convocação e mobilização
das polrcias militares e corpos de bombeiros militares;
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dores no Comércio e um representante da Confede- do exercício- profissional e dá outras providências",
ração Nacion~J dosTrabalhadores na Indústria. de autoria da Senadora Regina Assumpção, em reu-

Art. 21. A posse dos Conselheiros Federais de nião de 2 de dezembro de 1998.
Secretariado será presidida pelo Presidente da Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade,
Federação Nacional das Secretárias, sendo lavrada Presidente.
ata que será submetida a registro público, juntamen
te com o Regimento Interno do Conselho Federal,
que deverá ser votado e aprovado na mesma data,
elegendo-se, ainda, sua Diretoria.

Parágrafo único. O mandato dos Primeiros
Conselhos Federais será de três anos.

Art. 22. As atribuições de Primeiro Conselho
Federal será:

1- estruturar e organizar o sistema de registro pro
fissional a partir de dados disponíveis no Ministério do
Trabalho, Instituições de ensino e entidades sindicais;

11 - instituir a Carteira de Identidade Profissio
nal e as normas para sua expedição;

111 - instalar os Conselhos Regionais de Secre
tariado - CRSEC;

IV - exercer as demais atribuições que conferi
das por esta lei;

Art. 23. A sede e o foro do Conselho Federal de
Secretariado - CFSEC será na cidade de Brasília e
dos Conselhos Regionais de Secretariado - CRSEC
nas Capitais das respectivas unidades federadas.

Art. 24. A certidão de crédito emitida pelo Con
selho Federal e dos Conselhos Regionais constituirá
título executivo extrajudicial.

Art. 25. Os Conselhos Regionais serão instalados
pelo Conselho Federal, que indicará os membros que in
tegrarão o primeiro Conselho Regional, cujo mandato
terminará na mesma data que findar o mandato dos
Conselheiros Federais, quando haverá eleições gerais.

Art. 26. O Poder Executivo regulamentará o
disposto nesta lei, no prazo de 90 (noventa) dias,
contados da data de sua publicação.

Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 1998. 
Senador Ademir Andrade, Presidente da CASo

OFíCIO N2 57/98 - CAS

Brasília, 8 de dezembro de 1998

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 22, do art. 91 do Regi

mento Interno, comunico a Vossa Excelência, que
esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado
n2091, de, 1998, que "Institui o Conselho Federal do
Secretariado - CFSEC e os Conselhos Regionais de
Secretariado - CRSEC; dispõe sobre a fiscalização



. .

Dispõe sobre a organização da Pre
sidência da República e dos Ministérios,
e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribui
ção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões
regulamentadas serão exercidas em caráter privado,
por delegação do poder público, mediante autorização
legislativa.

§ 12 A organização, a estrutura e o funcionamento
dos conselhos de fiscalização de profissões regulamen
tadas serão disciplinados mediante decisão do plená
rio do conselho federal da respectiva profissão.

§ 211 Os conselhos de fiscalização de profissões re
gulamentadas, dotadas de personalidade jurídica de di
reito privado, não mantendo com os órgãos da Adminis
tração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico.

§ 32 Os empregados dos conselhos de fiscaliza
ção de profissões regulamentadas são regidos pela
legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma
de transposição, transferêncii=l ou deslocamento para
o quadro da Administração PÇlblica direta ou indireta.

§ 42 Os conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas ficam autorizados afixar, cobrar e
executar as contribuições anuais devidas por pes
soas físicas ou jurídicas, bem como preços de servi
ços e multas, que constituirão receitas próprias, con
siderando-se título executivo extrajudicial a certidão
relativa aos créditos decorrentes.

§ 52 O controle das atividades financeiras e
administrativas dos conselhos de fiscalização de
profissões regulamentadas será realizado pelos
seus órgãos internos, devendo os conselhos regio
nais prestar contas, anualmente, ao conselho federal
da respectiva profissão.

§ 62 Os conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas, por constituírem serviço público,
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XXII - competência da polícia federal e das po- moções, estabilidade, remuneração, reforma
lícias rodoviária e ferroviária federais; e transferência para a reserva.

XXIII - seguridade social; § 22 A iniciativa popular pode ser exercida pela
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; apresentação à Câmara dos Deputados de projeto
XXV - registros públicos; de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do elei-
XXVI- atividades nucleares de qualquer natureza; torado nacional, distribuído pelo menos por cinco
XXVII _ Normas gerais de licitação e contrata- Estados, com mão menos de três décimos por cento

ção, em todas as modalidades, para as administra- dos eleitores de cada um deles.
ções públicas diretas, autárquicas e fundacionais da * EC 18/98
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obe- MEDIDA PROVISÓRIA Nll 1.651-43,
decido o disposto no art. 37, XXI, e para as empre- DE 5 DE MAIO DE 1998
sas públicas e sociedades de economia mista, nos
termos do art. 173, § 12,11I;

XXVIII- defesa territorial, defesa aeroespacial,
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX - propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá au

torizar os Estados a legislar sobre questões específi
cas das matérias relacionadas neste artigo.

* EC 19/98
* 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.

§ 12 São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos
das Forças Armadas;

" - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empre

gos públicos na administração direta e autár
quica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária,
matéria tributária e orçamentária, serviços públi
cos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territó
rios, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria de cMs, reforma e
transferência de militares para a inatMdade;

d) organização do Ministério Público
e da Defensoria Pública da União, bem como
normas gerais para a organização do Ministé
rio Público e da Defensoria Pública dos Esta
dos, 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 cargos, pro-



°Do Sr. Deputado Darcísio Perondi, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Darcísio Perondi)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. ExI o desarquivamento dos projetos de
lei, a seguir relacionados, que são de minha autoria:

PL nR1.52711996 - Altera o artigo 20 da Lei
nR8.742, de 7 de dezembro de 1993, que "dispõe
sobre a organização da Assistência Social e dá ou
tras providências".

PL nR1.666/1996 - Altera a redação do artigo
30 da Lei nQ 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do
Serviço Militar - concedendo dispensa de incorpora
ção aos alunos matriculados em cursos de segundo
grau do ensino regular ou profissionalizante;

PL nR3.047/1997 - Dispõe sobre isenção de
multa administrativa para as entidades de utilidade
pública que quitarem seus débitos para com o
FGTS.

Sala das Sessões, 11 de março de 1999. 
Deputado Darcísio Perondi, PMDB/RS.

Defiro, nos termos do art. 105 do RICD,
o desarquivamento dos Pl's: nR 1.666/96 e
3.047/97. Deixo de proceder ao desarquiva
mento do PL 1.527/96, em virtude de a refe
rida proposição não ter sido arquivada. Ofi
cie-se ao Requerente.

Em 18-3-99. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Edison Andrino nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 ,DE 1998

(Do Sr. Edison Andrino)

Reclamação de resposta ao nosso
Requerimento de 29-4-98, processo
n2 650.07'1197-2 noTrbnaI de Cenas da União
SESIfSC.

Senhor Presidente,
Considerando que até a presente data não rece

bemos as cópias do Processo acima, conforme solici
tamos através do nosso Requerimento de 29-4-98;

DefIro, nos termos do art. 105, parágra
fo único, do RICD, o desarquivamento das se
guintes proposições: PECs: nR251195, 289195,
291195,303196.

Em 18-3-99. - Heráclito Fortes, 1R

Vice-Presidente no exercício da Presidência.
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gozam de imunidade tributária total em relação aos REQUERIMENTOS
seus bens, rendas e serviços. o

,§o~ Os ConselhOs de fiscalização de profissões
regulamentadas promoverão, até 30 de junho de
1998, a adaptação de seus estudos e regimentos ao
estabelecido neste artigo.

§ 8RCompete à Justiça Federal a apreciação
das controvérsias que envolvam os conselhos de fis
calização de profissões regulamentadas, quando no
exercício dos serviços a eles delegados, conforme
disposto no caput.

Publicado no Diário do Senado Federal. de 2-3-99.

Da Bancada do PPS, nos seguintes termos:

OFíCIO PPS/IINR 43/99

Brasília, 24 de março de 1999 ,

Senhor Presidente,
Comunicamos a V. Ex', nos termos do § 2!l do art.

9l! do Regimento Interno, a escolha do nome do Deputa
do JOÃO HERRMANN NETO para exercer, a partir des
ta data, a Liderança do Partido Popular Socialista - PPS.

Atenciosamente, - Deputado João Herrmann
Neto - Deputado Ivan Paixão - Deputado Régls
Cavalcante - Deputado Rubens Bueno - Deputado
Márcio Blttar.

Defiro.
Em 18-3-99. - Heráclito Fortes, 1R

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Osvaldo Reis, nos seguin
tes termos:

OFíCIO NR 073/99.

Brasília, 17 de março de 1999

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar o

desarquivamento das Propostas de Emendas à
Constituição nRs 251/95, 289195, 291/95 e 303196,
de minha autoria, com base no art. 105 § único do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Desde já, antecipo a Vossa Excelência os meus
sinceros agradecimentos e aproveito a oportunidade para
renovar-lhe protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente, - Osvaldo Reis, Deputado
Federal.
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Considerando o seu Ofício nll 346 de 12-5-98 por
intermédio do qual fomos cientificados de que fora Rei
terado o pedido de infol]'nação relacionado a aquele
nosso Requerimento, que foc8Jiza o referido processo
envolvendo a Auditoria realizada no SESI/SC;

Considerando a relevância do pedido, embasa
do no art. 71, inciso VII, da Constituição Federal,
bem como no art. 38, inciso 11, da Lei nll 8.443, de 16
de julho de 1992 - Lei Orgânica do Tribunal de Con
tas da União, e também tendo em vista até agora
não foi atendida a solicitação já reiterada por Vossa
Excelência, Renovamos o nosso Pleito.

Na expectativa de que possamos ser atendidos
pelo Tribunal de Contas da União, mesmo porque
segundo sabemos, há uma decisão favorável à con
cessão das cópias, isto na sessão de 9-12-97, a qual
teria sido posteriormente revogada, em decisão to
mada ao arrepio dos dispositivos constitucionais e
legais que regem a matéria com frontal desrespeito
até mesmo ao princípio da publicidade dos atos admi
nistrativos, antecipamos sinceros agradecimentos.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1998. 
Deputado Edison Andrlno

Remeta-se cópia do Requerimento ao
TCU. Oficie-se ao Requerente.

Em 18-2-99. - Michel Temer - Presidente.

Do Sr. Deputado Mlr.o Teixeira nos seguln
testermos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Miro Teixeira)

Requer o desarqulvamento de pro
posição

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 105, parágrafo único do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. Exll o desarquivamento da Proposta de
Emenda à Constituição nll 608/98, que "Veda a ins
tituição ge impostos pela União, Estados e Distrito
Federal e Municípios sobre as obras audiovisuais
cinematográficas e videofonográficas, de curta, mé
dia ou longa metragem, obras teatrais pelo período
de cinco anos contados da data da promulgação
desta emenda constitucional".

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. -'
Deputado Miro Teixeira - Líder do PDT.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento da
PEC nll 608/98.

Em 18-3-99. - Michel Temer - Presi
dente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Miro Teixeira)

Requer o desarquivamento de pro
posição

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 105, parágrafo único do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. Exll o desarquivamento da Proposta de
Fiscalização e Controle nº 088/98, que "Solicita fis
calização sobre o processo sucessório entre BNH e
a Caixa Econômica Federal, com respeito ao ativo e
passivo das Fundações que as entidades respectiva
mente, patrocinava e patrocina."

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Miro Teixeira - Líder do PDT.

Defiro, nos termos do art. 105, para
grafo único do RICD o desarquivamento do
PFC nº 88/98.

Em 18-3-99. - Michel Temer - Presidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr.Miro Teixeira)

Requer o Desarqulvamento de Pro
posição.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 105, parágrafo único do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Exa. o desarquivamento do Projeto de Resolução
nll 053195, que "Institui Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a investigar a questão do desemprego e
da i1iquidez no País decorrente do Plano de Estabiliza
ção Econômica do Governo Federal, bem como divi
sar alternativas ao seu equacionamento".

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

Defiro, 003 termos cio art 105, parágafo Úlro,
cio RICO, odesaIquivanento cio PRC rf2 5395.

Em 18-3-99. - Michei Temer, Presidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr.Miro Teixeira)

Requer o Desarquivamento de Pro
posição.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 105, parágrafo único do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. Exa. o desarquivamento do Proj~to de
Resolução 122/97, que "Dispõe sobre a liderança do
Governo e a da Oposição".
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Sala das Sessões, 18 de março de 1999. - dido quanto às proposições a seguir relacionadas,
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT. porquanto não foram objeto de arquivamento:

Defiro, nos termos do art. 105, pará- PEC nll 188194, PL nIl 2.089/91, PL nll 131/95.
grafo único, do RICD, o desarquivamento do Oficle-se o requerente e, após, publi-
PRC nll 122/97. que-se.

Em 18-3-99. - Michel Temer, Presidente. Em 18-3-99. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado zaire Rezende, nos seguIn-
tes termos: COMUNICAÇÃO

REQUERIMENTO
(Do Sr. zaire Rezende)

Requer o Desarqulvamento das Pro
posições que especifica.

Senhor presidente:
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re·
queiro a V. Exa. o desarquivamento das proposições
de minha autoria, a seguir relacionadas:

PEC nll 0188/94
PL Nll 2.089/91
PEC Nll 6293195
PEC Nll 0340/96
PL Nll 0131/95
PL Nll 0833/95
PL Nll1.103/95
PL Nll1.148/95
PL Nll 1.206/95
PL Nll 1.825/96
PL Nll 2.364/96
PL Nll 2.554/92
PL Nll3.700/97
PL Nll 3.845/93
PL Nll 4.210/98
Sala das Sessões, 18 de março de 1998. 

Deputado zaire Rezende.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

O Senhor Deputado Zaire Rezende formulou,
em 18 de março de 1999, requerimento de desarqui
vamento de proposições de sua autoria, com fulcro
no art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

Considerando presentes os requisitos constantes
do citado dispositivo regimental, defiro o desarquiva
mento das seguintes proposições: PEC nll 293195,
PEC nll 340/96; PL nll 833/95, PL nO 1.103/95, PL
nO 1.1'48/95, PL nO 1.825/96, PL nO 2.364/96, PL
nO 2.554/92, PL nll 3.700/97, PL nO 3.845/93, PL
nll 4.21;0/98. Prejudico o PL 1.206/95, por ter sido ar
quivado definitivamente (art.133, RICD). Indefiro o pe-

Do Sr. Deputado Márcio Bittar, nos seguin
testermos:

Brasília, 1Q de março de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Comunico a V. ExA que apresentei pedido de

desligamento do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB, conforme cópia dos ofícios enca
minhados ao Presidente do Diretório Municipal no
Rio Branco e ao Exmo. Sr. Dr. Juiz Eleitoral da 1!! Zona.

Tenho a honra de informar que solicitei filiação à
Comissão Executiva Nacional do Partido Popular So-.
cialista - PPS e que foi deferida, conforme Declaração
do Delegado Nacional do partido, em anexo.

Solicito a V. Ex!! determinar que sejam feitas as
alterações necessárias.

Reiterando votos de elevada estima e conside
rações, subscrevo-me.

Atenciosamente, - Dep. Márcio Bittar.

Defiro.
Em 18-3-99. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Brasília, 1II de março de 1999

Exmll Sr. Dr. Juiz:
Em atendimento ao Art. 21 da Lei nll 9.096, de

19 de setembro de 1995, comunico a V. Ex!! que
apresentei, nesta data, pedido de desligamento polí
tico-partidário ao Presidente do Diretório Municipal
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
PMDB, em Sena Madureira - AC.

Solicito a V. Exll, determinar a quem de direito,
efetivar as devidas anotações no Cartório Eleitoral,
para que surtam os efeitos imediatos.

Reiterando votos de elevada estima e conside
ração, subscrevo-me,

Atenciosamente, - Márcio Miguel Bittar.

Brasília, 1SI de março de 1999

Ao Diretório Municipal do PMDB em SENA
MADUREIRA·AC.

Pelo presente documento, em cumprimento ao
art. 21 da Lei nll 9.096, de 19 de setembro d 1995,
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agora na segunda semana deestou apresentando pedido de desligamento partidá- Justiça Eleitoral já
rio desta agremiação, tendo em vista problemas de abril.
ordem unicamente político, não envolvendo nenhum Atenciosamente, - Márcio Miguel Bittar.
fato de caráter pessoal ou individual com quaisquer PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
dos componentes desta instância partidária. Declaração

Ao tempo em que agradeço o convívio político Declaro que o Deputado Federal Márcio Miguel
e harmônico que nos uniu, ponho-me ao dispor de Bittar apresentou pedido de filiação partidária à
todos aqueles que mantenham acesa a chama da Comissão Executiva Nacional deste partido, confor-
luta pela democracia, pelos direitos humanos e pela me faculta o § 22 do Art. 72 do Estatuto Partidário, e
justiça social. que teve seu pedido deferido, pelo que firmo a pre-

Sendo só o que se apresenta para o momento, sente para todos os fins.
solicito ainda que seja feita a exclusão do meu nome Brasília, 12 de março de 1999. - Jorge Rocha
da lista dos filiados que deverá ser encaminhada à Leite, Delegado Nacional.

\l\1 FICHA DE FILIA,ÇÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Dirotório Municipal I Zonal e _ i ./ / ,
.;.l..-J? /VI C"'- /,,"f ex CJ,.A..A. .~.A ,/1 C"-

Jt/I ' , tJ·.-;2, ,"';.-/r 1,..,< Cf .-<..A...v.....c .P .A .//' (>--'\

V l/ ND, Identidade I Órgão Expedidor
5: rc:c '11'1

l/Data vd /03 !/q99 I
•. ' S" . 1-----6.L.---f----'

Assinatura do Filiado
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,..- NOT.- MPORTANTE SOBRE AS ENCOMENDAS ---,

A ECT RESERVA-SE .D...DIREITO DE SE PROCEDER A ABERTURA E O
CONTROLE DE SEU CONTEUDO. SEM PREJUIZO PARA O REMETENTE
E DE EXIGIR A IDENTIDADE NO MOMENTO DA POSTAGEM DA ENCOMENDA.

r---------- NATUREZA (ABREVIAÇOES) --,

CR . CARTA REGISTRADA
CV . CARTA COM VALOR
EE . ENTREGA RÀPIDA
ER . ENCOMENDA REGISTRADA

EV • ENCOMENDA COM VALOR
IR • IMPRESSO REGISTRADO
PE • PETIT PAOUET

r---- DECLARAÇAO SUMARIA DE CONTEUDO (EM CASO DE AR/DC) __--,

...~~~.i0,.~.~ c/-3: .c!~1i~~~ .
!J"P/).:t.:c::/o:-.r~ c:ICJ.... :J?~-f.. ...7 1

0. fi~ J~j)~.
c.J. 7 jV1y (;.. u .. . .....

o REMETENTE DEVE ANOTAR SEU NOME E ENDEREÇO SOBRE O OBJETO.

ESTE RECIBO DEVE SER APRESENTADO EM CASO DE RECLAMAÇÃO.

75170133·5 A7 =74 '1. 105mm

r------- NOTA IMPORTANTE SOBRE AS ENCOMENDAS --,

A ECT RESERVA-SE O DIREITO DE SE PROCEDER A ABERTURA E O
CONTROLE DE SEU CONTEÚDO. SEM PREJUIZO PARA O REMETENTE
E DE EXIGIR A IDENTIDADE NO MOMENTO DA POSTAGEM DA ENCOMENDA.

NATUREZA (ABREVIAÇOES)

CR . CARTA REGISTRADA EV • ENCOME~DA COM VALOR
CV - CARTA COM VALOR IR • IMPRESSO REGISTRADO
EE . ENTREGA RÃPIDA PE • PETIT PAOUET
ER • ENCOMENDA REGISTRADA

I

D~CLARAÇAO SUMARIA DE CONTEUDO (EM CASO DE AR/DC)

C : . ~ \ ~;t" Jl.....P~~..e..,::, .7."~ . ...""'- ..:J~:c:'?- .. .0..~.. Y'e: ..

d..d~o,~ .cjO...-py. ~ ..(<fey,.~ 13,P~ .
..ç/p r .. COí} ... .",. ... , ... . . ,," ,,- .......

O REMETENTE DEVE'ANOTAR SEU NOME E ENDEREÇO SOBRE O OBJETO.
ESTE RECIBO DEVE SER APRESENTADO EM CASO DE RECLAMAÇÃO.

75170133·5 A7-74xl0Smm
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INDICAÇAO NO 53, DE 1999
(DO SR. WIlLLING'l'ON DIAS)

sugare ao poder Executivo, por 1ntermidio do Minist4rio da
'.senda, a adOÇa0 de medidas para agilizar a an41iBe de
proc•••oa pendentes na Secretaria de Coordlitnaç30 e de Controle
da. &lrpreallll Estatais - SEST.

(PUIlLlQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelenlissimo Senhor Ministro da Fazenda:

Fomos informados pela Associação dos Economiários
Aposentados e Pensionistas do Piauí que o processo visando al!llmÇ6es no
Regulamento do Plano de Beneficios da FUNCEF·REPLAN encontra-se em
anáUe na Secretaria de Coordenação e de Controle das Empresas Estatais 
SEST desde 07 de outubro de 1998.

Tais aneraÇÕ8S, embora nAo acarretem Onus adicioneis
pIIIlI a patrocinadora, proporcionemo melhorias nos beneficios de 14.400

apoaemadoD e pensionistas da Caixa EconOmica Federal, conforme consta do
OF. Caixa 401198 que encaminhou o referido processo à SEST.

De ressanar que o parecer favorável da SEST é condição
necessária para que se efetivem as reformulaçOOs contidas no referido processo,
heja vista a determinação contida no nem 4 da Instrução Normativa SPC n· 6, de
16 de aposto de 1995.

Assim sendo, e tendo em vista a precária situação
financeira dos atuais aposentados e pensionistas da Caixa Econômica Federal.
cujos beneficios são complementados pela FUNCEF, soIicnamos a V. Ex" que
torne as medidas necessãrias para agilizar a anãlise de processos pendentes de

análise na SEST. em especial o processo referente às alterações no Pleno de
Beneficios da FUNCEF-REPLAN.

Salad.as Sessões. em 'C' de /./T.,;. <J de 1999.

~
.

, ~

Deputado W LLlNGTON DIAS

REQUERIMENTO

(Do Sr. WELLINGTON DIAS)

Requer o envio de Indicaçlio ao
Minislério da Fazenda solicitando a adoção de
medidas para agilizar a análise de processos
pendenles na Secretaria de Coordenação e de
Controle das Empresas Eslatais - SEST.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Ex".• nos termos do art. 113. inciso Ie § 1° do
Regimenlo Interno, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo.
solicitando a adoção de medidas para agilizar a análise de processos pendentes
IllISEST.

Sala das Sessões. em IOde ;04- /1[-_, de 1999.

, ./L .
<:, -r ~

Deputado WELLlNGTON DIAS

"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

CapítuloHI
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 alo

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua
iniciativa exclusiva;

fi - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de
detenninado 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.

INDICACIlO N2 54, DE 1999
(DO SR. SIlRGIO BARROS)

Suqere ao Poder Executivo, por intermédio da Casa Civil da
Pres1dlncia da Repóblica, que a revisao do teor da Portaria n2
16-N, de 17 de fevereiro de 1999, do IBAMA, passe por uma
di.cu8alo mais ampla envolvendo todos os 6rg:ioB ligi\t.dos à
que.tlo do meio ambiente.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Minislro do Gabinele Civil:

o Deputado abaixo assinado se dirige a V. Ex'. para expor e reivindicar o seguinle:

1 : ~ Ponaria N' 16-N. de 17 de fevereiro de 1999, que proibe novos desmatamentos
na ~ma, pelo. prazo de 120 dias. tem implicações e desdobramentos que ocasionaria
pt'e.JU~5 a econotnJa c graves problemas sociais IaS pequenos agricultores que sobrevivem do
plantio. observ~o-sc que os próximos noventa dias coincidem com a época do preparo da
terra para o cultivo;

.2 - A Instrução !,o~aliva N' 4, de 25 de fevereiro de J999, vem reforçar a proibição
detemunada pela Ponaoa acIma citada;

. 3· Em ~nção ~e gestões apresentadas por parlamentares da região amazônica ao
Ministro do Melo--:""'ll1enle, esle comprometeu-se em reestudar o conleúdo da Portaria
buscando um encanunhamenlo que fosse ao encontro das necessidades das populações locais.

4 - Considerando a proposta de revisio do teor da Portaria, vimos reivindicar que o
processo envolva ~.o ~~ o Minist~o do Meio-~biente. mas que amplie a panicipaçio de
ó~s como o Mimsleno da Agrieuhura, o Mirunerio d. ReformJ. Agrária, Secrelarias de
Agricultura dos Estados da Amazônia Legal e demais órgios afins!~c<.r-- "í ~

5 • Consi?erand? ainda que os órgios acima. citados estão. no seu conjunlo. inlegrados
• qu~o do melo-nmblente abordada pela Portaria. entendemos a imponância da nmpli"'o
dessa dlscuS5io. .....

Sala das Sessões. ernjiJde Março de 1999.

De~SÊ~~'
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Sérgio Barros)

Requer o envio de Indicação ao Gabinete
Civil, relativa ao envolvimento de todos os
órgãos ligados à questão do meio.ambiente na
discussão da Portaria N" 16-N, de 17 de
fevereiro de 1999, do mAMA.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § l°, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a V.Ex' seja encanúnbada ao Poder Executivo a Indicaçio
em anexo, sugerindo a ampliação da discussão da Ponaria N° 16-N, do mAMA, publicada no
D.O.U. de 18 de fevereiro de 1999, que trata da proibição de novos desmatamentos na
Amazônia pelo prazo de 120 dias.

Sala de Sessões, em~e Março de 1999.

De~~~
"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

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Art: 113. Indicação é a proposição através da quàl 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.

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

Ministério do Meio Ambiente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

PORT.~RIl\ N9 16-N. DE 17 DE FEVEREIRO DE 1999

o PRESID~NTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE: E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. no uso das atribuições que Ih!! d.o conferidas
pelo Art. 83, it.em XIV do Regimt!:nto Interno :.provado pela. Porta.ria MO/MIlTI'ER, n- 4~5,

de 16 de agosto de 1989, publicada no DUrio Oficial da União do dia subDeqúente:
tendo em vista as disposiçõe§ da Lei n§. 4.771, de lS de setembro de 1955, do Decreto
na 1.282, de 19 de oucubro de 1994 e da. Portaria IJ3AMA oS!. 4a~N, de 10 de julho de
U15,

considerando.olô recences dados apresentados pelo Inlltituto Nacional de
Pellqubas Eapaclais-INPE, referentes ao delSflore15tamento da Regiio Amazônica, que
demonstram, inequivocamente, desmata'llH!ntos superiorl!s aos volumes autorizados, ou
executado••em autori:açl.o do ôrgio J\mbienta.l c.omptteDte, resolve:

Art. lS Determinar às Representações do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e do. Recursos Naturais Renovivl!:is-IBAMA, nos E.tados da Alnaz6nia Legal, ...
suspe:1sio de concessão de Autorização para Desmatatr.e:1to, pelo prazo de 120 (cento e
vinte dias).

varlgrafo 11nico. o pra:zo de que trata este art.igo, podérl ser prorrogado,
mediante justificativa t6cnica da Diretori.. dfl Recursos Naturais Rfll1ovivl!is - DlltEN.

Art. 2§. Suspendflr, pl!lo pflríodo dfl 120 (cento e vinte diasl, a execuçio
do. desmatamento!! decorrentell de Autorizaçõfls concedida.n pelas do IBAMA nos Estados
da· Amazônia Ll!gal, anteriormente l edição de.nte ato, para fins de revlsl.o • avaliaçio
d&ll: ireas e volumes j.i explorados.

Art. 311. A exploraç~o o~ o desmatamento que caracterizem o descumpriraento
do disposto no antigo anterior constitui .infr;açlo i Lei nS 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, sem prejuízo da apuraçio da responsabilidade civil fl administrativa, nos
te:rrr.os dõa Lei no. ti.'3B, de 31 de agosto de 1.981.

1J:t. 4ll. Esta Portaria flntra em vigor na data de sua publicaçlo.

1J:t. 5' Revogam-se as dispodções flm contririo.

EDUARDO DE SOUZA MARTINS

Ministério do Meio Ambiente

GABINETE DO MINISTRO

INSTRUçJ\O NORMATIVA N9 4. DE 2S DE FEVEREIRO DE 1999

o MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE. no uso das atribiúçl5es que lbe
confere. Lei n- 9.649, de 27 de maio de 1998, alterada pela Medida Provisória 1'11 1.999-1, de 21 de
jllllCiro de 1999. e tendo em vista as disposições da Lei n" 4.771. de 15 de setembro de 1965. do Decreto
n' 1.282. de 19 de outubro de 1994 e da Portaria n' 1.964 e a Portarialbama n' 48-N. de 10 dejulbo de
1995.

considerando os recentes dados apresentados pelo Instituto Nacional de Pe~uisa5Espaciais 
INPE. referentes ao desflorestamento da Regiio Am8ZÔni~ que demonstram, Inequivocamente,
desmatamentos superiores aos volumes autorizados, ou executados sem autorizaçlo do órgio Ambiental
competente, resolve:

Art. 11 Detenninar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renoviveis - IBAMA, nos Estados da Amazônia Legal, a suspensão de concessãO de Autorização para
Desmatam~nto, pelo prazo de 120 (cento c vinte) dias.

P~o único. O prazo de que trata este miigo. poderá ser prorrogado. mediante
justificativa tecmC& do Ministério do Meio Ambiente.

Art. 21 Suspender, pelo período de 120 (cento e vinle) dias, a execução dos desmatamentos
decorrentes de autorizações concedidas pelo IBAMA nos Estados da. Amazônia Le~ anterionnente à
edição deste ato, para fins de revisão e avaliaçlo das áreas e volumes já explorados.

Art. 31 A exploraçlo ou odesmatamento que caracterizem o descumprimento do disposto 110
artigo anterior constitui infração à Lei nO 9.605. de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade civil e administrativa, nos tennos da Lei ne 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Art. 41 Esta Instruçlo Nonnativtl entra em vigor na data de sua pubJicaçio.

.JOSÉ SARNEY FILHO

INDlCAÇAO Ng 55, DE 1999
(DO SR. CUNHA BUENO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Conselho de
Política Fazendária - CONFAZ, do Ministério da Fazenda, a adoçA0
de medidas relativas à isençao da incidência do ICMS sobre
máquinas, implementas, equipamentos de irrigaçAo, armazenagem e
insumos agrícolas e pecUários, com a manutençao dos créditos
decorrentes das aquisições de matérias-priaas, co=ponentes e
outros fatores de produç30_

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro da Fazenda Presidente
do Conselho de Política Fazendária - CONFAZ:

Tendo recebido especial solicitação da CÂMARA
SETORIAS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRíCOLAS - CSMIA,
anexa venho expor e reivindicar a V. Exa que seja submetida na próxima
reunião do CONFAZ. a isenção da íncidênci~ do !C:MS sobre máquinas.
implementos. equipamentos de irrigação. armazenagem e insumos agricolas
e pecuários. com a manutenção dos créditos decorrentes das aquisições de
matérias-primas. componentes e outros fatores de produção.
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Estas medidas. somente contribuirão para se evitar o
caos no setor agropeculirio. O ICMS. tem se constituido em um custoso
tributo. onerando os custos da produção agropeculiria. elevando os preços.

A sensibilidade de V. Exa. para com o Setor permitirá o
atendimento desta proposição.

REQUERIMENTO W . DE 1999
(Do Sr. Deputado CUNHA BUENO)

Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Fazenda. Presidente do.
Conselho de Politica Fazendária
CONFAZ, sugerindo a isenção da
incidência do ICMS sobre máquinas,
implementos, equipamentos de irrigação,
armazenagem e insumos agricolas e
pecuários. com a manutenção dos
créditos decorrentes das aquisições de
matérias-primas. componentes e outros
fatores de produção.

Senhor Presidente:

Apesar da manutenção deste ConWI'lIO, os "Ilricultore. <_" fllicaa) nIo
- se beneficiandO dele e a. empreoal Wm tendo diIlculd_1 na oomercialízllç6o
de -I produtos face a nao lSonom", fiScal e_me entnl OI e_, SInAo
vejWnos:

1. A Impoulbllld.de do ......n:imlHltll do crWdllo ocumulodo do ICMS

Apesar da L.el Complemenlar no 87, de 13 de _bro de 11196 permltit o
-- dOI crâdllos aaJmulaclos dO ICMS, os "Il_IIo"'S, em lU8 g_
",..,., - pessoas flslcas com mscriçao de ProdutorellcontJ1butnlH _ nIo podem
_r _ o~ devido a Mo "'llufomerrtaçolo por parte doi e- _
Ol*IlÇ6es.

Entendemos que, mesmo InSUUída, no futuro. eata~ tt.
9- dffIc:ufdade d_ apropr1aç;Ao pela lnexlalllnc18 de _ cont*bil me".., por
pane da gl'Mde maiona doa IIgncuttores bl1ilüeirol.

A_m. o ICMS. mesmo com OI beneficios dO ConWnIo e de lei
COTnpIement8r, vem se constituindo num Impoo1D que recai dlr8la o __
1Ollnl. produçéo lIOrlalIa. etovando 0& CUlltOS de .....I~em "*"*- e
i1lpIementos agrfali8., amplando a necosld_ de rocuraoe ll8CUIOe doi
finllnciamen1ml e. por CllnIIequ6ncia. repercutindo""" preços 1Inllia.

2. A nIo Iaonomiallscal entra Estodos

Ao pennitird~-' voIoraç6e1 dai redUÇÓBO dai _ de _ do ICMS
denllo do Convtnio viOente. CllelCistem tresd~-. allquol8ll -.. _
apIicecIaa no 8raSi1:

ASSOClAÇÁO 8IlASILElnA DA INDÚSmlA DE MAQW...",s E (QLIF'AMFNTCS
SINCMCATO NACVNAl DA lNoosmIA DE MAQUIN,A.S

Sede: /!IN. .JCI::lOcJ,.clr 2925 - CE~, 0404~·902 500 PovIo - sr -BfWll
iet.: 1011) ~2.6Jl1 ltroneo ChCMil . ;,:x ,Oj 11 o~:l.6312 norr'>'3 DuÇlA- hfT':)II\IIiWW,obrn''::O.Ol'Q.Cf

~:~GeK:r.l.Pauno. F~ouc", !lIO oe ~onerro
r~GR:n:Je 00 S&J e sano CaIOlh:I

{l\")~'....;.;A~B.;.;ii\~"A~O~ _
\.\\Vj SINDIMAO

REF .. 504/8.0106199

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. requeiro a V. Exa. que seja encaminhada
ao Poder Executivo a Indicação em anexo. sugerindo que o Ministro da
Fazenda. PreSidente do Conselho de Política Fazendária - CONFAZ. que
isente da incidência do ICMS sobre máquinas, implementos de irrigação.
armazenagem e insumos agricolas e pecuários, com a manutenção dos
creditos decorrentes das aquisições de matérias-primas. componentes e
outros fatores de produção.

Sala das Sessões. em (Cde março de 1999

(l\\\\ ABIMAC
\\..\.v.J 51NDIMAO

REF.: S04I8.0108199
SIo Paulo, 04 de março de 1999

R.f.: Prorrpgtçjo do Conrinlo 52191

_senhor,

URGENTE

• 8.75% - Pal1llná, Santa CltariM., Minai Gonlls. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro:

• 7,00/0 ·510 Paulo;

• 5.1% - Outros EstadOs lndu~e Distrito Federat e Fernando de Noronha

Ore. este ditentna" de BliQuota. aliado 8 im~bilid8de do 8Pf'O"1'Wttamento
do _ do impos1D, inlmdul séno ",és na comeraallzaç60 das máquonol e
impjomentos agrtcolas.

-- 3. SôlIClboçao

Mesmo que hajo a continuidade dos dispositivo. pennltidos pelo CONVENIO
2W8, elou que se providenae a ,equal~ das al~uotal entra os Es~. os
lIgI1<:UII<fts a>nlInuarAo acumulendo crécl~os di ICMS Já que nJo IlGlIlent
mBCllMismos f! instrum8f'ltos eficazes de ressaromentos deste Imposto.

Portanlll. o ICMS· para o a9ricuttor - íem se conllltuido em um cu.1DIO lt!lluIll.
onerando 05 custos da produção agropeOJana, elevando OI Pf1'9OS pera OI
consumidores finais e dmnulndo, sensrvelmente, a compMittVidade t40e aos teUS
mereadoa naa()naia e intBmacionaia.

Oanllo deste contIlxto ó que ",mOi oohcilar á VOII8 ExI:8t6nc:ia que ao anMjo
cio IIl1CIlmunento da vigência do Convênio 23198 encaminhe paJ'II __ e lIIJIO'J&çlIo
do Conaelho de Política Fazend8ria - CONFAZ. da um Con*'io quo parmita ao.
gcMlOlOa doa EotacIos a cio Dtstr1lo Federal, _ti' da IncIdfocIa dp ICMS IGI!I!
péqui"" implenrttrtol. equiENtmentas de 'trítPdo· -1!!!!!W!!Cr!IJ! •
iRlIUJlOl 'wIco- e DKUártcn. com a m.nlnenclg dDJ Cn1dIIpI
d!çqt'r!Pnru dts fUlIIjIjc6., clt IPIf!triat-qrimt. çqmpM",tM. outnH
tafo....d. producão

Certos do apoio que VOSSéI Exatléncia sempre nos dÍSf'8"BOU, \Amos renawr
nouos votos de etevada estima e distirtta consideração. oo'ocando-nos 81 intei'8
dtIposiçlo para POlSívelS eldareomentos Que se façam necesailnoa.

Atenciosamente.

~I~
Cima.. Setorial da MlqulnllS e
Implementos Agricolaa - CSMIA

P",aJdente

ASSOClACAo BRASILEIRA DA 11\ID\J:PRlA DE MAQUINAS; EQU1PAMH,TQS
Sl'J1X:AlO NACIONAl CA INcusmlA os: MAQU:"'t'\S

Em 30 de abril de 1_ e><pita o ConWnio ICMS 23198, de 20 de _ de
1_ - que _ • diapooiçlllee dO eon- 52101 - que conoecle AlClIlÇêO da
_'de _lo cio ICMS n..~ oom equ....- ind_ e ímpIeme'

agr1cOlU.

s.dII: ÂI JobaauCra 292~ . c~p' 04,J45-Q02 . Sóo Pou!O . SI' • ~'OSõl

tel:1Q11l55a2,~1\ (tta"'Coc!"\eM11 . hX!.:li ':l~2,6~11· ",,","$~','ll1'O·l.t"'''••'''''H1'01"lOQcrQ,o'

RoglClnai:r MInas Gera~ Pora~. Pe-nombUCo. R,o ::Je Jor.eiJ'c
~JO Gfcrde dO Sul 9 S<;r.to Cotomo
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CeDI"

LEI COMPLEMENTAR N° 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO DOS ESTADOS E DO
DISTRITO FEDERAL SOBRE OPERAÇÕES
RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SOBRE PRESTAÇOES DE SERViÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, E DÁ
OUTRAS PROVID13NCIAS.

Art. 10 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações
e as prestações se iniciem no exterior.

Art. 20
- O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de
alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por
qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio,
inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a
repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não
compreendidos na competência tributària dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao
imposto sobre serviços. de competência dos Municipios, quando a lei complementar
aplicàvel expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§ 10 0 imposto incide também:
I - sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, por pessoa fisica ou

jurídica, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo permanente do
estabelecimento;

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no
exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive
lubrificantes e combustíveis liquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica,
quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de
operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizados o
adquirente.
.......................................................................................................................................
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
............................................................u •••••••• •• ••••••• ••••• • ••••••••••••••• .

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;

11 - 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 Diá,.io do Cong,.esso
Nacional.
......................................................................................................................
......................................................................................................................

INDICAÇAO NO 56, DE 1999
(DO SIl. JOAO FASSARELLA)

Sugere ao Poder Executivo o envio de Mensagem para submeter ao
exaae do Congresso Nacional, o texto da Convençlo nO 138 da
Orqanizaçlo Internacional do Trabalho, Sobre a Idade Hiniaa d.
Admisslo a Emprego.

(PUBLIQUE~SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Presidente da República:

A imprensa, nacional e internacional. repetidas vezes tem
denunciado a crescente exploração da força de trabalho de crianças de
pouca idade, em atividades perigosas, insalubres e ilegais.

Não faltam exemplos que ilustrem essa prática Crianças
trabalhando, em regime de escravidão, em carvoarias, canaviais, culturas de
sisais e em indústrias calçadistas, em condições deploráveis, onde
prevalecem as mais degradantes formas de exploração da mão·de-obra
infantil.

Esses desmandos não podem mais prosperar, sob pena de se
tornar letra morta a previsão constitucional de proteção à mancia

Nesse sentido, sugerimos ao Poder Executivo que encaminhe ao
Congresso Nacional, para apreciação, o texto da Convenção nO 138 da OIT,
"Sobre a Idade Mínima de Admissão a Emprego".

Estamos cientes que o texto referido jà recebeu aprovação da
Câmara dos D~P!1tados, mas, sabemos também, que não teve a mesma sorte
no Senado Federal, tendo sido lá rejeitado, em 23 de agosto de 1991.

Entendeu aquele órgão do Legislativo que a matéria constante da
Convenção estava eivada de vicio de inconstitucionalidade, por conlrllpOr
se ao que estabelece o art. 7", inciso XXXIII, da Carta Magna, in verbis:

"Ar!. 7". São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:

...........................................................
./ - XXXIII - proibição' d'e traballto noturno, perigoso ou insaIubre
aos menores de dezoito e de qualquer traballto a menores de quatorze anos
salvo na condição de aprendiz; ,

...........................................................
À época, o Relator Senador JUTAHY MAGALHÃES, em seu

parecer, assimmanifestou:,
"Do que se depreende da pretensão desse projeto de dec;rcto

legislativo, somos inclinados a nos manifestar pela sua rejeíção, levando-se
em conta o aspecto da sua inconstitucionalidade, de vez que a Constituiçlo,
no seu art. 7", inciso XXXIII, prevê a ''proibição do traballto noturno
perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a
menores de 14 anos, salvo nacoridíção' de aprendiz".

Entendemos que os óbices constitucionais arglIidos pelo
eminente Senador Jutahy Magalhães, foram superados 'pela emenda
modificativa n° 20, que "Modifica o Sistema de Previdência Social,
estabelece normas de transição e dá outras providências", promulgada pelo
Congresso Nacional em dezembro de 1998, onde entre outras alterações
constitucionais deu-se a seguinte redação ao inciso XXXIII do AI:tigo 7".

"Art 7" .
xxxm - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a

menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

"
Do exposto conclui-se que o texto da Convenção nO 138, da

Organização Nacional do Trabalho não fere o novo ordenamento
constitucional, estando apta a ser ratificada por este Parlamento.

Vale ressaltar que a presente Indicação tem respaldo em posições
assumidas por diversas entidades não-governamentais que dedicam seus
esforços à causa da criança e do adolescente, dentre outras, O Movimento
dos Meninos e Meninas de Rua, o Fórum de Defesa da Criança e do
Adolescente, o Instituto de Estudos Sócio-Econômicos - INESC e a
Marcha Global pela Erradicação do Trabalho Infantil.

Essas são as razões que nos levam a submeter a elevada
apreciação da Presidência da República a presente Indicação.

Sala das Sessões, em 10 de março de 1999.

QyL-<.A.AhVA
Dep'r FASSAirEfLA
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO li
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrària ou sem justa
causa, nos termos de lei complementar, que preverà indenização compensatória,
dentre outros direitos:

XXXII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito e de qualquer tradistinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou
entre os profissionais respectivos:

XXXIlI - 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 partir de quatorze anos:

* Inci.'iOXXX/l1 com redaç'iiodadapela Hmenda ('onSltlucwnal nf} 20, di! 15 12 1998.

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20

Modifica o sistema de previdência social,
estabelece normas de transição e dá outras
providências.

AS MES~S DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO
FEDERAL, nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. I° A i Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art.7° .

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de
baixa renda nos termos da lei;

,...............( .

XXXIII - 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 partir de quatorze anos;

"Art.37 .

§ 10. É 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 .Iivre nomeação e exoneração."

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
dispostô neste artigo.

§ 1° Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que
trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir
dos valores fixados na forma do § 3°:

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:
! ~ sug~re a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

admmlstratlvo 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.

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

INDICAÇAO NO 57, DE 1999
(DO SR. EULER MORAIS)

Sugere ao poder Executivo, por intermédio dos Ministérios da
Fazenda, da Saúde, e da Previdência e AB~istfincia Social,
através de seus órgãos competentes, o encam1nhamento, até o
final do mês subseqüente ao da cobrança, de demonstrativos
detalhados sobre a movimentaçAo e destinaçAo dos recursos
relativos à CPMF, envidenciando, pelo menos arrecadaç~o global e
transfer@ncias efetuadas para áreas de saúde e previdência
social e os respectivos saldos anuais, por Unidade Feder~tiva,
de acordo com os crité:ios de classif1caç!o
funcional-programática, até o últ1mo nivel de detalhamento,
classificaçao econômica e respectivos grupos de despesas.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE A PRESIDENCÍA DA REPOBLICA)

Excelentíssimos Senhores Ministros da
Fazenda. Saúde l'! Previdência Social:

Como parlamentar eleito pelo PMDB do
Estado de Goiás. dirijo-me a Vs.Exas. para expor e reivindicar o seguinte:

No momcrnto em que um novo ajuste fiscal
recai sobre a sociedade brasileira. e a CPMF - com toda a sua comulatividade e
regregividade - volta a gravar as transações que as pessoas são obrigadas a realizar
por via bancária. impõem-se. que se estabeleÇam algumas condições ao Poder
Executivo. para que o contribuinte possa ae0nlpanhar a aplicação dos recurS05
arrecadados ~

São inúméras, no passado e no presente. 85
denúncias de utilização dos reeursos provenientes da cobrança, primeiro. do IP1\IF
e, mais recentemente. da CPMF em outras áreas da Administração Federal.

A falta/de transparência sobre 8 destinaçio e
utilização dos recursos impediu. até hoje. que se pudesse sequer fazer uma avaliaçto
dos resultados da instituição deste tributo~
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o objetivo da presente Indicaçioé garantir
mecanismos de transparência para que a sociedade possa acompanhar a aplicaçio
dos recunos e justificar. assim, a imposiçio de mais uma contribuiçio em um
sistema tributário com uma das cargas mais altas do mundo. O demonstrativo
menul permitirá li Cimara dos Deputados, através das Comissões anteriormente
mencionadas, acompanhar e divulgar os multados financeiros e orçamentários da
CPMF, viabilizando informaçlles para o contribuinte e um mecanismo seguro e
democrático para a transparência na utilizaçio dos recurso..

Por tais razbes entendemos que a solicitaçio
contida nesta Indicaçilo que agora se pretende estabelecer poderá, inclusive após os
36 (trinta e seis) meses de cobrança da CPMF, levar li convicçilo dos beneficios da
sua pcrenizaçio, contribuindo, até ,mesmo, para a reestruturaçilo do Sistema
Tributário Nacional.

de março de 1999.

~LEGlSLAÇÃO 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

Excelentissimo Senhor Ministro do Meio Ambiente:

A Prefeitum Municipal de Teresina (FI) aprovou a inclus10 de algwu
projetos no seu Orçamento Popular cuja a efetiva implantação necessita da liberaçio de
recursos por parte do Fundo Nacional do Meio Ambiente. A consecução desses projetos trará
enonnes beneficios sociais e ambientais aoS habitantes daquela capital. Solicitamos, pois,
sejam liberadas as verbas necessmas à execução de cada um dos projetos, na fonoa que em
seguida discriminamos:

Projeto Criança .a Praça· Arte Viva
Processo: 3465195·73

Origem: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Data do Oficio: 21.01.97 (FNMA)

Valor: RS 65.799.80

Projeto Centro de Referência de Educaçio Ambiental
CEREAM
Origem: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

nata do Oficio: 27.10.97 (FNMA)

Valor: R$ 214.119,64

.;: -/\-~
./ ...-:)

Deputado Wellingtoni5i;;

Projeto Reeducando para a Vida
Processo: 02000.001192/94·84

Origem: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Data do Oficio: 25.01.99 (FNMA)
Valor: RS 49.87.9,80

Obs.: antiao Projeto "Aprendendo no Parque" (registro 01,55nA

de 20.05.97)

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 pr<>vidência. a realização de ato
administrativo ou de gestão. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua
iniciativa exclusiva:

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

§ lONa hipótese do inciso 1a indicaçllo serâ objeto de requerimento
escrito, despachado pelo PreSidente e publicado no Diário dQ Congresso
Nacional. .

.....................................................................n ..

..............;0 .

Sala das Sessões, em IN de tt f..r 1 de 1999.

INDICAÇAO NO 58, DE 199V
(DO SR. ULLIMGTON DIAS)

Sugere ao Poder Executivo, por interm6dio do Hiniat6rio do Heio
Ambiente, prioridade na liberaçlo de recuraoa do Fundo Nacional
do Heio Ambiente pare implantaçlo dos projetoa a que fa.
referência.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

REQUEIUMENTO
(Do Sr. We1liattoa DIas)

~ o envio de Iildicaçlo ao MiRimrio do
Meio Ambiente sugerindo a collCCSlio de prioridade
na Iiberaçio de recursos do Fundo Nacional do Meio
Ambiente para a implantaçio de projetos .. que se
refere.
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Senhor Presidente:
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JUSTIFICAÇÃO

e Turismo:

Requeiro a V. Ex•., nos termos do art. 113°, inciso I, e §lo, do

Regimento:1ntemo da Câmara dos Deputados, seja enc"",inhada ao Poder Executivo.

Indicação e';; anexo sugenndo a adoção de prioridade na liberação de reCursos do Fundo

Nacional do Meio Ambiente para a implantação de projetos que especifica.

Sal. das Sessões, em / f de .1t: ., de 1999.

;:/\. "7)'
Deputa::We~:gtoIi'Bí3s

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
CooROENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIME]\,'TÓ INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo 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

administr;tivo ou de gestão. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua
iniciativa exclusiva; .

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

§ ]O Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento
escrito, despachado p'efo' Pnisidente 'e publicado no Diário do Congresso
Nacional.

INDICAÇAO Na 59, DE 1999
(DO SR. WELLINGTON DIAS)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Mini~tério do
Esporte e Turismo, a liberação de recursos par~ a real~zaça.o de
projetos de infra-estrutura esportiva em Teres1na, no Estado do
Piauí.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro de Estado do Esporte

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados e respaldado nos artigos 217, incisos II
.i~fí?.dà ConstÍtilição Federal, propomos que o Ministério do Esporte e
I.mo libere recursos para a realização de projetos de infra-estrutura
'e§portiva em Teresina, no Estado do Piaui.

A Carta Magna de 1988 representou um avanço
considerável no tocante ao reconhecimento dos direitos de cidadania como
pré-requisito fundamental para a construção de uma sociedade
democrática. Entre esses direitos afiguram-se aqueles relacionados à
educação, à cultura e ao lazer como direitos sociais de todo cidadão (arts.
6° e 215 "caput").

Por sua vez, o atual ordenamento constitucional,
consentâneo com o ideário da modernidade, estabeleceu que é dever do
Estado o fomento às práticas desportivas formais e não formais, pois o
esporte constitui direito fundamental do cidadão. na medida em que é um
instrumento possibilitador do desenvolvimento integral do ser humano.

O incentivo ao esporte deve se dá, entre outros
fmeios, mediante á destinação de recursos públicos para a promoção
prioritária do desporto educacional (art. 217, inciso li), bem como na
proteção às manifestações desportivas de criação nacional (art. 217, inciso
IV).

Neste sentido, vimos, através deste expediente,
solicitar de Vossa Excelência o empenho necessário para que, no contexto
da atual política desportiva do governo, sejam liberados recursos para a
realização de projetos de construção de infra-estrutura esportiva, constante
da implantação de "Vilas Olimpicas Populares", em Teresina, no Estado
do Piauí.

Vale ressaltar que esses projetos foram votados no
contexto da aprovação do Orçamento Popular da Prefeitura Municipal de
Teresina e constituem, portanto, um anseio da maioria da população local,
que necessita de espaços adequados para o desenvolvimento de práticas
desportivas. 'Os referidos projetos, com seu respectivo detalhamento
técnico, já se encontram no INDESP- Instituto Nacional de
Desenvolvimento do Desporto (INDESP- 23099.000210/99-10 e
INDESP 000210/98-00). .~

Senhor Ministro, temos plena convicção que a efetiva
realização do projeto de "Vilas Olímpicas Populares", em Teresina,
contribuirá para o incremento da vida desportiva piauiense, razão pela
qual contamos com o empenho de V.Ex" para esse mister.

Sala das Sessões, em Á1 de março de 1999.

-:z1 ~.
Deputado WELLIÍ'iGTON DIAS

REQUERIMENTO N° • DE 1999
(Do Sr. WELLINGTON DIAS)

Requer o encaminhamento de
Indicação ao Ministro de Estado do
Esporte e Turismo solicitando a
liberação de recursos para a realização
de projetos de infra-estrutura esportIva
em Teresina, no Estado do Piauí.
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Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, na fonna do artigo
113, inciso 1 e § IOdo Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja
encaminhada, ao Ministério do Esporte e Turismo, a Indicação anexa que
~ropõe a liberação. de recursos para a realização de projetos de
mfra-estrutura esportiva em Teresina, no Estado do Piauí.

Sala das Sessões, emi1 de março de 1999.

'-sl ~
Deputado WELLINGTON DIAS

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAtIVos - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho. o lazer, a
segurança, a previdência social. a proteção á maternidade e á iniancia, a assistência
aos desamparados. na forma desta Constituição.

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO III
Da Educação. da Cultura e do Desporto

SEÇÃO II
Da Cultura

Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercicio dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.

SEÇÃO III
Do Desporto

Art. 217 - É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não
formais, çomo direito de cada um, observados:

I • a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações. quanto a
sua orsanizaçllo e funcionamento:

11 • a destinaçllo de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto
educacional e, em casos especificos, para a do desporto de alto rendimento;

1Il -o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não
profissiooal;

IV - a proteçllo e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.
§ I° O Poder Judiciário só admitirá ações relativas á disciplina e às

competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva,
regulada em lei.

§ 2° A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias. contados da
instauraçllo do processo, para proferir decisão final.

§ 3° O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo rrr
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.

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

INDICAÇXO N2 60, DE 1999
(DO SR. WELLINGTON DIAS)

Sugere ao poder Executivo, por intermédio. do Ministéri? da
Cultura, a liber~ç3.o de recursos para. a ::eal1.zação de proJetos
culturais em Teresina, no Estado do P1aU1.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE l

Excelentissimo Senhor Ministro de Estado da Cultura:

Nos termos do art. 113, inciso I e § l° do Regimento Intemo
da Câmara dos Deputados e respaldado nos anigos 215 e 216 da Constituição
Federal, propomos que o Ministério da Cultura libere recursos para a realização
de projetos culturais em Teresina, Estado do Piauí.

JUSTIFICAÇÃO

A Carta Magna de 1988 representou um avanço
considerável no tocante ao reconhecimento dos direitos de cidadania como
pré-requisito fundamental para a construção de uma socíedade democrática.

'E'ntre esses direitos afiguram-se aqueles relacionados á educação, à cultura e ao
lazer como direitos sociais de todo cidadão (arts. 6° e 215 "caput").

Por sua vez, o atual ordenamento constitucional elevou á
categoria de direitos fundamentais da pessoa humana os direitos culturais,
devendo o Estado garantir a todos o seu pleno exercicio e acesso às fontes da
cultura nacional, mediante o apoio e incentivo na valorização e difusão das
múltiplas manifestações culturais de nosso Pais.

o incentivo à cultura, nas suas mais diferentes modalidades,
contribui, certamente, para o desenvolvimento do Pais e a superação das
desigualdades regionais. Por força de nossa formação histórico-social moldamos
uma sociedade marcada por forte diversidade étnico-cultural. É preciso,
portanto, que o Estado brasileiro ·esteja atento às várias demandas que emergem
das diferentes partes deste País. de dimensões continentais.
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Neste sentido, vimos, através deste expediente, solicitar de
v ussa E~elência o empenho necessário para que, no contexto da atual política
cultural do governo, sejam liberados recursos para a realização de projetos
culturais em Teresina, no Estado do Piauí.

. Muitos desses projetos já receberam a autorização para a
captação de recursos pela "Lei Federal de Incentivos á Cultura" (Lei n°
8.313/91), através do PRONAC- Programa Nacional de Apoio á Cultura, gerido
por esse Ministério. Outros necessitam da prorrogação do prazo para a captação
dos referidos recursos. A seguir, relacionamos os projetos culturais de acordo
com sua modalidade e a entidade responsável pela sua implementação:

• Modalidade "Artes Cênicas":

1. Implantação do Balé da Cidade, a cargo da Fundação
Cultural Monsenhor Chaves (PRONAC 96 PI 7887·112);

2. Circuito de Teatro e Dança, a cargo da Fundação Cultural
Monsenhor Chaves (pRONAC 96 PI 7889-111);

3. VIII Concurso de Monólogos Atriz Ana Maria Rego, sob
a responsabilidade da Fundação Cultural Monsenhor Chaves (pRONAC 98 PI
1012·1 I I);

• Modalidade "Patrimônio Cultural":

1. Projeto "Parque Floresta Fóssil", sob a responsabilidade
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

• Modalidade "Música":

1. Orquestra Sinfõnica de Teresina em Construção, a cargo
da Fundação Cultural Monsenhor Chaves (PRONAC 98 PI 7575-331).

• Modalidade "Livros e Leitura":

1. Janelas do Saber, a cargo da Fundação Cultural
Monsenhor Chaves (PRONAC 97 PI 1283-662).

• Modalidade "Cultura Popular":

1. Cultura Popular Viva, sob a responsabilidade da
Fundação Cultural Monsenhor Chaves.

Senhor Ministro, temos plena convicção que a efetiva
realização desses projetos culturais em Teresina contribuirão para o incremento
da vida cultural piauiense, ao tempo em que fortalecerá nossa identidade
cultural.

Sala das Sesspes,em AI de març\de 1999.

'.~ ~ .:)
Deputado WELLINGTO:,/ DIAS

REQUERIMENTO N" , DE 1999
(Do Sr. \!''ELLlNGTON DIAS)

Requer o encaminhamento de Indicação
ao Ministro de Estado da Cultura solicitando a
liberação de recursos para a realização de
p\oj~tos culturais em Teresina. no Estado do
PIaUl.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, na forma do artigo 113,
inciso I e § I° do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja
encaminhada. ao Ministério da Cultura (MinC), a Indicação anexa que propõe a
liberação de recursos para a realização de projetos culturais em Teresina, no

Estado do Piauí.

Sala das Sessões, em/I de março de 1999.

\~~~'\ - -_.,
Deput;do W~L""--GTOl\; DIAS

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

CONSTITUiÇÃO
DA

REP(JBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULOIl
Dos Direitos

Art. 6" - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho. o lazer. a
segurança. a previdência social, a proteção á maternidade e á infância, a assistência
aos desamparados, na forma desta Constituição.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

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

SEÇÀOll
Da Cultura

Art. 215 - O Estado garantirá a todos o plcno exercício dos direitos culturajs e
.acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.

§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e
afro-brasileiras, e das de outros grupos panicipantcs do processo cívilizatório
nacional.

§ 2° A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação
para os diferentes segmentos étnícos nacionais.

Art. 2I6 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência á identidade, á ação, á memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I • as formas de expressão;
11 - os modos de criar, fazer e viver;
JIT - as criações científicas, artisticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais:

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagistico, artístico.
arqueológico, paleontológico, ecológico e cientifico.

§ I° O Poder Público. com a colaboração da comunidade, promoverá e
protegerá o patrimônio cultural brasileiro. por meio de inventários, registros.
vigilância, tombamento e desapropriação. e de outras formas dc acautelamento c
preservação.

§ 2° Cabem á administração pública, na fonna da lei, a gestão da
documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a
quantos dela necessitem.
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*3" A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e
valores culturais.*4° Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos. na forma da lei.* 5" Ficam tombados todos os documentos e os sítios detemores de
reminiscências históricas dos antigos quilombos.

LEI N° 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991

RESTABELECE PRINCÍPIOS DA LEI N° 7.505. DE 2
DE JULHO DE 1986, INSTITUI O PROGRAMA
NACIONAL DE APOIO À CULTURA - PRONAC E DÀ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 10 - Fica instimido o Programa Nacional d~ Apoio á Cultura - PRONAC.
com a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a:

I - contribuir para facilitar. a todos. os meios para o livre acesso ás fomes da
cultura e o pleno exercicio dos direitos culturais:

11 • promover e estimular a regionalização da produção cultural e artistica
brasileira. com valorização de recursos humanos e conteúdos locais:

1lI - apoiar. valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus
respectivos criadores:

IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade
brasileira c responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional:

V • salvaguardar a sobrevivência c o florescimento dos, modos de criar. fazer e
viver da sociedade brasileira:

VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural c histórico
brasileiro:

VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais
de outros povos ou nações:

VI[[ - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal
formadores e informadores de conhecimento. cultura e memória:

IX - priorizar o produto cultural originário do Pais.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO TI':TERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indícação 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 se~á objeto de requerimento
escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso
Nacional.

INDICAÇAO N~ 61, DE 1999
(DO SR. CARLOS DUNGA)'

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Especial
de Políticas Regionais, que determine o atendimento às vítimas
da seca, no Município de BoqueirAo, Estado da Paraíba.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro de Políticas Regionais:

Dirijo-me a V. Ex!. para expor e reivindicar o seguinte:

1. Em razão da extensa seca que assola os municípios paraibanos.e de
algumas medidas que vem sendo tomadas tomando bem dificil a realidade da
popuJaçiio que ali habita.. ,

2. Tendo conhecimento do desativamento das moto-bombas .0 que.
se não for evitado, vai prejudicar e comprometer o abastecimento d"água no
municipio de Campina Grande...

3. Considerando que um numero de 1.500 (hum mil e quinhentos)
irrigantes que somam aproximadamente 4.500 (quatro mil e quinhentas) pessoas
vivem exclusivamente do trabalho de irrigação na barragem Epitácio Pessoa. no
município de Boqueirão. apelo veementemente a V. EX8. no sentido de determinar
atendimento às vítimas da seca daquele município.

Sala das Sessões, em 11 de março de t999

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

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

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

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Depl\tado:
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.
. .
.......................................................................................................................
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INDICAÇAO N2 64, DE 1999
(DO SR. INALDO LEITAO)

DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Sexta-feira 19 10413

t' r intermédio do Ministério do Meio
SU9r.;re ao poderi~~~~~a.~VO/d~O Monumento Natural "va~e dos
Amb1ente, ~ . d cidade de Sousa, Estado da Para1ba, no
Dinossauros I ,s1tua °d naM · Ambiente (PNMA 11), daquele
Programa Nac10nal e 610
Ministério.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Ambiente:

o Deputado Federal que a esta subscreve dirige-se a V. Ex'.
para expor e, no final, requerer o que segue.

1. O monumento Natural "Vale dos Dinossauros" constitui
um dos Sítíos paleontológicos mais importantes do mundo,
assím reconhecido pela comunidade científica
internacional.

2. O Vale dos Dinossauros compreende uma área de no m,
abrange Sousa e mais doze municipios da região,
registrando-se pegadas fossilizadas de mais de 80 espécies
datadas de 60 a 120 milhões de anos.

3. Descobertas no século passado, as pegadas formam um
acervo inestimável para a paleontologia mundial tanto pela
variedade quanto pela conformação geológica.

4. A maioria das trilhas pertence a dinossauros dos períodos
cretáceo e jurássico, a exemplo do iguanodontes,
alossauros, estegossauros e tiranossauros.

5. Recentemente esse Ministério celebrou convênio com a
Prefeitura Municipal de Sousa, com a interveniência do
Governo da Paraíba, no valor de RS1.450.000,OO (hum
milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais), resultando na
implantação de obras de infra-estrutura, como primeira
etapa da consolidação do Vale.

6. Considera-se, assim, que o Vale dos Dinossauros, além da
importância científica, pode se transformar em um notável
polo ecoturístico, inclusive porque já recebe visitação de
cientistas e turistas de diferentes nacionalidades, sobretudo
dos países da Europa e das Américas.

POR ESTAS RAZÕES, é a presente para reivindicar de
Vossa Excelência a inclusão do Monumento Natural "Vale deis Dinossauros"
no PMNA II, ora em fase de contratação com o Banco Mundial, na certeza da
melhor acolhida.

Sala das Sessões, em 16 de fevereiro de 1999

~
Depntado INALDO LEITÃO

PMDBlPB

Ao
Exmo.Sr.
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Requer o envio de Indicação ao
Ministério do Meio Ambiente,
relativa a inclusão do Monumento
Natural "Vale dos Dinossauros",
situado na cidade de Sousa,
Paraiba, no Programa de Meio
Ambiente (PNMA 11).

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso 1 e § 10, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeiro a V.Ex" seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a inclusão do Monumento Natural
"Vale dos Dinossauros", situado na cidade de Sousa, Paraíba, no Programa
Nacional de Meio Ambiente (PNMA) do Ministério do Meio Ambiente.

Sala de ses~~m 16 de março de 1999

\~.<
Deputado INALDO LEITÃO

PMDB/PB

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _ C.DIfl

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
......................................................................................................................

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

. .

Capítulo 111
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 NO 65, DE 1999
(DO SR. WELLINGTON DIAS)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Especial
de Políticas Regionais, a prorrogaçao por 120 dias do Programa
Emergencial de Frentes Produtivas no Estado do Piauí e a
realizaçao de obras de infra-estrutura hídrica.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelenlíssimo Senhor Secretário,

A Comissão Gestora do Programa Emergencial de Frentes

Produtivas realizou reunião em 08 de janeiro de 1999 na qual ficou decidida a

desativação do Programa, tomando-se por base a caracterização do periodo

chuvoso em diversas regiões do Estado do Piauí.

O processo de desmobilização do programa estabelece que após

a caracterização do periodo chuvoso seriam pagos três meses, sendo dois

meses com os valores originais e o último com a metade do que vinha

recebendo anteriormente cada trabalhador mais uma cesta básica.

Em 14 de janeiro de 1999, por meio do Ofício n°

00157/99/SUDENElCDG, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Govemador do

Estado, a SUDENE informou da desativação do programa, em parte do Piauí,

em 31/12198, alegando regularização climática, tendo em vista as chuvas

iniciadas em novembro de 1998.

Sobre isso gostaria de fazer algumas considerações:

1 - O periodo chuvoso na região sul do Estado deveria iniciar-se

em novembro e terminar em março. No entanto, só cemeçou em dezembro de

1998, o que atrasou o início do plantio nessa região, afetando 33 municípios e

12.768 trabalhadores inscritos no Programa.

2 - A região central do Estado, classificada c)imatoJogicamente

cemo seca e extremamente seca, possui o período chuvoso concentrado entre

os mesrs de dezembro e abril. Porém, as chuvas comportaram-se de forma

bastante irregular durante o mês de novembro/98 e estiveram abaixo do

esperado em quase todos os municípios dessa região no mês de dezembro/98.

Já em janeiro do corrente ano, as precipitações ocorreram novamente de forma

desigual nas microregiões da área.

3 - A estação chuvosa da região norte do Piauí inicia-se em

janeiro e finaliza-se em maio. Embora tenham ocorrido algumas chuvas de

maneira bastante irregular durante o mês de novembro/98, pode-se afirmar que

a maioria dos municípios apresentaram clima classificado entre sece e extra

seco no mês seguinte.

4 - Relatório técnico da Secretaria de Agricultura, Abastecimento

e Irrigação do Govemo do Piaui, baseando-se no modelo de previsão climática

do CPTECIINPE, nos modelos de previsão climática de outros Centros de

Previsão e nas condições oceânicas e atmosféricas observadas, afirma que a

tendência para o período de fevereiro a maio do corrente ano é de chuvas

próximas da normal climatológica para o norte da Região Nordeste. Porém,

recomenda-se cautela na utilização desta previsão, pois a variabilidade

espacial e temporal das chuvas do norte do Nordeste é muito grande.

5 - Os municípios arrolados para ,a desmobilização sugerida pela

SUDENE encontram-se na sua maioria situados no semi-árido piauiense, onde'

o período chuvoso começou a caracterizar-se em janeiro de 1999, com

perspectiva de colheita para o final do mês de março.

6 - Os dois perfodos consecutivos de seca no Piauí, em 1997 e

1998"fizeram com que as perdas agrícolas atingissem índices de 55% e 83%,

respectivamente, deixando os agricultores sem reservas de alimentos e

sementes para o plantio da safra seguinte.

Em face do exposto, caso a desmobilização do Programa inicie

se em 31 de dezembro de 1998, serão prejudicados milhares de famílias

piauienses, que ainda sofrem os efeitos da seca e necessitam dos recursos

implementados pelo Programa.

Ademais, após a estiagem de 1996/97, foram reunidos um elenco

de açõe;; direcionadas a minorar o sofrimento da população no novo Plano

Emergencial para a Redução dos Efeitos da Seca Prevista para o Ano

1997/1998 no Estado do Piaui elaborado pelas Secretarias da Agricultura e do

Planejamento, pela Delegacia Federal da Agricultura (DFA-PIIMA), pela

Empresa de Assistêncía Técnica e Extensão Rural do Piauí (EMATER), pela

Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG), pela Comissão

Estadual de Defesa Civil, pela Companhia de Desenvolvimento do Piauí

(COMDEPI) e pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste

(SUDENE).

Uma das ações mais importantes do Plano Emergencial diz

respeito à realização das obras de fortalecimento da infra-estrutura hídrica do

Estado que foram previstas com o objetivo de ofertar água de boa qualidade

em épocas de estiagem prolongada, para atender o consumo humano, animal

e irrigação. São obras de recuperação e perfuração de poços, de recuperação

de barragens. construção de pequenos açudes, barragens, adutoras e

cistemas, entre outras.

Muito embora o Piauí reconheça que o momento econõmico e

financeiro pelo qual passa a Nação seja dos mais criticos, entendemos que a

situação de penúria e miséria vivida pelos agricultores nordestinos e suas

famílias deve constar das prioridades do Govemo Federal. É inconcebfveJ a

inexistência de recursos para saciar a fome dos piauienses neste momento de

afilção. Consideramos da mesma forma prejudicial à sobrevivência dessas

famílias a redução do repasse para Y.i do atual salário mínimo.

Diante do exposto e em nome de milhares de famílias de

agricultores piauienses que terão seu sofrimento aumentado caso a

desmobilização do Programa Emergencial de Frentes Produtivas ocorra antes

dos periodos previstos para colheita, apelamos para a sensibilidade do

Govemo Federal e da SUDENE no sentido de prorrogar o Programa por 120

dias, incluindo o repasse de R$ 65,00 nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março

e Abril de 1999, bem como de realizar as citadas obras de infra-estrutura
."

hídrica..

SaJa das Sessões, em 16 de março de 1999

1- ~.._---
Deputado Wellington Dias

PT/PI

REQUERIMENTO N° -/99
(Do Sr. Deputado We/lington Dias)

Requer o envio de Indicaçlo à

Secretaria Especial de

Pollticas Regionais relativa ao

~rograma .Emergenclal de

Frentes Produtivas, executado

pela SUDENE.
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Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, incIso I, e § 1D, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados. seja encaminhada ao Poder

Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a prorrogação por 12D dias do

Programa Emergencial de Frentes Produtivas naquele Estado.

Sala das Sessões, em 16 de março de 1999

~. 1 "?:>
Deputado Wellington Dias

PTIPI

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDlfl

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Considerando as precárias condições de saúde do
povo nordestino e, entre estes, o povo de Teresina.

Considerando o esforço da Prefeitura de Teresina
em implantar efetivas ações de caráter preventivo no campo da saúde

pública.

Considerando que o Ministério da Saúde é a

instância máxima de gestão do sistema de saúde, vimos reivindicar
que sejam dadas atenção especial e prioridade na liberação dos
recursoS dos projetos abaixo relacionados. Vale ressaltar, que tais
projetos foram aprovados no processo de elaboração do Orçamento
Popular implantado pela Prefeitura Municipal de Teresina.

PROJETOS

1. OP-99 - Ampliação dos programas de saúde
preventiva

Valor: R$ 845.000,00
Origem: Seco Mun. de Planej. e Coord. Geral
Data de ofício: 22.01.99
Processo: 10864/99-2 (27.01.99)
OBS: Propostas ao Orçamento Popular de

Teresina - 99 (OGU 99)
Tipo: ( ) projeto (X) ofício (X) plano de

trabalho
Data do último acompanhamento formal: 27.01.99

2. OP·99 - Melhoria da infra·estrutura e serviços
de saúde

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:

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

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

INDICAÇAO NO 66, DE 1999
(DO SR. WELLINGTON DIAS)

su~ere ao Poder Execu~ivol ,por intermédio do Ministério da
Saude, a ~do?ao de med1das v1sando dar prioridade à liberaçAo de
recursos J.nd1cados para o Municipio de Teresina.

Valor: R$ 2.150.000,00
Origem: Seco Mun. de Planej. e Coord. Geral
Data de ofício: 22.01.99 .
Processo: 10875/99-8 (27.01.99)
oas: Propostas ao Orçamento Popular de

Teresina - 99 (OGU 99)
Tipo: ( ) projeto (X) oficio (X) plano de

Data do último acompanhamento formal: 27.01.99

3. OP-99 - Saneamento
Valor: R$ 12.857.500,00

Origem: Seco Mun. de Planej. e Coord. Geral
Data de ofício: 22.01.99
Processo: 10875/99-8 (27.01.99)
oas: Propostas ao Orçamento Popular de

Teresina - 99 (OGU 99)
Tipo: ( ) projeto (X ~ ofício (X) plano de

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro da Saúde:

trabalho.
Data do último acompanhamento formal: 27.01.99

/6. ~ 3/~CiJ
~/l- -=-:J I e I ).--DeputadàWelJington Dias

Dirigimo-nos a V.Exa. para expor e reivindicar o
seguinte:

Considerando a profunda crise em que vive o País
e que atinge mais fortemente os municípios brasileiros notadamente
os dà Nordeste. •

Sala das Sessões, em de de 199
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REQUERIMENTO (PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

(Do Sr. Wellington Dias)
Excelentissimo Senhor Ministro da Previdência e

Assistência Social:

Senhor Presidente:

~LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDl~

Requer .o envio. de Indicação ao
Minist$no da Saúde, .relativa i\ liberação de
recursos para o Município de Teresina, Estado
do Piauí.

Requeiro a V. Exa., nos termos do art.113, inciso I e § 1°
do Regimento Interno, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação, em
anexo, sugenndo que seja dada prioridade na liberação de·recursos, indicados,
para o Município de Teresina, no PiaUi..

4. Considere-se, ademais, que os referidos Projetos
constituem propostas ao Orçamento Popular de Teresina para 1999, estando,
portanto, agasalhados no planejamento do Município para o ano em curso.

L No Plano Municipal de Assistência· Social, para 1999,
da Prefeitura de Teresina Estado do Piaui. destacamos como de primordial
importância os Projetos de:

- Apoio às ações de qualificação profissional nas zonas
urbanas e rurais (R$ 1.754.000,00):

- Incentivo às atividades produtivas (R$ 5.700.000,00);
- Construção de creche escolar e berçário (R$

Dirigimo-nos a V. Exa. para expor e reivindicar o

1.270.000(00).

seguinte:

2. Reputamos inestimável o impacto positivo de Projetos
dessa natureza na dinamização da economia local. tendo em vista que
investimentos com a fonnação de mão-de-obra. incentivo á produção
comunitária e o apoio às mães trabalhadoras. por meio da construção de
creches e berçários. reverter-se-ão, seguramente. em novas oportunidades de

ocupação e renda e. como conseqüência em melhoria da qualidade de vida da
população.

de 199:Sala das Sessões, em . de

V~(G(c;}lftr
Deputado 'wellingto~as

Diante do exposto. solicitamos a V.Exa a liberação, em
caráter prioritário, dos recursos orçamentários relativos aos Projetos retro
mencionados.

. I

/6joj/f?
..... \.~

Deputado WELLINGT"5N DIAS

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
......................................................................................................................

Sala das Sessões, em de de 199.

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

.......... ~ .
REQUERIMENTO

(Do Sr. WELLINGTON DIAS)

Capítulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. I13. 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:

n - 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.. .

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

Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Previdência e ASSistência
Social. relativa ir liberação de recursos para
a Prefeitura Municipal de Teresina, PI.

Senhor Presidente:

. Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I e §
1·, do RegimeI1to Intemo da Câmara dos Deputados. seja encaminhada ao
Poder Executivo a Indicação em anexo. sugerindo a liberação de recursos da
Assistência Social para a Prefeitura Municipal de Teresina Estado do Piaui.

......................................................................................................................
de 199.Sala das Sessões. em de

-J.:\ ~ ")
Deputado WELLrNGTON DIAS

INDICAÇAO NO 67, DE 1999
(no SR. WE:LLINGTON DIAS)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Previdência e Assistência Social, a liberaçt\o de recursos para
programas de assistência social da Prefaitura Municipal de
Teresina, Estado do Píauí.
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"LEGISLAÇÃO crrADA 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

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposiÇão através da qual o Deputado:
1- 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 inciso I a indicação será objeto de requerimento
escrito, despachado pelo Presidente e publicado no piário do Congresso
Nacional.

INDICAÇAO NR 69, DE 1999
(DO SR. CONF1lCIO MOURA)

Sugere ao Poder Executivo, por int.ra6dio do Hinistér' d
Fuenda, o credenciaaento do Banco da _zônia (BASA) 10 r:
operar com recursos ~o Fundo de Amparo aos Trabalhadores (e:T)
n(~~~ogF)ramads dGe Apo10 a Dasenvolviaento da Agricultura Faailiar

e e eraçAo de Eaprego e Renda (PROGER).

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelenlissimo Senhor Ministro de Estado de Fazenda:

Nos termos do art. 113, inciso Ie § 1° do Regimento Inlemo
da Câmara dos Deputados, sugiro ao Ministério da Fazenda o credenciamento do
Banco da Amazônia (BASA) para operar com recursos do Fundo de Amparo aOll
Trabalhadores (FAT) nos programas de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura
FamiHar (PRONAF) e de Geração de Emprego e Renda (PROGER).

O Banco da Amaz6nla é uma das inslltulções regionaiI que
mais acumula experiências no trato com o pequeno produtor rural aulm como
com micro e pequenas empresas. Esses pequenos empresários das 'reglees
rurais e urbanas da Região Norta, elegeram o BASA como ..u agentelilÍal1Clinl.
Trata·se de pessoas simples, porém altivas, que sentem dlliculdade, tanto em
termos (ísicos (pelas distâncias, carência de transporte acessível, etc,) ou
cultural, de se aproximar de uma agência bancária; e quando o fazem, se nio
do bem atendidos pelo atarefado funcionário, viram as costas e nio maiI

retomam. O BASA, por outro lado, é onde a maioria de seus conhecidol opera,
onde o ambiente lhes é mais familiar.

A Amaz6nia é uma das regiões QUIl, proporcionalmente,
manos tem recebido recursos de programas oficiais de crédito e uma das razões
para isso é justamente a distância que os bancos convencionais mantêm do

pequeno produtor. Este produtor nio se enquadra no perfil do cliente ideal elas
inIlItuiç6es bBncárias. A princlpal garantia que o pequeno produtor rural pode

oferecer ti a palavra empenhada. Também oferece avalistas, é claro, mas estes

Iio em geral tio pobres quanto o avallzado, O risco moral é baixo, mas o rlIco
1COII6mlco. na "'neIa di garantiu ruis. ti dlficil de asr quanl/flcado. O valor
doi contratos individuais ti multo pequeno, mas os contratos do mullol e, em
dllconincia. os CUIIOS adminialrativall dos bancos são muito elevados. Fico
CClIIItrIngIdo em dizer, mil mamo o Banco do Brasil e a Caixa Econ6mlca
FedlraI nio Itm muito do que se orgulhar (pelo menos na Amaz6nla) de seu
nIIIcIonamento com pequenoe empruárlos. sejam eles rurais ou UIbanos. Pare
M ter uma idéia da dimelllio do 1lft)bIema, no ano de 1997, em Rond6nla. o
Banco do Brasil realizou somente 26 operações com o PROGER e 217 com o
PROGER·RURAll

Apesar de todas as suas limitações, não tenho dúvida em
afinnar que o Banco da Amaz6nia ti o que lem mais experiência, o que está mais
bem equipado para lidar com pequenoe produtores e, mais importante, o que tem
mostrado mais sanslbilidade para com as peculiaridades e para com os

JlfO!llemas dessa musa de brasileiros menos favorecida, mas não menos
honrada e operosa que qualquer outro grupo de nossa sociedade.

Sala elas 5eSSÕlls, emtf de março de 1999.

~~ÚCIOMOURA

REQUERIMENTO
(Do Sr. Conlúclo Moura)

Fltqutr o encaminhamento ao Ministério da
FlDnde da Indicação em anexo, sugerindo que o
Banco da Amaz6nia (BASA) seja crlldenciado para
optflIf com recursos do Fundo de Amparo 80&
TrabIlhadores (FAn nos programas de Apoio ao
DIIenvolvimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e
de Geraçio de Emprego e Rende (PROGER).

senhor Presidente.

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 113. inciso I
e § 1° do ~nlo 'ntemo da C6mara dos Deputados, seja encaminhada ao

Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo ao Mínistério da Fazenda o
cr8denciamento do Banco da Amaz6nia (Basa) para que aquela instltulçAo

financeira possa operar com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)

em operações do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar

(PRONAF) e do Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER).

Sala das senões, em !I de março de 1999.

11rJ7l/) /?
Deputado COOfÚt'o MOURA
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"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 \Il
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.

INDICAÇAO NO 70, DE 1999
(DO SR. DOMICIANO CABRAL)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos
Transportes, que a Rodovia BR-Z30, existente entre João ~elSsoa e
Campina Grande, receba o nome do Senador Humberto Cout1nho de
Lucena.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro dos Transportes,

A Indicação que apresento a Câmara dos Deputados e dirijo a V.Exa.,

para reivindicar o seguinte:

I o Surrerir que a Rodovia BR 230, no trecho que liga João Pessoa:
Campina Gra~pe, ~o entroncamento da ~R 101 com o entroncamento a BR 10
receba o nomé'do Senador Humberto Coutmho de Lucena..

2 o Esta Indicação trata-se de uma mais do que merecida e honrosa
homenagem ~o nosso saudoso Senador Humberto Coutinho de Lucena, h"ande
político e líder do povo Paraibano.

Sala das Sessões, em 11/03/99.

~_I~,f· I6(d(e,~
~

Requerimento
(Do Sr: Domiciano Cabral)

Requer o envio de indicação ao Ministro dos Transportes, relativa
a Rodovia existente entre João Pessoa e Campina Grande, na Paraiba.

Senhor Presidente:

Nos termos do Art. 113, inciso 1e § 10, do Reh>Ímento Interno da
Câmara dos deputados, requero a V.Exa. . seja encaminhada ao poder
Executivo a Indicação em anexo, sugerindo nomear a Rodovia BR 230 no
trecho que liga João Pessoa e Campina Grande, na Paraiba, de Senador
Humberto Coutinho de Lucena.

Sala das Sessões, em 11103/99.

/e-;/{73/c1 ), ! ~ /

"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 DEPUTAOOS
......................................................................................................................

Título IV
DAS PROPOSiÇÕES

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

Capitulo 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;

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

§ lONa hipptese do inciso I a indicação será objeto de requerimento
escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso
Nacional.
. -~.;, .

INDICAÇAO N' 71, DE 1999
(DO SR. DR. BENEDITO DIAS)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do
Orçamento e Gestao, o envio ao Congresso Nacional de projeto de
lei em anexo que "altera o caput do art. 230 da Lei nl;! 8.112, dg
11 de dezembro de 1990 e dá outras providências".
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(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

O Congresso Nacional decreta:
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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação
da oponunidade e conveniência de seu envio à apreciaçio do Congresso Nacional, o
projeto de lei em anexo, cujo propósito central ê a equalização, no tema por ele abordado,

dos direitos previstos para os servidores investidos em cargos públicos de provimento

efetivo no âmbito dos órgãos e entidades da União.

Com efeito, o dispositivo estatutário que se quer modificar produz

inadvertidos efeitos discriminatórios. Conferindo à discricionariedade do administrador a
celebração de convênio para manutenção de planos de saude voltados ao servidor e à sua
família, a lei termina por ocasionar situação de flagrante injustiça, na qual os direitos são

determinados não pela natureza da relação juridica, mas pelo local de trabalho.

Administradores de maior visão celebram convênios com instituições especializadas,
enquanto outros~ mais amesquinhados, contribuem para estrangular de fonna irreversível
os já congestionados postos de atendimento do sistema único de saúde.

É importante realçar a Vossa Excelência o fato de que nenhuma
empresa de pene se atreve a deixar seus empregados sem sistema eficaz de atc:nditl'1cnto à

saúde. E assim ocorre nio por tendências beneficentes das b>randes companhias, m.,. por

uma questão de racionalidade, porque sairão sempre mais caras as deSpeS8ll das falt.. nno

planejadas e da desmotivação do que os recursos despendidos com a manutenção de
convênios de saooe. Não se pode acreditar, assim, que a administração pública federal,

• bem maior do que qualquer empresa de grande porte, adote postura diferente em relação a
seus servido<es.

A nova redação do dispositivo remove "garantias" que apenas
servem para turvar-lhe o sentido. A assistência de qualquer brasileiro pelo sistema único

de saúde ê um direito que nio se necessita "assegurar" em lei ao servidor, porque a
prerrogativa já lhes é constitucionalmente atribuida (a eles e a qualquer pessoa que esteja

sob o território nacional). Da mesma forma, não há nenhum impedimento jurídico para

que as diversas unidades administrativas mantenham sob seus quadros pessoal médico

voltado a acompanhar a saude dos servidores nelas lotados. Uma e outra hipótese,

aprovada a lei que se recomenda a Vossa Excelência, pcnnanecem viáveis, agora sem
prod~ir quebra de isonomia entre os servidores publicos.

No intuito de permitir a acomodação das atuais estruturas
administrativas il nova regra, o projeto determina que os novos contratos entre à
administração e os planos de saude sejam pactuados apenas no exercicio financeiro

subseqüente. O cuidado permitirà que os respectivos custos· menores, deve-se reafirmar,

do que as respectivas despesas - sejam racional e celeremente absorvidos pela lei
orçamentma.

Art. I' O art. 230, capul, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de

1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 230. A 45sistência.i S3ude do s~rvidor. a.tivo ou inativo.

e de sua familia. compreende assistencia médica. hospitalar. odontol6gíca.

psicológica e f:umactutica. preStada mediante contrato, celebrado entre

inltituiçio especializada e o órgão ou entidade em que estiver lotado o

servidor."

Art. 2' Os contratos a que se refere o art. 230, capul, da Lei n'

8.112, de 1990, com a redação arribuida por esta lei, serão celebrados no exercicio

financeiro subseqüente ao atual e correrão por conta de dotações orçamentárias a partir

dele incluidas.
Paràgrafo unico. Ressalvam-se do disposto no capul os contratos

já celebrados il data de publicação desta lei.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Benedito Dias)

Requer o envio de Indicação ao Ministério
do Orçamento e Gestão, relativa il apreciação de
projeto de lei CUj'l iniciativa compete
privativamente ao Presidente da Republica

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, I e § 1', do Regimento

Interno, que seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a

análise de projeto de lei cuja iniciativa compete privativamente ao Presidente da

República.

Assim, solicita-se, com a presteza que for possivel, a anàlise de
viabilidade da proposta em anexo, cuja aprovação. não se duvida - surgirà como um

importante contrapeso em relação ás enormes dificuldades por que passam os servidores
públicos.

PROJETO DE LEI N' •DE 199
/

Sala das Sessões, em/9-de IJ' de 19'A'

F,L;rn.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI
LEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES PúBLICOS CIVIS DA UNIÃO, DAS
AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PúBLICAS
FEDERAlS.

Altera o capul do art. 230 da Lei n' 8.112,
de li' de dezembro de 1990, e dá outras
providências.

TÍTULO VI
Da Seguridade Social do Servidor



10420 Sexta-feira 19 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

CAPÍTULO III
Da Assistência à Saúde

Art. 230 - A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família,
compreende assistência médica, ~ospitalar, odontológica, psicológica e
farmacêutica, prestada pelo Sistema Unico de Saúde - SUS ou diretamente pelo
órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou, ainda, mediante
convênio ou contrato, na forma estabelecida em regulamento.

• Artigo "capul" com redação dado pelo Lei n'9.527, de /O 12'1997.
§ l° Nas hipóteses previstas nesta Lei em que seja exigida perícia, avaliação ou

inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para a sua
realização o órgão ou entidade celebrará, preferencialmente, convênio com
unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem fms lucrativos
declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional do Seguro Social _
INSS.

• § l'acrescentado pelo Lei n'9.527, de /O 12'1997.
§ 2° Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no

parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverà a contratação da prestação de
serviços por pessoa jurídica, que constituirá junta médica especificamente para
esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a
comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo
disciplinar junto á entidade fiscalizadora da profissão.

• § 2'acrescentado peIa Lei n'9.527, de /O'12i1997.

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113, Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
1 - 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.

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

INDICAÇAO NQ 72, DE 1999
(DO SR. CUNHA BUENO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Saúde, a adOÇa0 de medidas que permitam a conclus~o das obras do
Hospital Regional de Durinhos, Estado de 830 Paulo.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro da Saúde:

Tendo recebido especial solicitação da CÂMARA
MUNICIPAL DE OURINHOS, Estado de São Paulo, formulado através do
ofició nO 01/0&/99, de 23/fevereirofl999, que encaminha o Requerimento nO
67/99, de autoria do ilustre Edil Antônio Carlos Gregório, que, preocupado
com a paralisação das obras do Hospital Regional de Ourinhos, Estado de

São Paulo, venho expor e reivindicar a V. Exa que s~am viabilizadas
verbas que atendam a continuidade do projeto. considerado prioritário pela
população, pois atenderá não só ao municipio de Ourinhos, como também
aos demais municipios circunvizinhos.

A sensibilidade de V. Exa para com a saúde da
população brasileira, permitirá o atendimento desta proposição.

Sala das Sessões, em\~ de março de 1999.

REQUERIMENTO N° , DE 1999.
(Do Sr. Deputado CUNHA BUENO)

Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Saúde, sugerindo que
adote medidas que permitam a conclusão
das obras do Hospital Regional de
Ourinhos, Estado de São Paulo.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso 1, e § l°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex~ que seja enc~inhada
ao Púder Executivo a Indicação em anexo, sugenndo que o Mmlstro.da
Saúde, que adote medidas que permitam a conclusão das obras do Hospital
Regional de Ourinhos. Estado de São Paulo.

Sala das Sessões, emnde março de 1999.

Oficio nO. 01/08199 .
c..u.."..VS, 23 de fevereiro de 1999.

senhor Deputado

Vimos pelo presente com a finalidade de levar ao
conhecimento de Vossa Excelência, que esta Edilidade houve por bem aprovar o
Requerimento n.°67/9B, em sessão Ordinária ontem realizada, de autoria do Ilustre
Vereador Antonio carlos Gregório, cuja propositura estamos encaminhando através
de cópia xerográfica.

Valemo-nos do ensejo para apresentar a Vossa
Excelênda os protestos de nossa elevada estima e di' consideração, atencio-
samente,

AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CUNHA BUENO
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PRAÇA DOS~ PODERES
BRASÍUA-DF
70160-900



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 19 10421

Senhor Presidente:

L-Cnl2.-lllJl........u..i...!t. QUllgm" jn"nc'q d. II Ç(ZQ-:
clute • Qbr. 004"1'. D'''' 'I ".jllftof, ,., t,."",rl",
O'" UI t, 't.clo • PU' r. ,r iyid«dI cc.? P9r ''''''0 NU
" Educ'c'q t,adq. ril" que nquI ctd.d, • c'cwnt...
um CMpu' unty.rtiUr'qt Cce? I.r;' iMo oo,1I(Y.''''

,/
Sal. das Senões. em 20 d. a,a6sto d. 1997.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGlSLATIVOS- Cemn

'_ ;' 0l;':
:::: ANTONIC CARLOS ~lO ~

" .
. i

1
I

,D'·""4. ~iY.·U ~...... 402:- _ ~9('

~~

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

:~~~âi<
J.:- ;,
~~D~I

;: ilc!

ESTACO og SÃO PAULO

: '", ,-

8ssuJJ.tQ: Obras paralisadas do Hospital Regional de
Ourinhos ."

Decorrida já tempo suficiente sem que qualquer
Informação nos fosse prestada.

Com base nisso apresentamos já de forma reiterada o
Requerimento na 411/97, cópia anexa, pelo qual pedimos às lideranças políticas
da Assembléia Legislativa do Estado, bem como às do Congresso Nacional,
Informações sobre a possibilidade de tomada de alguma providência com relação
ao assunto.

É de conhecimento geral que as obras do nosso tão
sonhado Hospital Regional, encontra-se totalmente ao esquecimento e
dificilmente será concluído, tendo em vista a escassez de recursos.

REQUERIMENTO nO. 67199

REQUEIRO à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o
douto Plenário, seja oficiado ao Exmo. Sr. Deputado Federal Cunha Bueno, para
que o mesmo reitere junto às lideranças no Congresso Nacional afim de
viabilizar nossa proposta constante do requerimento em questão.

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 1999. Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

. li 'U~\. :
=It1!TONrq CARLos GREGÓRIO 7'

\

REQUERIMENTO nQ 411/97
A.IIU.Q1..Q: Obras 'nacatJltdu do H05/3it.' Regional

de Ourinhos.-

Capítulo lI!
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

admÍnistrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua
iniciativa exclusiva;

11 " sugere a manifestação de uma ou maÍs Comissões acerca de
detenninado 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 NO 73, DE 1999
(DO SR. DAMIAO FELICIANO)

~ d. conhaetlllento públ ico QUI 1i obra. do noe-.a
Hospital nagional 'ncontram-s. I viriol ano. paralt ••da., I • .....,..
.. comlnt. dfffctlJnlntl hav.r' ti canalizaçlo da r.cursos Fadaraie
::!tra • lua conclu.io.

Sugere ao poder Executivo, por intermédi~ do Ministério das
Relações Exteriores, a apresentaçâo de ped1do formal a~ ~G~v~rno
dos Eatados Unidos da América~relativo ao caso do hom1c1d1o de
cidadao brasileiro naquele pa1s .

Tamb.m, segundo nosso entand'i",.nto, "lo hav,rA
por parti do Mun1cfpto condições d. conclui-lo • .". r.plssa da r-cur
101 da outr•••• f.r •• 'lOvarn."..ntllts.

Assflft, para Que possamos r.alUar .1VO d. c0n

creto no .prov_itUlanto daQuala estrutura utstent. Que ••tA esque
cida a sa d.teriorando: RECUEI,.) • ".sa. ouvido o douto Ph:tArto,
nos ,arWIQs regi",ant&i5, sajr. oficiado l'5. Hderanç.a$ poHH \... U
AI.embU1a Legislativa do Estado: ls ltderanças polfttcas'oo Con
grasso Haclonal _ l Cofnlllio Que estuda o dut ino das obras tnac"""
dai. formada no Congrasso Haclonal, a fim de aue la dign.. prastar •
Clmare Wun1ciPlll da Durtnhos ;nforlllaçõu rallt tva. Is ._gutnt..
\ndagaçõ•• :

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Mímstro das Relações Extcnores.

Dirigimo-nos a V, Exa, para expor e sugerir o quanto segue:

I H" .lCllft2 prqyjetlnci, no "ntido dI "r. r ...
(M'dI' I' obra, d, cm,trvclo dq Hq,pH" 81qjm,' d. ov=
(tabo. dI h' !Illtto Qlfr'1í,.dI,9'

Foi encontrndo morto na noite do último Domingo. dia 14 de março, em wna

suite do famoso Hotel Waldorf Astorio. na cidade de Nova Iorque, Esrados Unidos da
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America, o empresário brasileiro João Sabóia. de Belem do Pará. o qual se encontrava

naquela cidade em viagem de lazer.

As circunstâncias em que o corpo foi encontrado evidenciam que o

empresário brasileiro foi brutalmente assassinado, ao que tudo indica na noite de sábado,

dia 13 de março. Os indicias são. em verdade, de que se trate de crime de latrocinio, roubo

seguido de morte. com uso de violência. já que a morte se deu em conseqüência de degola.

As autoridades policiais nova-iorquinas. embora oficialmente não diwlguem

as pistas de que dispõem a respeito do crime - para não prejudicar as investigações 

reconhecem que já têm um suspeito do assassinato do economista e colecionador de ane

brasileiro.

Entre os vários indicias apurados, segundo a imprensa, estão as gravações de

fitas de video feitas pelo sistema de segurança do hotel, as quais estão a indicar que o

suspeito e a vítima se conheciam. Alem disso, a soma de cinqüenta mil dólares (que,

segundo a policia apurou, haveria sido obtida no jogo, em um cassino de Atlantic City)

pertencente ao empresário e que estava em seu poder na noite do crime, simplesmente

desapareceu.

Ante o exposto, sugerimos a Vossa Excelência que formule ao Governo dos

Estados Unidos da América um pedido formal no sentido de que as autoridades policiais

daquele pais procedam com a diligência máxima possivel ás atividades investigatórias do

bárbaro crime que vitimou o honrado cidadão brasileiro. Sr. João Sabóia. que era lambem

pessoa de alta projeção e importância da sociedade paraense, de modo a que seja apurada,

com a maior brevidade possivel. a identidade do autor desse grave delito, para que este seja

submetido aos rigores da lei e ao cumprimento da pena que seguramente lhe será imposta.

Sugerimos. ainda, a Vossa Excelência. que detenninc aos representantes

diplomáticos do Governo brasileiro. competentes para tanto. que se encontram nos Estados

Unidos da America, que acompanhem, com extrema diligência e rigor, a investigação do

caso pelas autoridades policiais norte~americanas.

Sala das Sessões,iJ-(/de 2t/I li-:. de 1999.

U;ZDami~ianO

REQUERIMENTO
(do Sr. Damiio Feliciano)

Requer o envio de indicaçio ao
Ministerio das Relações Exteriores relativa
ás investigações acerca do homicidio de
cidadão brasileiro no exterior.

Senhor Presidente.

Nos termos do artigo 113, inciso I e § l' do Regimento Interno da
Càmara dos Deputados. requeiro a V. Exa. seja encaminhada aO Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo que este acompanhe e dedique especial atenção ás
atividades de investigação, por parte das autoridades competentes dos Estados Unidos da
América, IJI!fll a apuração do autor do homicidio do Sr. João Sabóia, cidadão brasileiro que
se encontrava naquele pais em viagem de lazer.

Sala das sessões"emllde Jt.z~'t de 1999.
I' . ,

~ I"-- t
~putado Dam' o FelidaDo

"LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENfO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
......................................................................................................................

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

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

Capitulom
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,

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

IHDlCAÇAO No 74, DE 1999
(DO SR. CAIO RIELA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Kinist~rio da
Agricultura e ~o Abasteci.enta, que em caso de penhora de
mAquine. e equ1pamentos agrícolas sejam estes deixados na po••e
dos executados, Como fiéis depositários.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro da Agricultura:

Vimos atravês desta expor e reivindicar o que se segue.

I. Considerando que atualmente as máquinas e equipamentos

agricolas que servem de objeto de penhora judicial ficam em poder de terceiros, e não do

agricultor;

2. Considerando que tal estado de coisas leva ao inadimplemento

e incapacidade total de pagamento por parte dos agricultores que fizeram financiamentos
para plantio, junto a instituições bancárias oficiais - Banco do Brasil e Caixa Econômica,

principalmente;

3. Considerando que isso impossibilita e faz com que, estando em
poder de terceiros os bens penhorados, tais bens venham a se desgastar pelo desuso ou uso

inadequado, e que, lambem, isso leva o executado irremediavelmente à falência;

4. Considerando que o artigo 649, inciso VI. do Código de

Processo Civil toma impenhorável os bens necessários ou úteis ao exerclcio de qualquer.
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profissão, embora não se aplique, por motivos inescusáveis, aos que se refiram á atividade
agrícola, pois muita vez é o pequeno agricultor penalizado por tal dispositivo;

5. Considerando que, ficando na posse do agricultor, como fiel
depositário, os bens penhorados isso possibilitaria a continuidade de seu trabalho agrícola
e, outrossim e principalmente, lhe possibilita o pagamento da divida, com o seu uso;

Entendemos, e requeremos a V. Exa., que seja posta cláusula nos
contratos de financiamentos agricolas que os bens garantidores de eventual execução
fiquem na posse do agricultor até sua venda para pagamento da divida.

Sala das Sessões, em l:lle f'::.'" de 199 ~

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJOOS LEGISLATIVOS· CeDI

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

INSTITUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

L1VROIl
Do Processo de Execução

TÍTULOIl
Das Diversas Espécies de Execução

CAPÍTULO IV
Da Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

SEÇÃO I
Da Penhora, da Avaliação e da Arrematação

SUBSEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 649 - São absolutamente impenhoráveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos á

execução;
II - as provisões de alimento e de 'combustível, necessárias á manutenção do

devedor e de sua família durante I (um) mês;
1lI - o anel nupcial e os retratos de família;
IV - os vencimentos dos magistrados, dos professores e dos funcionários

públicos, o soldo e os salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia;
V - os equipamentos dos militares;
VI - os livros, as máquinas, os utensílios e os instrumentos, necessários- ou

úteis ao exercício de qualquer profissão;
VII - as pensões, as tenças ou os montepios, percebidos dos cofres públicos, ou

de institutos de previdência, bem como os provenientes de liberalidade de terceiro,
quando destinados ao sustento do devedor ou da sua familia;

VIU - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se estas forem
penhoradas;

IX - o seguro de vida;
X - o imóvel rural, até um módulo, desde que este seja o único de que

dísponha o devedor, ressalvada a hipoteca para fins de fmanciamento agropecuário.
• Inciso X acrescentado pela Lei n' 7.513. de 9 dejulho de 1986.

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

REGIMENTO INTERNO
DA

C~DOSDEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo I1I
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 incíso 1 a indicação será objeto de requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

IHDICAÇAO Na 75, DE 1999
(DO SR. CAIO RIELA)

Sugere ao Poder Executivo por i t rméd'
Fazenda que, em caso de penhora ~ee m! 1~ do Ministério da
agrícolas, sejam estes deixadoB na P08sequdnas e equipamentos
fiéis depositárioB. OB executadoB COIllO

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro da Fazenda:

Vimos através desta expor e reivindicar oque se segue.

. 1. Considemndo que atualmente as máquinas e equipamentos
a~colas que servem de objeto de penhora judicial ficam em poder de terceiros e nilo do
agncultor; ,

'. 2. Considemndo que tal estado de coisas leva ao inadimplemento
e mcapacl~~e total de pagamento por parte dos agricultores que fizeram fmanciamentos
~~lanI10, JUDto a instituições bancárias oficiais - Banco do Brasil e Caixa Econômica,
pnnclpolmente;

. 3. Considerando que isso impossibilita e faz com que, estando em
~er de terceIros os bens penhorados, tais bens venham a se desgastar pejo desuso ou uso
madequado, e que, também, isso leva oexecutado irremediavelmente à falência;

. _ . 4. Considerando que o artigo 649, inciso VI, do Código de
Processo CIvIl toma Impenborável os ~ns necessários ou úteis ao exercicio de qualquer
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profissio, embora nlo se aplique, por motivos inescusáveis, aos que se refiram i alividlde
qrIcola, pois muita vez é o pequeno agrlÇullor penaliZlldo por tal dispositivo;

s. Considerando que, ficando na posse do agricuhor, como fieI
depositário, os bens penhorados isso possibililaria a continuidaclc de seu 1ralMlho aplcoIa
e, outrossim e prinçipalmente, lhe possibilita o Jlllpmemo da divida, com oseu uso;

Entendemos, e requeremos a V. Exa., que seja posta cliusula nos
ÇOOttatos de financiamentos agríçolas que os bens garantidores de eventual execuçlo
judicial fiquem na posse do agricultor até sua venda Jlllf8 JIIi8IIlCIIIO da divida.

sala das Sessões, emf:l'de~' de I~

REQUERIMENTO

(Do Sr. Calo 1UeIII)

Requer o envio de Indicação ao Ministério
da Agríçultura e ao Ministério da FIlCtlda, relativa
à penhora de máquinas e equipamentos agrícolas

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113 do Regimento Intcmo
da Cimara dos Deputados, seja encaminhada ao Poder Executivo. Ministério da
Agri<;lJltura e Ministério da Fazenda, a indicação em anexo, sugerindo que, em caso de
penhora de máquinas e equipamentos agrícolas em razão de dívidas executadas em
contratos de financiamentos, tais bens fiquem em poder dos agricultores executados alé
posterior venda em leilão.

Sala das Sessões, enl-l-de/-1' "'de 199[

LEGISuçl0errADA ANEXADA rtIA
COOlUlENAÇ10 DE I:S11JDOS LEGISLATIVOS· ClDI

CÓDIGO DE PROCESSO CML
LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE Im

INSTITUI oCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

LIVRO 11
Do Processo de ExecuçIo

TlTULOII
Das Diversas Espécies de ExecuçIo

CAPITULO IV
Da Execução por Quantia Cena contra Devedor SoIVCllle

SEÇÃO I
Da Penhora, da AvaliaçAo e da Arrematação

SUBSEÇÃO I
Das Disposiçíles Gerais

An. 649 • São absolutamente impenhoràveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à

execuçio;
11 - as provisiles de alimento e de combustivel, necessárias á manutenção do

devedor e de sua família durante I (um) mês;
ll1 - o anel nupcial e os retratos de família;
IV • os vencimentos dos magistrados, dos professores e dos funcionários

públicos, o soldo e os salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia;
V • os equipamentos dos militares;
VI - os livros, as máquinas, os utensílios e os instrumentos, necessários ou

úteis ao exerclcio de qualquer profisslio;
VII· as pensiles. as tenças ou os montepios, percebidos dos cofres públicos, ou

de institutos de previdência, bem como os provenientes de liberalidade de terceiro,
quando destinados ao sustento do devedor ou da sua familia;

vm -os materiais necessários para obras em andamento, salvo se estas forem
pen1tonIdas;

IX - o seguro de vida;
X - o imóvel rural, até um módulo, desde que este seja o único de que

dísponba o devedor, ressalvada a hipoteca para fins de financiamento agropecuário.
• /ltCiroX acresetntado pela Lei n° 7.5/3, de 9 dejulhod. 1986.

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N" 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo 111
DAS INDICAÇÕES

An. 113. 1ndii:ação é a proposição através da qual o Deputado:
I . sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de alo

IIdminístrativo 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 detenninado
lISSUIIto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ I" Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Naciona/.

INDICAÇAO Na 76, DE 1999
(DO SR. DR. HeLIO)

Sugere ao Poder Executivo, por inte~dio do Miniet6rio da
Sedde, e eltereçlo doe procedi..ntos do SUS eM benefício da
heJlOterepia.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelenlíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Nos dirigimos a Vossa ExceJ6ncia para reivindicar. em caréter
emergencial, o que se segue:
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1. REVISÃO DAS TABELAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PARA OS
PROCEDIMENTOS HEMOTERÀPICOS EM GERAL;

2. PAGAMENTO DO SEGUNDO TESTE PARA HIV, e

3. ISENÇÃO OU REVISÃO DA ALíQUOTA DE IMPORTAÇÃO PARA OS
REAGENTES DE SOROLOGIA (TESTES PARA AIDS, HEPATITE, HTLV 1111) E
BOLSAS DE SANGUE.

Desde 23 de novembro de 1.995, a portaria 2.277IMS, com
,!feito retroativo a 07 de mala do mesmo ano. fez com que as tabelas do Sistema
Unico de Saúde - SUS, não tivessem nenhuma revisão quanto aos seus valores.

Através da portaria de n.' 4881MS. exigiu-se que todo sangue
doado seja avaliado com 02 (dois) testes para HIV/AIDS. Até o momento, nenhuma
remuneração foi efetuada pelos testes requeridos e. no entanto. todos os bancos de
sangue, públicos ou privados são obrigados a usar este procedimento. e mesmo
sem receber a remuneração continuam fazendo.

Com as recentes mudanças na economia. especialmente no
câmbio, somadas âs aCima citadas. as dificuldades vem se avolumando, o que
causa preocupação a todos, já que tais testes são de Importância vital nos
tratamentos e diagnósticos de diversas doenças.

Neste sentido, apresentamos esta proposição que pretende que
o SUS se tome mais ágil nas decisões que requerem urgência para cumprimento
das exigências do próprio sistema de saúde

Sala das Sessões, __de março de 1.999.

d/
#Li!.i~~

Deputácío Dr. Hélio

// PDT/SP

REQUERIMENTO
( Do Sr. Deputado Dr. Hélio)

Requer o envIo de Indicação ao Ministério
da Saúde, retativo à a/teraçSo dos
procedimentos do SUS em beneficio da
hemoterapia.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1'. do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex. a. seja encaminha ao Poder Executiv? .a
Indicação em anexo, sugerindo a alteração de procedimentos do SUS em beneficIo
da hemoterapia

Sala das Sessões, emJ± de março de 1.999.

#.ét!(''('L/
De~~~Dr. Hélio

/ PDTISP

"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

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capítulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Iodícação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a reelízação de ato

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de umaou .maís Comissões acerca de determinado
assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

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

Ministério da Saúde

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA N'? 2.277, DE 22 DE NOVE:'>'.BRO DE 1995

'o Ministro de Estado da Saúde, no uSo de suas atribuições legais. e considerando:

- • defasagem dos preços de remuneração dos serviços de assistência médico-hospitalar e
ambulatorial flXldos pelas tabelas do :9~emB de Infonnação Hospllalar (SIHlSUS) e do Ststema de Informações
AmbulRtorials (SIAlSUS) do Sistema Umco de Saúde, que se encontram inalterados desde julho de 1BC;

': • IImtlação de recursos orçamentãrio-financerros do Fundo Nacional de SaúdeJMinislêrio da saúde,
Que Impede seja efetuado, neste momento, o conjunto de correções, adequações e revisões necessirias nu
referidas tabelas;

- 8 tramitação, pelo Congresso NaCional, de diversas matérias que prev6m incremento de recursos
para o Sistema Único de Saúde e da PropQsl:a Orçamentária da União pafil1SHH3, resoNe:

1 - Autorizar, em caráter excep::ional, a aplicação do fator de mcomposlçio de 25% (vinte e dnco
por cento) nos valores das Tabelas dQ Sistema de Infonnaçães Ambulatoriais (SIAlSUS), e do Sistema de
Informações HO$pltIIlares (SIHlSUS) excetuando 6rteses, Próteses e Materiaís Especiais. com Vig6ncia I pertir
da compol6nciajulho d.l;GS. .

2 ~ Adequações e revisões diferencíadas de valores de procedimentos, serio definidas dIt acordo
com prioridades. esta~cidas no âmbito da Comissão Intergesto~ Tripartite e do Conselho Nacional de saúde.
com base em estudos técnicos realizlldos pela secretaria de Assistincia • Saúde. tio toga se configurem
disponibilk1lcies orçamentário-financeiru no Fundo Nacional de SaúdeJMinistério da Saúde.

3 ~ A sec:maria de Assistência à saúde. o Departam~nto de Informática do SUS/FNS • o fundo
Nacional de saúde adotario as providências opel'1lcionais para efetivaçio dos créditos referentes is
compel6ncias venddas e vincendas. de acordo com as diSpOnibilidades decorrentes dos repasses do Tnoum
Naeienal fl do flmpr&tlmo, em c:uíMr ~pcion.lll.de m::tI~ ~entes da Renrva Ufnima de Uqukfez do
Fundo de Amp8fO la Tmbalhldor. alocados pela Med)da Provisória n-1.178, de D1/11/95.

4 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publl~o.

ADIB D. JATENE
(Of. n9 261/95)

Ministério da Saúde

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

PORTA..R.IA N' ~S8. DE 17 DE JUNHO DE 1998

A Sccrel:íria de Vigilância Sanil:íriu do Ministério da Saúde.
no uso de suas atribuições. e considerando:
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a possibilidade da ocorrência âe resultados falso-positivos ou
falso-negativos nos testes utilizados para a detecçfio de anticorpos
anti-HIV, em indivíduos com idade acima de 2 anos;

a necessidade de padronizar, nos serviços de saúde. o con
junto de procedimentos sequcnciados. com vistas a maximizar o grau
de confiabilidade dos resultados desses testes;

a necessidade de orientar e sistematizar ações de controle
sanitário. nesse campo. resolve:

Art. 1° Para a detecçfio de anticorpos anti-HIV serão ado
tados obrigatoriamente. os procedimentos sequenciados estabelecidos
no Anexo I. de acordo com a natureza das situações nele expli
citadas.

Art. 2° As unidades hemoterápicas. públicas e privadas. que
realizam atividades de Hematologia, ficam obrigadas a cumprir as
etapas do conjunto de Procedimentos Sequenciados na conformidade
do estabelecido no Anexo I.

Parágrafo único. Para a triagem sorológica de bolsas de san
gue as unidades de que trata o caput deste artigo (hemocentros.
bancos de sangue, serviços de hemoterapia e assemelhados) ficam
obrigadas a cumprir a Etapa I. tio conjunto de Procedimentôs Se
quenciados estabelecidos no Anexo I. desta Ponaria.

Art. 3° Os laboratórios de análises clínicas, públicos e pri
vados. ficam obrigados a cumprir as etapas do conjunto de Pro
cedimentos Sequeneiados na conformidade do estabelecido no Anexo
I.

Art. 4° Deverão constar dos laudos labomtoriais de diag
nóstico sorológico da infecção pelo HIV:

4.1. As metodologias e antígenos virais utilizados em cada
ensaio. conforme esiabelecido no Anexo I.

4.2 A informação: O Diagnóstico Sorológico da infecção
pelo HIV somente poderá ser confirmado após a análise de no mí
nimo 02 (duas) amostras de sangue coletadas em momentos dife
rentes.

Ar!. 5° Incumbe ao laboratório que emitiu o primeiro laudo.
realizar a análise da segunda amostra para o teste confinnatório.

Parágrafo único. No caso de recusa, por parte da pessoa a
que se refere o primeiro laudo, em permitir a coleta da segunda
amostra, deverá ela firmar Termo de Responsabilidade indicando os
motivos da recusa.

An. 6° Esta Ponaria entrará em vigor 3D (trinta) dias após a
data de sua publicação para adequação dos laboratórios e unidades
hemoterápicas aos novos procedimentos.

MARTA NOBREGA MARTINEZ

ANEXO I

PROCEDIME!\'TOS SEQUENCIADOS PARA DETECÇÃO DE
M'TICORPOS M'TI-HIV EM I1'.'DIVÍDuos COM IDADE

ACIMA DE 2 ANOS

A fim de maximizar o grau de confiabilidade na emissão de
laudos. com vistas à detecção de anticorpos anti-HIV é exigido o
cumprimento rigoroso dos procedimentos abaixo sequenciados. agru
pados em três etapas:

Etapa I - Triagem Sorológica
Etapa II - Confmnação Sorológica pelo teste de Imuno

fluorescência Indireta para HIV-I (IFIIHIV-I)
Etapa m - Confmnação Sorológica pelo teste de Western

Blot para HIV-I (WBIHIV-I)

Etapa I - Triagem Sorológica

Os Laboratórios e Unidades HemOlerápicas, públicos e pri
vados deverão adotar, obrigatoriamente. a realização combinada de
dois testes distintos, nesta primeira el:lpa da testagem de qualquer
amostra de soro ou plasma. Estes dois testes devem ter princípios
metodológicos e/ou antígenos distintos (lisado viral, antígenos re
combinantes ou peptídeos sintéticos). Pelo menos um dos testes deve

ser capaz de detectar anticorpos anti-HIV-I e anti HIV-2. Indepen
temente da técnica, dos mélOdos e dos CUSIOS. todús os conjunlos de
diagnóstico ( kitsJ devem estar registmdos no Ministério da Saúde.

AJOs dois testes (I e 2 conforme fiuxogmma constante dI:
anexo li). são realizados ,imu!taneamenle.

H)·\'... '1IIIu...1I'a... n.:agclIlL'''' .IU:. IL'~h:~ I l." 2 de\l:m ~I.'r :,uh.
metidas. em ~cguida. a leMe cnnrinllí.llürin (11=1 nu WB). dI: aCllrdo
com as etapas li ou li!.

C lAs :mlOslras com rcsultados discordantes ou indetermi
nados aos testes 1 e 2. devem ser releswdas. em duplicata. L'Om os
rnc~mos conjunto!' diagn6sticos.

DIApós a relcstagem em duplicma:

·as amostras reagentes e as amos=' com resulL:ldos dis
cordantes ou indelerminados devem ser submelida.. a teste confir
matório (IFI ou WB). de acordo com a. eUlpas 11 ou m.

·As amostra.' não-reagentes. quando não reagentes nos dois
testes após a repetição. terão seu resultado definido como "Amostra
Negativa para HIV"

A) As amostras com resultados não-reagentes aos testes I e
2 terão seu resultado definido como "Amostra Negativa para HIV".

As etapas subsequentes, II e III destinam-se à confirmação
do diagnóstico sorológico.

Etapa II - Confirmação Sorológica por Teste de Imu
nofiuorescência Indireta- (lFI) para mv- 1

Os laboratórios e Unidades Hemoterápicas , públicos, de
verão adotar. prioritariamente, como teste confirmatório. o de Imu
nof1uorescência Indireta. que lhes é fornecido pejo Governo.

Os laboratórios que não dispuserem deste teste deverJo rea
lizar a etapa m do fluxograma.

A)As amostras reagentes ao teste de !FI terão seu resultado
definido como "Amostra Positiva para HIV-l".·É obrigatória a coleta
<le uma nova amostra e a repelição da etapa I acima pam confirmação
da positividade da primeira amostra.

B)As amostra, com resultados indeterminado ou negativo ao
teste de IFI deverão ,ser submetidas ao leste de Western BIO! (etapa
li).

Etapa m - CODÍlnDação Sorológica pelo Teste de Wes
tero Blot (WB)

Para interpretação do teste de Western Blo!, deverão ser
observados os seguintes critérios:

·Amostra não reagente '" ausência de bandas.
·Amostra reagente'" presença de,no mínimo, 2 (duas) bandas

dentre as: gp 160/120; gp 41; p24.
.Amostra indeterDÚnada '" qualquer outro padrão de bandas

diferentes dos descritos anteriormente.

A)As amostras reagentes no teste de WB terão seu resultado
definido como "Amostra Positiva para HIV-!". É obrigatória a coleta
de uma nova amostra e a repetição da etapa I acima para conftrniação
da positividade da primeira amostra.

B)As amostras indetenninadas terão seu resullado definido
como "Amostra IndeterDÚnada para HIV-I" e deverão ser submetidas
à investigação de anticorpos anti-HIV-2. Recomenda-se. ainda. a co
leta de nova amostra, após 3D dias e a repetição dos Procedimentos
Sequenciados. Essa repetição tem o propósito de verificar a possível
ocorrência de' soroconversão recente.

C)As amostras negativas ao teste de WB terão seu resultado
definido como "Amostra Negativa para HIV-I"e deverão ser sub-
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metidas à investigação de anticorpos anti-IDV-2. Recomenda-se ain
da, a coleta de nova amostra, após 3D dias' e a repetição dos Pro
cedimentos Sequenciados. Essa repetição tem o propósito de verificar
a possível ocorrência de soroconversão recente.

Observações:

.É obrigatória a coleta de uma segunda amostra e a repetição
da etapa I, acima, para confinnação da positividade da primeira amos
tra. Caso os resultados da testagem dessa segunda amostra, sejam não
reagentes ou indeterminados, deverão ser cumpridas todas as etapas
dos procedimentos sequenciados.

·Sempre que a primeira amostra for positiva, ao teste de lFI
ou ao teste de WB e a segunda amostra for negativa aos testes de
uiagem, é preciso considerar a possibilidade de ter havido troca ou
contaminação de amostras.

.Devidn à transferência passiva dos anticorpos anti-HIV atra
vés da placcnta, a detecção de anticorpos em crianças menores de
dois anos, não caracteriza infecção pelo HIV, sendo necessária a
rcalização de outros testes complementares para a confirmação do
diagn()~tico,

INDICAÇAO NO 77, DE 1999
(DO SR. DR. HELIO)

lugere ao Poder E~ecutivo, por intermédio da Secretaria Nacional
~ti-droga8, a manutençao do Centro de Formaç~o e Treinamento de
~'cnico8 para Prqramas de Prevenç40 e Combate ao Uso de Drogas
13 América Latina.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Secretário:

Nos dirigimos a Vossa Excelência para reivindicar atenção

especial quanto à manutenção do Centro de Formação de Técmcos para Programas

de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas na América Latina.

1. ESTE CENTRO, AO LONGO DE SUA EXISTÊNCIA. TEM CAPACITADO
LIDERANÇAS EM TODOS O PAis, ESTÁ AMEAÇADO DE FECHAMENTO DE
SUAS PORTAS NO FINAL DESTE MÊS DE MARÇO POR FALTA DE APOIO
ECONOMICO-FINANCEIRO DOS PODERES CONSTITUíDOS.

2. SEU PROGRAMA É LIGADO À FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES
TERAPÉUTICAS - FEBRACT, FUNDADA EM OUTUBRO DE 1.990, PELO Pe.
HAROLDO RAHM, COM LARGA EXPERIÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DE
VICIADOS EM DROGAS. HOJE ELA CONTA COM 90 FILIADOS DE VÁRIOS
ESTADOS BRASILEIROS, TENDO COMO META A FORMAÇÃO DE
LIDERANÇAS DE COMUNIDADES PARA UM ESFORÇO INTEGRADO NA
PREVENÇÃO E NA RECUPERAÇÃO DE DROGADOS.

3. O CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO FUNCIONA NA CIDADE DE
CAMPINAS, NUMA ÁREA CEDIDA PELA FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES
ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS, ONDE JÁ REALIZOU CERCA DE 74
CURSOS, ATINGINDO 2.480 ALUNOS, VINDOS DE 130 COMUNIDADES
TERAPÉUTICAS E 476 INSTITUiÇÕES DIFERENTES DO PAís.

4. OS CURSOS FORAM PATROCINADOS PELO BUREAU FOR
INTERNATIONAL NARCOTICS AND LAW ENFORCEMENT - INL. ÓRGÃO DO
GOVERNO NORTE AMERICANO E CONTOU COM APOIO DO PROGRAMA
DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O COMBATE INTERNACIONAL DE DROGAS 
UNDCP, QUE SE ENCERROU EM JUNHO DE 1.998.

5. OS CUSTOS PASSARAM A SER ASSUMIDOS PELO PODER PÚBLICO
BRASILEIRO E, EVENTUALMENTE, POR ORGANIZAÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS, O QUE NÃO MAIS VEM OCORRENDO DE FORMA A
ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO.

6. PROFESSORES DA PUC-CAMPINAS, E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO JÁ
RECEBERAM AVISO PRÉVIO, DEVENDO SER DISPENSADOS.

7. SABEDO~ES DE QU~ O COMBATE ÀS DROGAS NÃO SE RESTRINGE
APENAS A REPRESSAO AO TR!\FICO, MAS TRATA-SE, ESPECIALMENTE,
DE EDUCAÇÃO QUANTO AS INFORMAÇOES. BEM COMO NA
RECUPERAÇAO DOS DROGADOS. SOLICITAMOS A VOSSA EXCELÊNCIA
QUE SE EMPENHE EFETIVAMENTE PARA QUE ESTE IMPORTANTE
CENTRO NÃO TENHA SUAS PORTAS DEFINITIVAMENTE FECHADAS. BEM
COMO AS CENTENAS DE NECESSITADOS QUE BATEM À SUA PORTA.

TOdas essas questões devem ser consideradas quando do

estabelecimento de prioridades no àmbito do planejamento governamental. Trata-se.

fundamentalmente. de uma questão politica. em que a prevenção e o combate ao

uso de drogas deve ser encarado de forma mais ampla e destacada, principalmente
quando se trata de recuperação de usuários de drogas,

Neste sentido. apresentamos esta proposição que pretende
angariar o apoio de vossa pasta. uma vez que o Ministério da Justiça e a

Presidência da República alçaram esta secretaria ao "status" de poder maior para as
questões relacionadas às drogas de forma geral.

Sala das Sessões. 16 de março de 1.999.

Den.qfi1;~~
_7~"-p::/sp

REQUERIMENTO
( Do Sr. Deputado Dr. Hélio)

Requer o envio de Indicação ao Secretátio
Nacional Anti-drogas quanto ao fechamento do
Centro de Formação e Treinamento de Técnicos
para Programas de Prevenção e Combate ao
Uso de Drogas na Aménca Latina.

Senhor Presidente.

Nos termos do art. 113. inciso I. e § 1'. do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a V.Ex.a. seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugenndo apoio da Secretaria NaCional Anti-Drogas ao Centro
de Formação e Treinamento de TécniCOS para Programas de Prevenção e Combate
ao Uso de Drogas situado em Campinas-SP,

Sala das Sessões. em 16 de março de 1.999,

DeP~
/PDTISP

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DQS 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.

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

INDICAÇAO NO 78, DE 1999
(DO SR. ALOIZlO MERCADANTE)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do
Desenvolvimento, da Indüstria e do Comércio, o encaminhaaento ao
Congresso Nacional de Projeto de Lei dispondo sobre a criaçao de
C&maras Setoriais.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro do Desenvolvimento, da
Industria e do Comércio:

Em anexo apresentamos. para apreciação de Vossa
Excelência. Projeto de Lei facultando a criação. no âmbito do Poder
Executivo. de Câmaras Setoriais de Consulta e Discussão. órgãos
consultivos, que teriam como objetivos maiores colaborar na elaboração de
políticas e programas de desenvolvimento setorial cooperativo. Como sabe
Vossa Excelência. por força dos artigos 62. inciso li, aiíneas "b" e "e", da
Constituição Federal. tal matéria é de iniciativa privativa do Presidente da
República.

bem sucedído acordo, no mesmo setor, de 1992, ponto inicial para uma fase

sem igual de mOdernização e crescimento. em benefício de todos, desta

indústria ainda estruturadora e estratégica -, além de alavancar a eficiência

de programas e políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico e de

comércio exterior.

Por outra feita. todo o sucesso recente de acordos

setoriais - inclusive em termos fiscais. facultando manutenção ou até

incremento da arrecadação -, além dos cuidados específicos tomados neste

sentido na presente proposta, indica não haver por que imaginar riscos para

as finanças públicas derivados de iniciativas como a que ora se defende.

Em verdade, argumentações que tentam vender as

câmaras setoriais como um espécie de "união de todos contra o fisco" pecam

tanto pelo primarismo quanto pelo caráter meramente ideológico, em prejuízo

de uma atitude pragmática e positiva - como se deve ter, na espécie - em

favor do desenvolvimento econômico.

Tal como aqui proposto, ademais, as câmaras setoriais

seriio órgãos consultivos e de assessoramento, e deverão, sempre, sopesar

as conseqüências sobre o fisco e sobre o emprego das medidas que

propõem. além de só serem criadas havendo consenso no setor e análise da

conveniência pela Administração, a qual. de resto, terá total controle sobre

sua regulamentação e composição - .respeitados os poucos parâmetros

básicos dispostos em lei, dentre os quais a evidente participação tripartite -.

pela via do decreto que regulamentar sua criação.

Isto posto, pela importância e urgência do tema, e por

sua pertinência na atual quadra de nossa História. estamos certos em contar

com a adesão de Vossa Excelência e do Poder Executivo para a

apresentação de projeto de lei nos moldes do que se segue.

Sala das Sessões, em (\- de i'l'\.~ Q de 1999

4 I -" t1't1.A-'-'<-~
Drutad~lAloizio ~ercadante \

De tato. Senhor Ministro. nesse momento de crise.
quando avultam diante de nós desafios e dificuldades. necessita o Pais. mais
do que nunca. de instrumentos que permitam a organização da sociedade e
da economia para uma reação rápida no sentido da retomada sustentada do
desenvolvimento econômico e do emprego.

PROJETO DE LEI N° ,DE 1999

É precisamente nesse sentido que se mostra oportuna a

proposta de recuperação de um mecanismo que já se demonstrou eficiente

em passado recente e tem todas as características necessárias para

alavancar de maneira essencial a recuperação econômica do País. Dispõe sobre
Câmaras Setoriais
providências.

a criaçâo das
e dá outras

Com efeito. as câmaras setoriais. ao juntarem em

debate e negociações governo e todos os componentes de uma cadeia

produtiva - trabalhadores e empresários -, permitem deixar claros e

transparentes os eventuais conflitos intra-setoriais e gargalos existentes para

o desenvolvimento e adensamento produtivo. Tal díagnóstico, por sua vez, de

difícil obtenção por qualquer outro meio. é essencial para facultar acordos

setoriais em prol do desenvolvimento - como o recentemente anunciado,

referente à indústria automobilística, na mesma linha do excepcionalmente

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Esta Lei fornece os parâmetros para a

criação, no âmbito do Poder Executivo, de Câmaras Setoriais, órgãos

consultivos para elaboração de programas e políticas industriais,

tecnológicas, de emprego e de comércio exterior.
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Art. 2° Sempre que necessário e adequado para a

promoção do desenvolvimento de determinado setor produtivo estratégico,

serão criadas, para este setor, na forma de regulamento, Câmaras
Setoriais de Consulta e Discussão.

Parágrafo único. As Câmaras Setoriais são órglios

consultivos, de debate e de assessoramento superior, responsáveis pela

elaboração de políticas e programas de desenvolvimento setorial

cooperativo, a serem compostas, na forma de regulamento, segundo os

parâmetros dispostos nesta Lei.

Art. 3° A criação das Câmaras Setoriais será
determinada, a seu juízo, pelo Presidente da República, na forma do
regulamento.

REQUERIMENTO

(Do Sr. Aloizlo Mercadante)

Requer envio de Indicação 80
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio, relativa á apresentação de projeto
de lei sobre Câmaras Setoriais, de iniciativa
exclusiva do Poder Executivo.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I, e §1°,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja encaminhada ao Poder

Executivo a Indicação em anexo, sugerindo o envio ao Congresso Nacional de

Projeto de Lei prevendo a criação das Câmaras setoriais..

Parágrafo único. Solicitações de criação de Câmaras

Setoriais, acompanhadas das devidas justificativas, podem ser
apresentadas, por entidades representativas de empresários e
trabalhadores do setor em questão, ao Ministério do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio, o qual dará sobre as mesmas, na forma do

regulamento, parecer conclusivo, a ser encaminhado aos solicitantes e à
Presidência da República. Sala das Sessões, em ri-de Pt4"-7 '" de 1999.

Art. 4° As Câmaras Setoriais terão os seguintes

objetivos, além de outros que lhes sejam atribuídos em seus específicos

decretos de criação:

I - promover discussões e encontro de informações

intra-setoriais, de forma a diagnosticar e identificar empecilhos ao

desenvolvimento e ao adensamento produtivo do setor em questão;

11 - estimular e referendar acordos de desenvolvimento

setorial e adensamento produtivo, com participação das esferas

governamentais pertinentes, empresários e trabalhadores; e

l1l - propor medidas espécíficas em favor do setor nos

campos do desenvolvimento industrial e tecnológico, comércio exterior,

organização do trabalho, relações econômicas intra e intersetoriais, crédito.

e financiamento e administração pública, observados, em qualquer caso,

os efeitos fiscais e sobre o emprego agregado das mesmas.

Art. 5° As Câmaras Setoriais obedecerão, sempre, às

seguintes determinações:

I - composição tripartite, na forma de regulamento, com

participação de representação dos trabalhadores e de empresários dos

diversos sub-setores que compõem ,a cadeia produtiva em questão, além'

do Governo Federal e - facultativamente, a critério dos Governadores dos
Estados mais diretamente atingidos - dos Governos Estaduais

justificadamente interessados;

11 - decisões tomadas por consenso;

111 _ pauta pré-fixada e prazo definido de atuação; e

IV _ presidência e secretaria executiva a cargo do.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Art. 6°. Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de

sua publicação.

4&19~l-~DePU; A1oizio Mercarnte

"LEGISLAçAo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS_ CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

.......................................................................................................................................
rtTULOIV

Da Organizaçilo dos Poderes

CAPÍTULO r
Do Poder Legislativo

.......................................................................................................................................
SEçÃovnr

Do Processo Legislativo
.......................................................................................................................................

SUBSEÇÃO III
Das Leis

.......................................................................................................................................
Ar!. 62 - Em caso de relevW1cia e urgência, o Presidente da República poderá

adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê·Ias de imediato ao
Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente
plll1l se reIUIir no prazo de cinco dias.

Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se
nlo forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação,
devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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Capítulo 111
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é 'a proposição através da q~1 o D~putado: .
I _ sugere a outro Poder a adoção d~ proVidêncIa, ~ .teahzaçã~ .d~ ~o

administrativo ou de gestão, ou o envío de projeto sobre a matena de sua IDlctaUVa

excl~Ii~a~ugere a manifestação de uma ou mais ~o~is~e~ ~c~rca de ~eterminado
to visando a elaboração de projeto sobre matena de mlctatlva d~ Camara. .

assun§ lO Na hipôtese do inciso I a indicação será objeto de reque~mento escnto,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso NacIOnal.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

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

Título IV
DAS PROPOSiÇÕES

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

Capítulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
1- 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.

§ 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 79, DE 1999
(DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIIl)

Sugere ao Poder Executivo, por inte~dio do Ministério da
Saúde, a imediata adoça0 de providências para remessa do
medicamento glucantime para trataaento da lei.hDanios8 no Estado
do Amazonas.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

No Estado do Amazonas a ausência do medicamento
glucantime para o tratamento da leishmaniose tem ocasionado graves
problemas no tratamento dessa doença tropical. .

As unidades de saúde, em Manaus, particularmente o
Instituto de Medicina Tropical e o Centro Ambulatorial Alfredo da ~at~,
realizam "em média 40 exames diários diagnosticando a doença tia malOna
dos c~s. Entretanto, pela falta do medicamento, os pacie~ltes são
orientados a aguardar por longo periodo pela chegada do medlcwnento
comprometendo o tratamento da referida m.olé~tia, sugiro ponanto a
imediata remessa do medicamento para a rede publica no Amazonas.

Sala da Sessões, em 17 de março de 1999.

DePutadal__9:~::.....:..""...~G..~~.,-:"-"'-i:,.--,-_
Vanessa Grazziotin

MLt:GISLAçAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS UGISLATIVOS- CeDI"

Rt:GlMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

INDICAÇAO NO 80, DE 1999
(DO SR. CONFOCIO MOURA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio que, através de um
programa especial, coloque à disposiç30 das prefeituras da
Regiao Norte recursos onerosos destinados à promoç!o e
conservaç30 de estradas vicinais.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

ExcelenUssimo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio, Sr. Celso Lafer:

Projetos e empreendimentos importantes, quer do setor público, quer

do setor privado, têm se tomado viáveis graças à atuação do Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Mesmo em periodo de escassez de crédito

no mercado, a instituição pennanece cumprindo sua finalidade, fmanciando sob condições

adequadas o crescimento da produção nacioaa!.

Não obstante o mérito do Banco no exercício de suas atividades e

funções, perguntamo-nos se uma orientação um pouco mais voltada para o apoio às pequenas
iniciativas não traria beneficios palpáveis. sociais e econômicos, mais rapidamente; se 010

incrementaria, de pronto, a oferta de empregos e o surgimento de novos empreendedores; se

não possibilitaria a algumas municipalidades solucionar problemas cuja dimensão supera suas

disponibilidades orçamentárias.

o caso particular que passamos a expor a V.Ex,- nos parece exemplo

apropriado do quão relevante seria uma ligeira mudança de inclinação na polftica de

financiamento do BNDES.

Vários Municípios do Estado de Rondônia, como diversos outros

Amazônia afora., em virtude da extensão descomunal de seus territórios, vêem-se obrigados a

lidar com a conservação c a recuperaçikJ de uma malha de estradas vicinais cuja extensão, não

raro, ultrapassa mil quilômetros - note-se, sob as condições climáticas extremamente severas

da região.

Esse compromisso não pode ser obliterado pois o escoamento da

produção agrícola local e a comunicação de pequenas comunidades com as sedes municipais

dependem do estado de trafegabilidade da rede viária. No entanto, por força da limitação de

verbas municipais para investimento, ele vem sendo negligenciado.

Estimam, as prefeituras da região, que a obtenção de um

financiamento individualizado pouco superior a RS 500.000,00 permitiria a cada uma delas

renovar e ampliar sua frota de máquinas rodoviárias, única providência capaz de superar as

dificuldades descritas. Onde se conseguir lais recursos?

Não vemos instituição mais apropriada do que o BNDES para

tomá-los dispolÚveis. Basta que a orientação de que falávamos seja posta em prática.
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Por que não se instituir um programa semelhante ao PAI - Programa

da Amazônia Integrada, agora voltado para as necessidades dos pequenos mwlicfpios?

Oferecendo-se um prazo razoável de pagamento - de oito a dez anos - e tendo como garantia

as parcelas repassadas pelo Fundo de Participaç!o dos Municípios, parece·nos que tal

programa poderia ser coroado de êxito.

Há de concordar V.Ex.a, sem a atuação das prefeituras locais no

provimento de infra-estrutura, pouca chance de desenvolvimento terão os empreendimentos

privados ali existentes.

Solicitamos, portanto, que se examine com especial atenção a

possibilidade da criação do sugerido programa, e gostariamos, na hipótese de haver qualquer

impedimento para sua instituição, de poder colaborar com esse Ministério e com o BNDES

na busca de uma solução alternativa.

Deputado Confiício Moura

REQUERIMENTO N° ,DE 1999

(Do Sr. CONFÚClO MOURA)

Requer o envio de Indicaçlio ao Poder
Executivo , relativa à conccsslo de recursos onerosos
para prefeituras da Regilio Norte com o intuito de se
promover a conservação de estradas vicinais.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I e § 1° do

Regimento Interno, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo

que, por intermédio de um programa especial, se coloque à disposição das prefeituras da

Região Norte recursos onerosos destinados â promoção e conservação de estradas vicinais.

SaladasSessões,emlT de f.I~ de 1999.

'Óú~~~putado Confiício Moura

"LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CeD1"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo'II1
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;

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

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

INDICAÇAO No 84, DE 1999
(DO SR. ROBERTO PESSOA)

Sugere ao Poder Execu~ivo, por intermédio do Ministério do
Trabalho.e Emprego, ~ ~ncluBAo de subprograma para financiamento
de motoc~cletas deat1nadas ao transporte pdblico de passageiros
no Programa de Geraçao de Emprego e Renda - PROGER, custeado com
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro de Estado do Trabalho e

Empr?llo:

Dirijo-me a Vossa Exceléncla para expor e reivindicar o

seguinte:

1. Ó transporte público de passageiros realizado por

meio de motocicletas é um serviço em expansão nacional, notadamente nas

regiões metropolitanas e nas grandes cidades brasileiras.

2. Essa atividade veio preencher uma lacuna existente

na oferta de transporte, na medida em que permite, a um custo intermediário

entre o ônibus e o táxi, o transporte, ponto a ponto, de passageiros que, de outra

fonna, nlio teriam condições financeiras para se utilizarem de táxis comuns.

3. Por outro lado. o chamado serviço de motoláxi ainda é
uma atividade econômica incipiente nas cidades pequenas e médias do interior

do Pais. Esses aglomerados urbanos, no. entanto, são os mais carentes em
termos de transporte coletivo, pois muitas vezes não possuem densidade de

demanda suficiente para serviços regulares de ônibus, ao mesmo tempo em que

os rendimentos médios de seus habitantes são incompatíveis com a utilização de

táxis.

4. Do ponto de vista do emprego e da geração de renda,

o estimulo ao transporte público de passageiros por rrtotocicletas se afigura,

nessa conjuntura em que a maior parte das novas ocupações estã sendo gerada

no segmento dos trabalhadores por conta própria, como uma excelente

alternativa no âmbito da política de geração de empregos.

5. Nesse sentido, e relevante considerar· que o

financiamento exigido para um trabalhador iniciar-se em um serviço de motoláxi é
pequeno, pois equivalente ao custo da motocicleta. Ademais, como a atividade

tem demanda garantida, o processo de geração de renda é imediato, resultando

em benefícios imediatos para o trabalhador e, certamente, em baixos níveis de

inadimplência das operações de crédito vinculadas a financiamento de

motocicletas para esse fim.
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Diante do exposto, permito-me sugerir a Vossa Excelência
que proponha minuta de resolução ao Conselho Deliberativo do Fundo de

Amparo ao Trabalhsdor - Codefat, no sentido de incluir, como subprograma do

Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER, custeado com recursos

oriun~dos das disponibilidades financeiras do FAT, uma linha de financiamento

para' a aquisição de motocicletas destinadas ao transporte público de
passageiros.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rt)berto P"SOIl)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro do Trabalho e Emprego, relativa à
Inclusão, no Programa de Geração de
Emprego e Renda, de subprogra~a de
financiamento à aquIsição de motocicletas
destinadas a transporte público de
passageiros.

Senhor Presidente:

RequeIro a V. Exa., nos termos do § 12 do art. 113 do

Regimento Interno, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação anexa,

sugerindo seja criado subprograma de financiamento à aquisição de motocicletas

destinadas a transporte· público de passageiros, no âmbito do Programa de

Geração de Emprego e Renda - PROGER, custeado com recursos do Fundo de

Amparo ao Trabalhador - FAT.

"LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÁMARADOSDEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂ~RADOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
1 • sugere a outro Poder a adoção de providência, ~ .reaJizaçã? .d~ ?to

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matena de sua mlclatlva
exclusiva; .

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

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

INDICAÇAO N2 85, DE 1999
(DO SR. ROBERTO PESSOA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Especial
de Políticas Regionais, a alteraçAo do nome do Açude Castanhao,
no Estado do Ceará, para "Açude José Holanda Cunha".

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Secretário Especial de Politicas Regionais:

Sugerimos ao DNOCS que o Açude Castanhão, localizado no
municipio de Alto Santo, no Ceará, tenha o seu nome trocado para "Açude José Holanda
Cunha", em homenagem ao maior líder político e comunitário daquela região do Estado,
falecido em 1986.

José Holanda Cunha, conhecido em todo o CeaIá como "José
Holanda do Castanhão", entregou toda sua vida à terra natal, da qual era conhecedor
profundo e por ela lutou incansavelmente. A dedicaçio que tinha ao povo da regiio do
vale jaguanbano. ficou patenteada quando reconstruiu o Castanhão por ocasião do
anomhamento do açude Prós em 1960. Mais tarde, doou lotes de terra para que as pessoas

pudessem construir suas casas em local mais protegido das inundações, originando o
próspero povoado de Castanhão Novo.

Em todo o Estado do CeaIá é conhecia a maneiIa impor,
carismática, obstinada e dedicada com que esse grande homem comandou a sua regilo.
Semp'" preocupado com os mais humildes, era um ferrenho lutador pelos direitos dos
injustiçados. Foi, sem sombra de dúvida, o maior divulgador do Distrito de Castanhão, que
em o seu orgu1ho e sua verdadeiIa razão de viver, e pelo qual nunca mediu sacrifícios na
luta diuturna pelo progresso da regilo; it

A história do Castanhão se confunde com a própria vida de José
Holanda Cunha e, como fonna de reconhecimento por toda uma trajetória de dedicação ao

seu lugar, sugerimos seja alterado o nome do Açude Castanhão para "Açude José Holanda
Cunha".

A homenagem terá sido totalmente merecida.
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REQÚERlMENTO
(Do Sr. Rõberto P<OIO.)

Requer o envio de Indicaçio à Scctctaria
Especial de Politicas Regionais sugerindo alteração
do nome do Açude Castanhio (CE) para "Açude
José Holanda Cunha".

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos termos do art 113°, inciso 1e § 1·, do

Regimento Interno, seja encaminhada ao Poder Executivo a indicaçio em anexo
solicitando seja alterado o nome do Açude Castanhio, no Ccarà, para "Açude José

Holanda Cunha".

Sal. das Sessões, em .Ir:
./

I

MLEGlSLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDl~

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo 111
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;

11 - 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 epublicado no Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇAO NO 86, DE 1999
(DO SR. WELLINGTON DIAS)

Excelentissimo Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia:

Dirigo-me a V. Ex" para expor e reivindicar o seguinte:

1. A realização de planos diretores setoriais objetiva
complementar. dentro do planejamento urbano. a elaboração do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano do Municipio, o qual é referido no parágrafo 1° do art.
182 da Constituição Federal.

2. Considerando que entre os diversos pianos diretores
setoriais aquele raferente ao transporte urbano destaca·se em importância na
estl'lltégia do ordenamento territorial, tendo em vista a garantia da eficiência do
funcionamento da cidade. vimos reivindicar a atenção e a prioridade na liberação
de recursos por meio da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, da ordem de
RS 1.129.710,00, a serem repassados ao Banco do Nordeste. para a eiaboração
do projeto do Plano Diretor de Transportes Urbanos de Teresina. no Piauí.

3. Considerando ainda que a demanda por recursos para a
elaboraçlo do projeto do Plano Diretor de Transportes Urbanos de Teresina, a
exemplo de outras propostas. é fruto de decisão da população. mediante
aprovação no. orçamento popuiar implantado pela prefeitura municipal,
entendemos que a presente indicação. além de justificativas técnicas, acha-se
respaldada no entendimento e aceitação da população de Teresina. fatos que lhe

conferem validade inquestionável.

Sala das Sessões, em f(de f'1-,\de 1999.

- /1 --..
-/ \ -/'

Deputado Wellington Dias

REQUERIMENTO

(Do Sr. Welllngton Dias)

Requer o envio de indicação ao

Ministério da Ciência e Tecnologia. relativa ao
Plano Diretor de Transportes Urbar)os de
TereSina, no Piauí.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa.• nos tenmos do art. 113. inciso I e § 10.

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. seja encaminhada ao Poder

Executivo a Indicação em anexo, sugerindo medida relativa ao Plano Diretor de
Transportes Urbanos de Teresina. no Piauí.

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Ciincia e Tecnologia, a adOÇa0 de medida relativa ao Plano
Diretor de Transportes Urbanos de Teresina, no Estado do Piauí.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Sala das Sessões. em ($ de 11/1.4 1'\

,-é'"'h =----;
J .-'

Deputado Wellington Dias

de 1999.
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULOVU
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULOU
Da Política Urbana

Art. 182 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder
Públíco municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o
bem-estar de seus habitantes.

§ 10 O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política
de desenvolvimento e de expansão urbaria.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
..............................................................................................................................

Capítulo 111
Das Indícações

Art. 113. Inilicação é a proposíção 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;

U - 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.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

INDICAÇAO NR 87, DE 1999
(DO SR. WELLINGTON DIAS)

Sugere ao Poder Executivo, por intemédio do Ministério da
Educaç~o, ~ liberaçao.de recursos para a realizaç~o de projetos
educac1ona15 em Teres1na, no Estado do Piauí.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro de Estado da
Educação

Nos termos do ar!. 113, inciso I e § 1° do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados e respaldado no anigo 205 da
Constituição Federal e na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nO 9.394/96, ano 2°), propomos que o Ministério da
Educação e do Desporto libere recursos para a realização de projetos
educacionais em Teresina no Estado do Piaui.

JUSTIFICAÇÃO

1\ Carta Magna de 1988 representou um avanço
considerável no tocante ao reconhecimento dos direitos de cidadania como
pré-requisito fundamental para a construção de uma sociedade
democrática. Entre esses direitos afiguram-se aqueles relacionados à
educação e à cultura como direitos fundamentais de todo cidadão (arts. 6°
e 205 da CF). Hoje, não há quem possa negar a importância de
investimentos na área educacional como instrumentos possibilitadores da
construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Na verdade, a
educação é um componente indispensável para o exercício da plena
cidadania.

Por sua vez, para que a educação seja um direito de
todos. é preciso que o Poder Público garanta condições para o acesso e
perman~ncia de nossas crianças, adolescentes e jovens nas escolas. É
dever constitucional do Estado a promoção e o incentivo ao
desenvolvimento educacional, ainda mais em um País como o nosso,
marcado por fortes desigualdades regionais.

O incentivo à educação deve se dá. entre outros
meios, mediante à destinação de recursos públicos para o desenvolvimento
da educação básica, que se constitui, por sua vez, na meta prioritária do
atual governo.

Neste sentido, vimos, através deste expediente,
solicitar de Vossa Excel~ncia o empenho necessário para que. no contexto
da atual polilica educacional do governo, sejam liberados recursos para a
realização dos seguintes projetos educacionais:

Projeto "Transporte Escolar" (processo n°
23024.001496/97-53 ):

- Projeto "Capacitação de Recursos Humanos e
Aquisição de Material Didático- Educação Especial" (processo n°
23024.001498/97-89).

- Projeto '''Capacitação de Recursos Humanos e
Material Didático/Ampliação de Escola- Ensino Fundamental" (processo
n° 23024.001500/97-29).

• Projeto"AmpliaçãO de rede/construção de biblioteca
e aquisição de acervo/construção e escolas profissionalizantes" (processo
nO 23.123.000263/99-13)

Vale ressaltar que esses projetos foram votados no
contexto da aprovação do Orçamento Popular da Prefeitura Municipal de
Teresina e constituem, portanto, um anseio da maioria da população local,
que vê na educação um componente fundamental para a melhoria de sua

.qualidade de vida.
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Senhor Ministro, temos plena convicção que a
liberação desses recursos para a implementação dos projetos educacionais,
acima relacionados, contribuirá para a melhoria da qualidade da educação
básica no Estado do Piauí. raz!lo pela qual contamos com o empenho de

V.Ex" para esse mister.

Sala das Sessões, em (r de março de 1999.

- 1 =--... .-, '.)
--' .:.---

Deputado WELLINGTON DIAS

REQUERIMENTO N° , DE 1999
(Do Sr. WELLINGTON DIAS)

Requer o encaminhamento de
Indicação ao Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, solicitando a
liberação de recursos para a realiza~
de j)rojetos educacionais em Teresma,
no Estado do Piauí.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, na foona do artigo
113, inciso I e § 1° do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja
encaminhada, ao Ministério da Educação e do Desporto, a Indicação
anexa que propõe a liberação de recursos para a realização de projetos
educacionais em Teresina, no Estado do Piauí.

Sala das Sessões, em ((de março de 1999.

~'l~
Deputado WÉLLINGTÔN DIAS

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULOII
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULOII
Dos Direitos Sociais

Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na foona desta Constituição.

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.

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

TÍTULOII
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

. ~. 2° - ':- educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
pon~lplOS de hberdade e ?os ideais de solidariedade humana, tem por
fmalldade o pleno desenvolvImento do educando, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS
..............................................................................................................................

Capítulo III
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
.I .- su~ere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

admmlstratlvo 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
~e.t~inado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de
ID1Clatlva da Câmara

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

INDICAÇ10 Na 88, DE 1999
(DO 8R. WELLINGTON DIAS)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio dos HiniS~é.os da
Fazenda, do Orçamento e GestAo, e de Minas e En 'gia, a
realisaçlo de estudos visando a ampliar os invest· entos na
Petrobrás.
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(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelenllssimo Senhor:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

REQUERIMENTO
(Do Sr. Wellington Dw)

Ensina.m os compêndios das ciências econômicas que o melhor

remédio para gerar empregos e riquezas e melhorar o niveI socioeconêmico de um país são

os investimentos nas atividades produtivas.

Infelizmente, num momento como o atual, no qual o pais passa por

uma das m~is sérias cóses econômicas de toda sua história recente, o que se vê é que o

governo, buscando cumprir as promessas feitas ao Fundo Monetário Intemaciona~ em vez

de lutar por aumentos de investitnentos. vem realizando profundos cones, que atingem não

apenas o que é considerado supérfluo. não~essencia1. ou o que se costuma classificar como

"gorduras" da administração pública direta e indireta, mas que passaram a castigar

impicdosamente também toda atividade produtiva, lucrativa e rentável, apenas pelo fato de

que seja esta exercida por empresas estatais.

Requer o e//Vio de indicação ao
Ercelenlíssimo Senhor Presideme da República,
sugerindcrllre qtu! determine aos Ministirios da
Fazenda, do Orçamemo e Gestão e de Minas e
Energia que realizem eslla10s visando a ampliar
os invtsrime1llos na Petrobrás.

Senhor Presidente:

Requeremos a V. Ex'., nos termos do an. 113, inciso L do

Regimento Interno, a Indícação em anexo, na qual sugerimos ao ExceJentissimo Senhor

Presidente da República que determine aos Ministérios da Fazenda, do Orçamento e Gestão

e de Minas e Energia que realizem estudos visando a ampliar os investimentos na

Petrobrás.

Uma das empresas mais atingidas por esses cones linear\ e

realizados com pouca ou nenhuma sensibilidade para os problemas do Brasil é a Petrobris.

Essa empresa, uma das maiores do mundo em seu ramo de atuação, vem sendo

sistematicamente impedida pelo seu acionista majoritãrio, a União - de cujos recunos

financeiros não depende há mais de trinta anos - de investir anualmente mais de cinco

bilhões de dólares, estando obrigada, nos últimos periodos, a não ultrapassar o teto de cerca

de dois bilhões de dólares por ano.

Sala das Sessões, em de

J+~,
Deputado~L1NG~1AS

Tal atitude, em vez de atingir unicamente a companhia, afeta, na

verdade, todo o pais, já que, com isso, deixa-se de ter investimentos de mais de duzelltllS e

cinqüenta milhões de dólares anuais nas áreas de pesquisa e desenvolvimento e fonnação

de recursos humanos, com a conseqüente redução no financiamento de pesquisas

ICid!mice, ~pecialmente no desenvolvimento de novas tecnoiogias, praticamente em

todu u principais instituições de ensino universitário do pais.

A falta de autorização para investir mais recursos prejudica também

a produçlo de mais petróleo e gás natural e a ampliação das atividades de refino e, dessa

fonna, retarda I obtenção, para o pais, de um menor grau de dependência energética

externa; impossibilita, ou la menos entrava sobremaneira um maior desenvolvimento

tecnológico do Brasil; dificulta a expansão do setor petroquimico Mciona! e, talvez mais

grave ainda, dada a atual situação de penúria financeira não só do pais, como também dos

Estados e Municípios, faz com que sejam gerados menos impostos e royallies, tão

necessários, em especial numa situação como a atualmente vivida pelo pais. Em resumo,

reduzir os !lItvestimentos na Petrobrás é apostar na crise e lesar o desenvolvimento do

Bruil.

Por tudo isso, gostariamos de sugerir ao Excelentissimo Senhor

Presidente da República que determine aos Ministérios da Fazenda, do Orçamento e Gestio

e de Mina.s e Energia que realizem estudos visando a ampliar os investimentos na

Petrobrás, como forma de gerar mals empregos, mais riquezas e, por conseguinte, aumentar

I prosperidade, melhorar a distribuição de renda e auxiliar o pais a sair, de uma vez por

todo, dos labirintos da crise e encontrar o rumo certo de seu desenvolvimelllo.

Sala das Sessões, em de de 1999.

V~·· 11(O~\9~
Deputado WELLINGTON DIAS

"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
. .

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÕES

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

Capitulo 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;

11 - sugere a manifeslação de uma ou mais Comissões acerca de detenninado
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.
.......................................................................................................................................
UH.n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!!. 655-A, DE 1998

(na Comissio de Ciência e Tecnologia, Comunicaçio e Informática )
MENSAGEM N' 464/96

Ap«:wa o ato constante do Decreto de 16 de maio de 1996, que renova a concessão da
Rádio Tropical AM LIda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidada de Luziánia, Estado de Goiás; tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e Redação pela constitucionalidade. jurldicidade e técnica legislativa. contra os
votos dos Oaputados Antônio Carlos Biscaia e Geraldo Magela.
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SUMÁRIO Art. 2" Este ato somente prodUZira efeitos legaiS apos deliberação do
Congresso NaCional. nos termos 00 § 3" do art. 223 oa ConslltulI;ão.

Art. 3" Este Decreto entra em vigor na oata de sua publicação.

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Bra5i1ia. 1ó de
da República.

r.J.a.ic de 1996; 175" da Independência e 1080

Art 1° Eaprovado o ato const:ulIe do Decreto de 16 de maio de 1996.
que reno\'a a concessão da lUdio Tropical AM Ltda.. para explorar. pelo prazo de dez anos,
a p2nir de I" de maio de 1992. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora
em onda médii1.. na cidade de Luriània.. Estado de Goiás.

MENSAGEM N° 464, DE 1996
(Do Poder Executivo)

Submete a apreciação do Congresso NaCional o ato constante do Decreto de 16 de
mala de 1996. que "r.mcva a concessão da Rádio Tropical AM LIda. para expiorar
servIço de radiodifusão sonora em onda médIa. na Cidade de Luzíãma Estado de
GOlàs"

Submeto a acreclação de Vossa ExcelénCla o inClUSO Processo AdmInistrativo nO
29109 O~024/92. em cue a RiildlO Trccrcal AM Ltda concessionária :::0 servlr::C 08
r~aloalfusao sonora em ~nda maola na Cla~ce 08 Luzl.ánl3 Estaco ce GOiás soliCIta
renovaçào co prazo de v'gencla oe sua cO:1cessao oor 10 (deZI anos

2. A concessão em apre~ fOI outor:laaa à socledaoe pelo Decreto 87 088. de 06 oe
atml de 1982. cuJo prazo residual fOI mantido pelo Oee:teta de 10 de maio ea 1991 tanao o
iniCiO de sua vlgéncta ocomao em 07 de maio de 1982. data aa publlcaÇâo do Contt'2to 08

.Çoncessão no Diana OfiCial da União.

3. O pedido .de renovação encontra-se Instruido de acordo com a leglslaçãa em
;::~n~s~e~~.sora esta funCionando dentro das características técnicas a ela atnbuidas por

4 ,Nos termos do.§ 3° 00 art 223 da COnstituiçãO. o ato as renovação. someme
proõUZira efeitos legaiS acos dellberaçilo do Congresso NaCional, cara onoe aavera ser
remeuco o processo admlnlstratlvo pertinente. que esta acompanna.

RespeItosamente,

ce 1996SraSI1lB 07 ce ~aio

ExcelentiSSlmc Sei1l"lcr ?resloenre ca RepucBca

~~ODEMOnvOSN'Sq,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

An. :::" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

Sala

\.

publicação.

(As COMISSÕES DE CIÊNCI':' E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO
INFORMATICA. E DE CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54))

Senhores ~Iembros do Congresso I'aclOnaJ.

E

Ministro
\

:\05 tennos do anlgo -N. inCISO :\11. combmaáo com a ~ 1" do anlgo ::3. da

ConstituIção feaer:1l. submeto a aprecIação de Vossas ExcelênCias. acompanhado de Exposição de

\1ouvos do Senhor Muustra de Estaào das Comurucações, o ato constante do Decreto de 16 de
maio de 199ó. que MReno\'a a concessão da Rádio Tropical M1 Ltda. pilI'a explorar sefVIço de
radIOdifusão sonora em onda media. na cldaàe de LUlJánia. Estado de Gaias" Encanunho a essa Secretan:l. \lensagem do EXCelentlSSlmo Senna. Preslceme da

ReptiblJca na. qual submete a aprecla.cào do Congresso !'.'aclonal o .HO constante ôo Oecrelo de lo

de,malo de 1996. que renova. a concessào àa RariIO Tropical A.\l Ltôa ~a cIàade de L:.wânJa.
E.<tado d.Gajas

Bcaslha. ::.: de :nat.e de 199ó

AvisonD 593 ~ SUPARlC Civil

Senhor Pnmelro Secretano.

BnlSlba.::: de ;:aic de 199b

~
CLO\lS DE BARROS C,-\.R\·ALHO
~1JruStra de Estado Cheie da. Casa em!

da PresJàêncla da. Repubhca

Renova a concessão da Rádio TropIcal AM LIda., para
explorar serviço de radiOdifusão sonora em onca
média, na CIdade de LUZlánia. Estado de Goiás.

Decrelo oe lú oe de 1996
A Sua ExcelênCIa o Senhor
Deputlóo W11.S0?, CAMPOS
~síL~~~~ano da (àmara dos Deputa,dos

o PRESIDENTE' DA REPÚBUCA, no uso das atnbuiç6es que lhe
conferem os ans. 84. inCISO IV. e 223. capu!. da Constituição. e nos termos do art.
S". InCISO I. do Decreto nO 88.066. oe 26 de janeiro de 1983. e tenoo em vista o que
consti' do Processo Admlnlstrallvo n" 29109.000024/92-'1<:

DECRETA:

Art. 1" Fica renovada. de acordo com o art. 33, § 3'. da Lei n' 4.117, de,
27 de agosto oe 1962, por 10(dez) anos, a partir de 1" de mala de 1992. a
concessão deferida á RádiO Tropical AM LIda.. pelo Oecreto ri" 87.088, de 06 de,
abril de 1982. cuJo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto ~e ~ O da
maiO de 1991, para explorar, sem direito de exclUSividade. S8IVIÇD de radlodifusio:
sonora em onoa média. na cldaoe de LUZlánia, Estado de Goiás.

Parágrafo único. A execução do serviço oe raolodifusão. CUia outor'1.a li
renovaaa por este Decreto. reger-se-á pelo Código BrasileirO de Teiecomunlcaçoes.
leiS subsequentes e seuS regulamentos.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNlÇACÃO E INFORMÁTICA

I- RELATÓRIO

D~ conromllk1ad~ com o lU! 49. inCISO XIl. combinado com o § I" do

ano :!:3. da Constltuiçãn Fcdl.:jJ.J. .; E:-.cclentisslmo Senhor PreSIdente da Rl.:publica submete

li apreciação do CongrcssCl Nacl('Inal. acompanhado da Exposição de MnmOb do Senhor

Ministro de Estado das Comunlcaçõc:i. t) ato que renova a concessão da R:iUlO Tropical AM

Ltda.. para explorar St:rvIÇO de mdlOdífusão sonom t:m onda media. nti cid:1de de Luziânia.

Est.do de Goias. conSI.nle de Decreto de 16 de m.io de 1996

Na ExpoSição de Motivos. o Senhor Ministro esclarece.

"O pedIdo de renovação encontra-se mstruido de .cordo com a

legislação em vigor e 3 estação está funcionando 'dentro das

características têcnicas a ela atribuídas por este Ministêrio".
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Atendendo ao disposto no § 3- tio art. 223 da Constituição. a maléria

foi enviada ao Poder Legislativo para a devida apreciação~ uma veZ que o ato somente
produzira efeitos apõs a deHberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, penanto, opinar sobre os aspectos téCniCOS e formais da

matéria submetida ao exame desta Comissão. nos tennos do inclso.fl, alinea "h", do an. 32

do Regimento Interno.

COMISSÃO DE CONSTIl1JlÇÃO E JUSI1ÇA E DE REDAÇÃO

I- RELATÓRIO

A Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Informatica
deSlll Casa. na forma regimental. elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo n' 655.
de 1998. aprovando o ato que renova a concessão outorgada ã Rádio Tropical AM LIda., para

explorar serviço de radiodifusão sonora em onda media. na cidade de Luziânia. ESlado de
Goiás.

fi - VOTO DO RELATOR

o processo de renovação de oUlor!.", req~rida pela Rádio Tropical
AM Ltda. para explorar serviÇO de radiodi,fusão sonora em onda média. na cidade de

Luziânia, Estado de Goiás. encontra-se de acordo com a prãtica legal e documental atinente
ao processo renovatório e os documentos juntados aos autos indicam a regularidade na

execução dos serviços de radiodifusão.

O processo foi encaminhado a esta ComiSsão. para sua manifCS1aÇio
no que se refere ao temário do mClso 11I do ano 3" do Regimento Interno.

fi - VOTO DO RELATOa

Saio da Comissão, em /.1 de '"

~ \., \'
Deputado Imor Rocha

Relator .:::,'

Por considerar que o projeto em exame respeita a boa técnica
legislativa e contempla os requisllOs essenciais de juridicidade e conslllUcionalidade. o nosso
voto é por sua aprovação.

o ato de renovação de outorga obedece aos pnnClplos de
constitucionalidade. especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituiçio

Federal, e atende às fonnalidades legais, motivos pelos quais somos pela homologação do 010

do Poder Executivo. na fonna do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.,·..·,=~z:~ ~,,~

Deputado UDSON B!?EIRA --
Relalor i

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' .DE 1998

AprO\'3 o ato constante do Decreto de 16 de
maIO de 1996. que renova a concessão da Rádío
Tropical AM Lida.. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda media. na cidade de
Luziãnia, Estadq de Goiàs.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

An. I' Éaprovado o ato constante do Decreto de 16 de maio de 1996,

que renova a concessão da Rádio TropIcal AM LIda., para explorar, pelo prazo ~e~ ano<, a
partir de l' de maio de 1992. sem direito de exclusividade, serviço de radlodlfusao SOIIOra

em onda media. na cidade de Luziânia. Estado de Goiás,

AI!."' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

1II - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. em

reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos Deputados Antônio

Carlos Biscaia e Geraldo Magela. pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 655/98, nos tennos do parecer do

Relator, Deputado Vilmar Rocha.

publicação.
I I .. ,

Sala da Comissão, e~ '#t'r:~:~].

DeputaÜ~NDB • '.
Relator

11I. I'ARIKER DA CO;\J1SSÃO

A Cumíssào de CICnCl::l c Tccnologm. Comunicação ~ !nfonmitica.
em Reumu.o Ordinária realizada hOJe. aprmou. unanirnenlenlc. u parecer
favma\d du Relator Deputado I;&;00 Bandeira li Mensagem n!:' 46~/96. 00$

lem"':; do Projeto de Decreto L~gj5lilttvO que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Arolde:: ~e Oliveira ~
Presidente. Vic Pires Franco - ",.Vice-Presidente: César Bandeira. Coraucl
Sobnnho. Jose Rocha. Luiz Moreira, Paulo Cordeiro, Albeno Goldman, João
AlmeIda. José de Abreu. K"y" lha. Luiz Piallhylino. Marçal FIlho. Salvador
Zimbaldi. Robeno Valadão. Laprovitá; Vicira. Ricardo Barros, Robo.no Campos:
Anibal Gomes, Inácio Amlda. João Paulo. Sérgio Miranda. Walter PmheIro, J.ose
Pinotti t: Colbert Martins. membros titulares: Jaime Maníns~ Paudeme~ Aveh.no~
Paulo Bornhausen. Antônio Carlos Panminzlo. Nels?" Meurcr c LUCIano Ztca.
membros suplentes .

da ComIssão. "9 de abril de 1998.-----.,

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão • Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira Ferreira, Paulo

Magalhães, Ricardo FiUza, Vilmar Rocha, Cezar Schinner. lédio Rosa, Maria

Lúcia, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio, Renato

Vianna. Aloysio Nunes Ferreira, Jutahy Junior, Léo Alcântara, Morani Torgan.

Nelson Otoch, Vicente Anuda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Antônio Carlos

Biscaia, Geraldo Magela, Marcos Rolim, Augusto Farias, Edmar Moreira,

Gerson Peres. Luiz Antônio Fleury, Mussa Demes, Fernando Goruja, Roland

Lavign!?, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivac.

Corauci Sobrinho, José Ronaldo, Gustavo Fruet, Anivaldo Vale. Roberto

Balestra e Nelson Marquezelli.

Sala da Comissão, em 17 de março de 1999

L-[{ (! , .
É C7\RLOS\ALELUIA
Presidente
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.2 746~A, DE 1998

(na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicaçio e Informática )
MENSAGEMN' 1.098/97

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Andradas LIda., para explorar serviço
de radiodifusáo sonora, em onda média. na cidade de Andradas. no Estado de Minas
Gerais: tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação pela
constitucionalidade. jundicidade e técnica legislativa, contra os votos dos Deputados
Antônio Carlos Biscaia e Geraldo Magela.

SU MÁRIO

I - Projeto inicial

II - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta;

Art P' E aprovada a renol.ação da concess~~ da Rlldio Andradas Ltda.
para .explorar. pelo prazo de 10 (dez) .nos. n. cidade de Ano:.;'5. no ESlado de ~Iinas

Gerais. sem direito de e~clusi ...idade. serviço de radiodifusão sonc:-~. em cnda media. a que se
refere o Decreto âe 23 de setembro de 1997

.-\rt ~e Este decreto legislativo entra ~::l vigor na data de sua
publicaçio.

MENSAGEM N' 1.098, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciaçao do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 23 tle setembro de 1997, que "Renova a concessão da
Rádio Andradas Ltda. I para explorar serviço de radiodifus30
~~~~~:lI~m onda média, na cidade de Andradas, Estado de Mlnas

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFDRMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. ,~, 1

LEGISL.\(·.\O nf,\)),\ .\~EXAD,\ PEl.\
COORIlE:\AC\O IlE ESTI :I>OS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TiTULO 1\'
Da Organização dos Poderes

CAPÍTCLO I
Do Poder Lcgislati,o

SE(Ao II
Das .-\tribuições do Cúngrcss,) '.acionai

Art. ~9 - Éda competência exclusiva do Cúngresso '-!acional:

XII - apre.:iar os atos de concessào c reno"1cào de concessão de
emissoras de radio e televisão: .
. ~ .

TÍTL'LOVIII
Da Ordem Social

.................................................................................................HU .

CAPÍTL'LO\'
Da Comunicação Social

.............................................................................'~ .

Art. 223 - Compete ao Poder ExecutivQ outorgar e renovar
concessão. permissão e autorização para o serviço"d~ radiodifusão
sonora e de sons e imagens. observado ú principio da
complementaridade dos sistemas privado. públi.::o e estatal.

..................................................................................................~ .

§ 30 _ t) ato de outorga ,lU rcno\açào somente produzirá efeitOS
legai~ após deliberação do Congresso '\;acional. na forma dos
parágrafos anteriores.
..............................................................................................................."

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

CtlU:->WU1Ç:'iO F~cl::;:: ':::'0:",':. ,'.;:';~'\;'!,:::!, d~' \ """.1' ; ~.~::h..~nt:JJ:>'.':~'\:::;';I:lL;!dp d~: f-~.:"''':\:ll\ .::.:

\loll\'os do Senhor \llm!'Ho Js: i ...::t..:1' "';.!' ('t.:tlum..:~..:tl1:}, \. ato t.:()n!;l;!nlc ..;(\ j)c~'rl'!(l J.... ;:~ J~

:<clcmbro de 100- 1;1::: "1\.S:~{\"';l., ","::~~-,<:(l .i.: Jota';;,· \;:;ir;!c.:l.:- 1:<.:.: :'.::.! "':,i"r:l:' '1..~.:~.1' ':1.'

r.1ólOóifus5n ,;;onor~ \::'1) l'nj;~ :;~c'::••. ::., .;':.h~t:;;.!~ ·\:~Jr~;;.::.". [,;>1.:.11.\0 J.-.: '.:::'.;~ .. "'I\;r:i:~"

DECRETO N? 88 .•53. DE ~G DE SETE:,lBRO DE 1983

OutorJ;.:! .:ooncessáo zi Rãdio Andróldól$
Ltd:J. p:lT:'1. liX;J;or:u serviço de r:Jàiodifu'
sao sonor:1 e::: onàn medin de ámbito rej.{lo·
nDI. nD cld.:lci:' ie .-\ndr:Jd:Js. Estado de .'fi-
nas G~r:!Is. .

L
o PRESlDE:-lTE DA. REPUBLlCA. usar:do das atribuiçd.s que

lhe conferem o artigo 81. item lII. combinaria com o artigo 8? item XV.

letra 3. da Constituição. e o artigo 29 do Reguiamento dos Serviços de
Radiodifusão. aprovado pelo Decreto n? 52.795. de 31 rie outubro de
1963. alterado pelo Decreto n? 88.06•. de 26 de )aneiro de 1983.• tendo
em vista o que consta do Processo Me n? 8.150/82 IEdital n? S5/82\.
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DECRETA:

Art. I? Fica outorgada concessão à Rádio Andradas Ltda. para
explorar. pelo prazo de la (dez) anos. e sem direito de exclusividade.
serviço de raàiodifusão sonora em onda méàia ce dmbito regional. na
cidade 1ie Andradas. Estado de Minas Gerais.

o Parágrafo tinico. A concessão ora outorgac:: re(ler·se·á de acordo
com o Código Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqüentes e seus
regulaml!!ntos e. cumulativamente. com os preceitos e obrigações enu·
merados no artigo 28 do Regulamento dos Sen':ços de Radiodifusão.
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n: 5S.06i. de 26 de janeiro
de 1983.

Art. 2: O contrato decorrente desta concessão Jeverá ser assina·
do dentro de 60 Isesserita} dias. a contar da publicação deste decreto no
Diário Oficial da União. sob pena de se tornar nulo. de pleno direito. o
ato de outorga.

Art. 3: Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.

Brasilia. 26 de 5etembr~ de 1983: 162? da l::dependência e 95: da
República.

Oecreto de 10 de m::u.o de 1991.

ReV09t:l os De-:=etos que I'llenCionA.

O PRESIDENTE Dh REI'ODLIC.i\, no U:JO da at:'ibuiç5o qUI! lhl!
confer~ o Ilrt. 84, incito IV, ca C:onst.:.:-.::':5o.

O&CRETl\:

Par.igndo ÚniCO. A exDtor.ação do semço ae raclodlfus.i:J. cuJa Clutorga e renovaa& cor
esm Oecreto. reger·u..·;; 'pelo C?d.$o ·8rasllelco ce TelecomumCG:=es. leiS subsequenu~s e seus
f'IIgulamentos. • ..

Art. 2' Este ato somente prodUZIra efenos legaiS Z:05 deliberação ao Congresso
NaCIonal. nos termos do § 3'1 do art. 223 da ConStituIção

....n. 3' Este Decreto entra em vigor na alta de sua pu::::açio,

aralllla. :ude sea::::..""'O de 1997. ~7S' da ,"ceD!~:ã::C1a e 109' da Rec:'::lllca.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
S,;rglo},(oIlO

Decreto de 10 de ttlUD de l!!ll.

':onsoli~a. decretos' de autorça êe
conces!:oes e àe autorizações p.'l:t'ã
eX8=uçao dos serviços óe radiocJ
fusao son.ora e dos de sons e l::ll:-
qens. .

o PI1.!:5IDENTE DA REPOBLICA, no uso da .:.tribuiçEo Que lhe
confare. O art.. õ4, inciso !'l, da constituir;:5.o, e tendo em vist.a c
que d~.põ. o a:':.. 33 da Lei nO 4.117, de 27 de a;ost.o de 1362, e c
art. 2! do Reç~la.mentD do Serviço de Radiodifusão, aprovado pelo Le
eret.o nO 52.795, de 31 de outubro de 1963, com z. redação dada ;="le
Oac2:'etD nO 88.067, de 26 de janeiro ele 1983,

Ane:-:o.

cnç5,o.

Brasili.J, 10 .:;t! ~3l0

1030 dil Repúblic.:l.
de 19!?1: l:"lJ'; c.J :::.depcndênc:..:l e

F"ER~:,,~Wü COLLOR
.\tnrH1 CI·s.:!r F!tm'::J
CJrl(}~ 1':;';(Jeo llibl!Jrn GtJml..'s
Só(,'...:lte<l u:J ,CIJS!:J .\lontcJro

DECRETA:

Art. lo Ficam mantidos, pelos respec~ivos prazos res1.
duais, os efl!!i':.os juridicos das c:on:essões e au:.::ri':i:1cões em ":i g: o r •
outClr;ad... ou renovadas mediant.e õect'eto, ~as e!':~iàades relac~oõlaêa~

no Anexo, parz. execução doe ser""iços de radiodi~~são !sonora em ond:Ji:õ
.idias, cU:'~lls e troDicais. bem assiI:l dos àe sc::.s e imaae::s e dos
.speciais ele televisio por assinatura.. .

paràa=a!o único. o" disposto neste art.:.:o se este:lce às lJ,U

t.u.l.'i.4ç'õe= ?l!r3. ~Umento de pot:.enc:.a, bem CO:::lO ãs' concessões e aut:.o
rizações co::! pedido de reno..... ação pendente àe éec:.são do ó:g5o CO':1pe

tente.

ANEXO
c~eio.

Art. 29 !;ste Oecrl!!to entra em vigor na data de sua publi-

J, d. 16 d. navebrlro da 1811I9:
a. de 21 d. nav.mtlro de :l.SI9:

21, dI!! 28 de nav.abro d. 1819:
2"-~. de 30 da navemb'ro de 1889:
42, de 6 de dauc.bro d. 1819:
.. 3, da 7 d. dezeero d. 1819:
56. de 14 de dezeCobro d. U19:
66, de 17 de dezemtlro c:l. UI9:

8ras!lia, 10 de ;"..a~o de 1991; ! 700 ::a Indepe::cênc.1a e
1030 da República.

FERXANDO COLLOR
JoI.o Eduardo C~ráejra de Saneana

(Decrcco dll: 10 de maio de 1990

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

88.696, de 13 de nteml:ro d. 1.913:
81.705. d. 15 d. SIlUGrt:l d. 1983:
11.753. d. 26 d••Ilu=ro d. Un:
11.754, cia 26 de n~em:.ro de 1913:
88.755, d. 26 de seuabre da 1913:
81.756, da 26 da ..~.mtIro d. 1913:
11.769, d. 21 d. set••bre da 19U:
".773, de 28 de seuabro de UU:
&1.775, de 28 de setellbro de 1913:
88.784, da 3 de ou~Ubro da 191):
11.785, de 3 d. outubro de 1913:
88.786, da 3 de outubro de 1913:
81.781, de 04 de out:ubro da 1913:
11.1119, de .. de out.ubro de UIl3:
88.791, de" de OUtt:Dra d. 1913:
11.811, de .. de outUbro de 19'3:
U.e.2D, d. 6 de outuare c:le UI]:

.••8.~ :~~~:••~~. ~~••~~.~~~:.~:~.~~••:~~::••

DECRETO DE 23 DE 5E'rEMllRO DE :997

Renova a concessão ca Rãetio Andf'laas Uda.. para
explorar servlÇQ de raOlo~f'.;slo sonora em onaa media. 'na
cidade de Andradas, Esta:: de Minas Gel'als.

o PRESIDENTE DA REPÚBUCA. no uso das ambu:çéa Que lhe conferem os arts. 84
Inaso IV e 223 da Ccnsntuu:áo. e nos tennos co 3rt e', /Mesa: :: Decreto nl 8S 055. de 26 de
Janeiro ce 1963. e tenco em v'lsta o Que consta C:J Processo Adm:n:s::'6:lvo nOl S0710.0C0646193.

DECRETA:

Arl ~~ Fica renovada. de acordo =:m o art. 33 § ~~ :30 :..el ~ 4117.0827 de Iges::
oe 1962. cor oez ar:os. <l oartlr ce 24 de navemcro ce 1992. a c::;.:a!São da RádiO Ancr~a3S L:C2; ..
outorgaa3 oelo Decreto nl: 88.753, ce 25 ce setemcro ce 1=53 :';;0 contrato OI! com:essão fel
~ublJcaoo no Diano OfiCIai ela União em 24 de novemoro co r.':e!~: ano. senoo r::an::oc o :r:1::o
reSidual da cutorga conforme Decreto ae 10 ae maIo ce 1eE~ .:ara explorar sem olreltO oe

IXdUSIVIQldt, IINlc;o de Iõ!dlOdifutão sonora em cnéa mêola. na =::adl di Andradas. Estado de
MtnasG.rars.

JIOIIE DA EIlTIDAllE

A Cn,n. do ElpU:i.to Santo kádio 11: TV l.tda.
A Cueta do Es,irito Santo lãel10 11: TV l.tda.

L , C - aál!i" bi..ora Ltda.
L\PIu1 Caauftic.çio Lt....
Ha,.lhi•• J,nrc. laàlodifusio Ltda.
tIH••ró kãdia Sociedade Lt'••
tIa•••ré a.dio Socia"ade Lt....
Hw11:1.....'110 'Z'1Dn•• da Hata Lrd••
.....u E4iur., lãdl0 e Televisão Ltda.
•••••u Editora...11I10 • Ttlevisão Ltda.
Maa••u lUtara. '-dio e Tt'l."b.io ltda.
OI'I.ni.&aeàa lt1aura-Nak.y" 11. lalliollifusio Ltda.
r."".C3 tapre.ndta.nta. Ltda.
'rei J1uatct,al li. Vlrerlintl.t... Fundacão' tie
Idte4Uu.ã. d. Etlve.cin

, ...t • .t.cura )fua1dpal d. Ia Jesu.
'refeicura Hun1c~;Ial da'São P"'ro do Sul

'rolre••o do Acre Coeun1c.cD.. Ltd".
Prolr••sa elo Acre Caaun:Lc.cõ.. Ltda.
Litl!a A Tr:1l1una de Santos Ltd••
.i... l0 A Voz de %t4paCi Ltda.
..,itlio A Voa elo Onu Ltd••
• á1l10 A Voz elo Seridõ Led••
••"10 A Voz: do Sertão Ltd••
&.id1u A"ab de Estincta Ltda.
Li'10 Acabea L:da, •
lidto Acrutc :':da.
..,idio Alua !nnc:J Ltd••
aádl0 Ajude.b. Ltda.
ládl0 AU.nç. Led••".Ho Alianca Lecla.
aádio Alternat~v. d. Difusão Chapada dos
Gu1.aari.. Ltela.

TIPO DE CIDt.DE/cr
SEJ.\'ICO

O~ Serr~-~s

no V1córi....ES

Cll são Roque-~S.. s.v.o Paulo-SP
ell Alu floresta-~:T

C~ Mossorõ·tw
Oll A.lexandria-aN
O!l Hur1~i-HC
OM V1tõrta-ES
-:-v Vltórll-E5
;;7 RecUe-F!,
ali a..tol-5'
DlI Floriano...Pl

OI! Uberliad:la-HG

CH Bo. Juus-RS
." sio Pedro do

Sul-aS
g10 Branco.....C... "lo !unco-AC

::~ Santos..S?
:!i Iu[).~i-ct... Cu!abi..MT
... Ca1cõ-im
::1: SItr::S tdhaáa-PE
:~ Estinci~-SE
:X P1r3[)ora-~G

eM Santo t\ntônlo..RN
:-~ Vltetrltlo fr.c:ln-~"".
:x Hanaul"~

~x Joio Pnsoa-PB
:~ Concórdia-SC

ex Chapad. àos
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Rádio Alto Plnnhas Ltd:..
ládio Alto Urugu.a1 Lecla.
ládio Alvor~da de C.1.rdO&D L::ci~.

lidio Alvondôl cle Esr.rel.1. :l'Ouel! Ltc...
ládio Alvorada de P:lrlntlns l.tda.
Rádio Alvonda de. P:rrintins Ltd3.
lidio Alvonda de Quirinôpolis Ltd~.

"dio Alvorada de Rondõn1a Lecl ....
l.dio Alvorad.:a de Telxrin de Frdt:ls :"td4.
Iádio Alvorada do Sertão Lecla.

ládto Alvonda Lecla.
"dio Alvorada Lecla.
lidio AM Cidade. de Castelo Ltda.

ládio AM de Parelhas Ltda.
l.idio Aaarela Ltda.
Rádió ,..ér1ca S.A.
ladio AndradAII Ltda.
ládio Anlra Ltda.
ladio Anh.nsuera S .A.
ládio Anh.nguera S.A.
ládil? Aquidaban Ltda.

cui:zrãu-HT... C.1Ijnelr.u-P!
... HUl:l:l1t.á-P'.::
... C.areoso-S?... Estrela D'Onte-SP
... 'ari::tins-A.a.t
:r Parintlns-A11
~!1 Qu1r1nópoLb-GO
::1 Jl-Paraná-RD
~:i C;aravelas-BA

"" são Joio do
Piauí-PI

:m Zi Doca-MA
0" CUarlaabi-8A
OH CUtelo do

Piauí-PI
0" Panlhu-RN
or Rolic de Houf!-IO
O" SÃo Paulo-5P

0" Andradas-Me
0" Ancra do Ra1.-ItJ
or Coiãnia....cO
OM Coiãnb-G::l
~M Cachodra do

EX?OSICÃO DE MOTIVOS N'1941MC. DE 15 DE SETEMBRO 1987.
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS coi.1UNIC:'OÓeS

Sub:-e~: :i consloera:áo ce '. :ssa :x:ele'"l::J ::. .. ::::~;:: =~C:::êS5~ ;'ómlnlStrltlvo n:
50;10,O::10646/9S -!- :~e a Raolo Anaraaas :..::::0 S~IlC:::3 ~~":':3==:: :::. co;'\cessão ::Iara tXOlcror c
servIço OI! raOloc:~:.;!gO sonora em cnca rr.e~:l! :0:3 c::::aoe :; ':'r:c!'~=:!s ::::aco ce MInas Gerlls.
outorgaoa cO:":fcr-."!: :iicre!O n:! SS ;:3 de:!::a !e!e~:::!'o :~ ·==3 ': ..:: c:n;!'a:o ce concelSio fel
cubhcaao no Diár.: :~:c:al 03 UnIão em ~~ ee r.o'lem=~o c: -es'"7"': 3.:10 sem:: mantloo o tlTazo
reSidual d3 0:'::::-;3 C!;: Ci:::~e!c ce ~:. ce r.1!'.ll:::2 ~e5'

2 ObSê~.: ::::..:= c a~o es: ::.::::~;:; :";~:-a!l 6!;:2 a~: ..:e::: _-=IC2~e":ê coruiloeranao 3S
CISOOS:C::!:! COr:.tIC'Ui. "":Q Li:: r:~ 57S5 ce;::;:~ lunn: ce ;::';2: .; "':::: =ecre:o ;-:: 53066 ce 25 de
JaneIro cs 15SS. :_-= a reºUlamen~ou. cue :::-:Slcera!n co:':':: e!!!!!:r:::s os ceolcos de reno~.ç.io

recuencos roa ~C:"!":"'lS :e'lIC3 e "30 eeoe::o:; gO te".":":I~C cc ::-a::: :~ vlgenC:3 C3 concessao ou
oerrmssâo senc: :or !SSO .30m:::co ::: f:.::::::cnamer.:o. 0:;':::;::0 :Z:i esta;::::a! ~esmo cuanac
eXOlracas as Tes::!;.:: ..ss O~:C~Ç3S

:; ::0:":" ::5::!~ ::::sgr":Ictes ;:::c == 5:: :;.::~::.,;:, ::::..:~ z :;·-·-::30 := :·3:0::la OutO:';3 O:J. a
oenoé:-:;:J ca !i_a ·::-:·..a::::: .: c;.,;i.c c;.; t:l :-;: :::!'::: ··::c :?~::._~: ·::'::i!.s,r:3-;-e'"l:e :l Slwn:::o
co S~rvl:;:O 0:e5:":: :;:::e~:::: c crc':esso O,J ·5-:.ac3: ser :...:.-:;::;

LEI N° 5.785, DE 23 DE JUNHO DE 1972

PRORROGA O PRAZO DAS C00iCESSÕES
E PERMISSÕES PARA .-\ EXECCçAo DOS
SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊ:\CIAS.

Art. 10 - As concessões e pennissões para execução dos serviços
de radiodifusão.sonora que. em decorrência do ano 117 da Lei número
4.117. de ~., de agosto de 1962 ICódi!!o Brasileiro de
Telecomunicações I. for;m mantidas por mais Je 10 I dezl anos.
contados da ;Jublicação da referida Lei. tic::.:n automaticamentc
prorrogadas pelos seguintes prazos:

I - até 1 de maio de 1973 - entidades concessionárias de serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical e em onda média de âmbito
nacional (potência superior a JOkw I:

11 - até 1 de novembro de 1973 - entidades .:oncessionárias de
serviço de radiodifusão sonora em onda cuna e em onda média de
âmbito regional (potência de I a 10 kw. inclusive I:

\11 - até 1 de maio de 1974 - entidades pennissionârias de serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada e em onda média de
âmbito local (potência de 100. 250 e 500 \V).

Parágrafo único. As pennissões outorgadas ;Jara a execução de
serviços auxiliares de radiodifusão serão ~evistas pelo órgão
competente do :v1inistério das Comunicações. por ocasião da
renovação do serviço principal.

DECRETO N° 88.066. DE 26 DE JANEIRO DE 1983

DÁ :-.lOVA REGUL·\ME~TAÇ,\O À LEI N.
5.785 DE 23 DE Jl~HO DE 197:!. E À
RE"JOVAÇAo DAS CO:-.lCESSÕES
OUTORGADAS PARA EXPLORAÇÃO DE
SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DE SONS
E IMAGENS (TELEVISÃO).

.t Em 15-::::: ~êrC'''3::3 <3 0:;:0:';3;- .:o~e:::. c ~:o ::··:z::-:cn:~ :~:e·~ a:;Slnal;]:' c;.:e ~

rencva~c c:c~:'era a oar:l:' os .2~ ce r.ove!T:::~:: :: 1ee::

DECRETO DE:: DE .:=:m: DE ·997

=ter::;.t:l : .::::...:.::::.: .~:. =~:::_C ....j:'.::::.:lS !..:::a ::Jr3
elXOlC·:;· ~er~ ,::::: c:: .::: ::::::' _.:..::: !:C:1C:';l ~ ..... cnda rr:ec;a ::3
=::::.:!:::e:::,;: ..:.-::::,.:=.::. ~.:~::: :; r-.~r:.:Js ·.}ea::;,

DECRETA:

~aCi::::::;l n:::s ~7r,;!. :~!;§es·~~~ ~~m~~~ec:~~~:;~~:~~~ltcs .i:gals a::::; :ehtleraçâ:l ao Congresso

An Z' S:t:e Decrato entra em ....l;:::~ nd cara 09 sua ;::;.:.o::~:j;:J

3ras. a :: oe zete."':'.o.:::o :::l! 1997" ~ 7"S\.' :::a lnceoe..c§-: a e 10911 da Recuchca

Art. 10 - A renovação das concessões e permissões para
exploração dos serviços de radiodifusão sonora e de sons c imagens.
subordinada ao interesse nacional. depende do ,;umprimento pelas
concessionárias ou pennissionárias das· disposições legais e
regulamentares aplicáveis ao serviço. bem êLlIlh' da "bscrvãncia de
suas finalidadcs educativas c culturais.

Aviso n<l ~.262- ~::P.\R·C (j\'i1.

Sr:ri:,,;;- Primeiro ~~crct:irtc.

13raslii..J. ~ . .:~ ou't.~ro d~ 1c)9i.

..........................................................- .

................................................................................................................
cnt:J.õ:lnihJ ~ :!:;s.:r :-i~':rctJ1l;) ~kns:.lgcm J\, i;\':::::::i:.:i;:nU ~cnhlJr \'icc-PrcsllJcnt;:

.ia Rcptibli1.:~ Oi' ::~.::;-CI';;Il\ ':., CJ~;;t' d~ rr::sh.i;::lt~ d.:l Rcpubin:;.: r...:. __.1i !'ubmctc:i apreci::::::io d\,
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Congresso ~::Icior.:ú l' :lto conSl::UllC da D~crcto dI: ~3 ,lr: sr:tcrnoro co: ..107. que rcnO\'<1:1 concessão

da R5.dio Andrad:lS 1.:'::1.. J:l. cld.1àc l.lt: :\ndrJc:ls. E:H:ldo de ).1inJS 0::'::1:;"',

:\tenCIQsamcmc.

c=c~
CLOVIS DE I3ARROS CAR\'ALlIO
MInistro de Estado Chere d3 C3Síl Ci'. ..

da Presitiêncla U3 Rc:pubhca

A Sua Excelêncl:l o Scnhor
Dcpumdo UI3lRATAN AGUIAR
Primcl~o Secretlrio da Càmara dos Deputados
8RA51L1A-OF.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMl;:-.1CAL'':\O E r.-'FORlVIÁTICA

MENSAGE:\1 :'i,o 1098. 'DE 1997

Submete à apreciação .io Congresso Nacional
o ato constante do Decreto je 23 de setembro de
1997, que "Renova a concessão outorgada da Ràdio
Andradas Ltda.. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média. na cidade de
Andradas. Estado de MiiJas Gerais".

Autor: PODER EXECUTIVO
Relator: Deputado Murilo Domingos

1- RELATÓRIO

Nos termos do artií!o 49. inCiSO Xl!. combinàdo com
o § 1° do amgo 223. da ConstitUIção Federcl. atraves da Mensagem 1098. de
1997. submete à conSIderação do Congresso NaCIOnal o ato constante do

Decreto de 23 de setembro de 1997. que "Renova a concessão outorgada da
Ràdio Andradas LIda.. para explorar serviço de. radiodifusão sonora em onda
média. na cidade de Andradas. Estado de Minas Gera:;"

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovada a renovação da concessão da Rádio
Andradas Ltcla, para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos. na cidade
de Andradas, no Estado de Minas Gerais, sem direito de
exclusividade. serviço de radiodifusão sonora, em onda média. a que
se refere o Decreto de 23 de setembro de 1997

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala da Comissão, em~.3 ce '.L. de 1998

~
Deputado MURlLO DOMINGOS

Relator

III - PARECER DA COMISsAo

A Comissão de Ciência e Tecnolob>Ía. Comunicação e lnformatica.
em Reunião Ordinària realizada hoje, aprovou. unanimemente. o parecer
favorável do Relator Deputado 11.10010 Domingos à Mensagem nO J .098/97. nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Arolde de Oliveira 
Presidente, Vic Pires Franco - Vice-Presidente; César Bandeira, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira, Paulo Cordeiro, Raimundo Santos. Albeno
Goldman. i'uioslO Holanda. João Almeida. Koyu llia. :"uiz Piauhylino. Salvador
Zimbaldi. Marcelo Barbieri. Robeno Valadão. Udson Bandeira. Wagner RossI.
Màrio Assad JÜDior. Pinheiro Landim. Ricardo Barros. Robeno Campos. DérclO
Knop, Euripedes Miranda. lnàcio Arruda. Sérpo :-'liranda. Walter PinheIro.
Murilo Dommgos c Antônio Joaquim Araujo. membros titulares: Araccly de
Paula. Jaime \lartms. Paulo Bornhausen. AntôDlO Carlos Pannunzlo. Itamar

Serpa. Nelson Meurer. Ivan Valente. Luciano Zica. Pedro Wilson. Philemon
Rodrigues e Welinton Fagundes. membros suplentes

As diligênCiaS apontadas .maves Of. CCTCI-S n°
789/97 e contidas às folhas 91. 92 e. 93. foram cumpridas e os documentos
apresentados às folhas 94 até 106.

u- VOTO DO RELATOR

Cwnpridas as diligências e atendidas as exigências
pela apresentação de documentos pendentes. somos pela aprovação da
Mensagem 1.098. de 1997. nos termos do projeto de decreto legislativo que
apresentamos em anexo.

Sala da Comissão, em~?.:.:.J.l1998

Sala da Comi ' . _ ~embro de 1998

~
Deputado MURlLO DOMINGOS

Relator

COMllalO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA. COMUNICACÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o DE .:~~.6

MENSAGEM N.O 1.098. DE ,997

Aprova ato que renova a
concessão da Rádio Andradas LIda.
para explorar serviço de
radiodifusão sonora, em onda

•média. na cidaoe de Andradas. no
Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REJ;lAÇÃO

I· RELATÓRIO

A Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e

Informática desta Casa, na forma regimental, elaborou o presente Projeto de

Decreto Legislativo nO 746, de 1998, para aprovar o ato que renova a concessão

outorgada à Rádio Andradas LIda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Andradas, Estado de Minas Gerais.

O processo foi encaminhado a esta Comissão para sua
manifestação no que se relere ao temário do inciso 1II do art. 32 do Regímento
Interno.
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11· VOTO DO RELATOR SUMÁRIO

Por considerar que o projeto em exame respeita a boa

técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de jundicidade e

constitucionalidade, o nosso voto é por sua aprovação, J - Projeto inicial

SlIla da Comissão, em j).Jc de o<.U""1-"' de 1999.

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

U (\...f\.\) -:r-1'
Deputado J!fuJO ROSA

Relator

o CO~GRESSO ~"C10:O;,\1. dcercl"

..\n I" E apWV;lót) II ~lto a que' :-co refere a "NIJfl,l u,· 475...k ~ú de:
no\'cmbrl\ d~ 11}1)7. lJu~ Ct:110V3 a permissão di} Cuítura 11 F~1 de Pt)ç..,::; de: C.lldas lida. para
explorar. pellt praJ'u de 10 (dez\ anos. a partir d~ 1'1 de dC7.cmoro de 1'10(,. :.cm dlrCltCl de
exclwilvldadc. sCr\;çu de radiodilusão sunora em irequênc.ta modulada. nJ clI.lJ.dc de Poçus de
Caldas. E:,wdn de MlI1as Gcrai~

!lI - PARECER DA COMISSÃO ,\rt ~o cslc decreto legislativu colr'l cm \'i!;!tll 11<1 l1aw de sua
publicaç;io

..:~ J.meirú de 1'-198

.' ,.''-.. ( '<? ~ .•~---.'. .

MENSAGEM NO 3&, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

d.1997dezembro8rasilia. 18 de

Excelentlsslmo Senhor PreSidente da RepúblIca.

Er.tn° 343 IMC

.,....
/

(AS CO~:ISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CO'lUt'ICACAO E
INFORMA!ICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REOAÇAO (ART. 54»

Senhores ~1embrosdo Congresso i\aclonaL

~05 [ermo~ du :litigo ':". II1ciso XII. c<)mbm:!au t:(~m ,.. ~ ~" do amco ::'::3 dJ

ConstitUição Federal. :iubmcto :1 ilprc:::.:u;:5.CI de \'0:;::'01;' E\Cel~ná:.:·.. J':l1m':.:'."h1.':o de Ex~oS(Çào de

~101l\'05 do Senhor ~1inistro dt: Estado COlS Comunic~çóe$. (I <1tO CQno;,tantt: C;? Ponma l,l 475. de

J(;1 de .c;et('...,~!,c de !t;'ll):". que renova a pemllssào outorgada.1. Cultura 11 F.\l de Poços dI: Car-dJ.;;

Ltda·. p:rra explorar• .5ctn direito de exclusi\idade. serviço de radlodifu;ào :-l(lOOra em freq1JênciJ

módulada. na cidade de Poç~s de Caldas. Estado de Mmas GerJJ:;

Submete à apreciaçao do Congresso Nacional o ato· constante da
Portaria n2 475, de 26 de setembro de 1997 que renova a
perlnissAo outorgada à Cu!tura 11 FM de poços d~ Caldas Ltda. ,
para explorar, sem direito de exclusividade serviço de
radiodifus30 sonora em freqüência modulada, na cidade de Poços
de Caldas, Estado de Minas Gerais.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batachio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira Ferreira, Paulo

Magalhães, Ricardo Fiúza, Vilmar Rocha, Cezar Schirrner, lédio Rosa, Maria

Lúcia, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, O~mar Serraglio, Renato

Vianna, Aloysio Nunes Ferreira, Jutahy Junior, Léo Alcântara, Moroni Torgan,

Nelson Otach, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Antônio Carlos

Biscaia, Geraldo Magela, Marcos Rolim, Augusto Farias, Edmar Moreira,

Gerson Peres, Luiz Antônio Fleury, Mussa Demes, Fernando Coruja, Roland

Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar,,
Corauei Sobrinho, José Ronaldo, Gustavo Fruet, Anivaldo Vale, Roberto

Balestra e Nelson MarquezeIli.

Sala~daComissão, eC~ 7~~ço de 1999

Deputa J SÉ CARLOS ALELUIA
Presidente

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinOu, contra os votos dos Deputados Antônio

Carlos Biscaia e Geraldo Magela, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 746/98, nos termos do parecer do

Relator, Deputado rédio Rosa.

SubmelO à apreciação de Vossa Excelénaa a loduSiil Portana nll ~ 75 • de 26 de
setembro de 1997 • peta qual renovei a pefTllIssão outorgada ir Cultura 11 FM de Poços de Caldas
Ltda Peta P.onana n- 2e9. de 17 de dezemoro de 1980. pubLcada em 19 seguinte. para explorar
58Nlço de radlOdifudo sonora em fmqújanaa modulada. na CIdade de Poços de Caldas. Estado de
Minas GttaIS.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No!! 747-A, DE 1998

(na Comissio de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática )
MENSAGEM N2 36/98

2. O. ótgias ~s deste Ministéno rnanifestarnm:se sobre o pedido.
considerando.a instnJido da acetda com a legislaçào aplicável. o que me levou a defenr o
reqoenmento de renovaçio.

3. Esdareço que nos termos do § 3- do art 223 da Constituição. o ato de renovação
somente produzira efeitos legais após defiberação do Congresso NaCIonal, para onde solioto seja
encaminhadO o referido ato. acompanhado do Processo AdmInistrativo o- 29104.001031190. que lhe
deu origem.

Respeitosamente.

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Cultura 11 FM de poços de Caldas
LIda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade .
de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais; tendo parecer da Comissão de
Constttuição e Justiça e Redação pela constitucionalidade, jundicidade e técnica
legislativa, contra os votos dos Deputados Antõnio Canos Biscaia e Geraldo Magela

, /.'.,.--,' .J /1
. "' ~K.l.-

SERGIO MOTTA
MinI de Estado das Comumcações
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o MINISTRO DE eSTADo DAS COMUNICAÇÕES. no uso de suas atnbulCOes
conforme o dIsposto no 3rt. 6°. IOCl50 lI.do Decreto nO 88.066. de 26 de Janeiro de 1983. e tendo em
vista o Que consta do Processo AdmInistrativo n" 29104.001031190. resofve.

PORTARIA N' 47S. OE 26 OE NOVEMBRO DE 1997. o ato d~ reno\aç:1o de outorga t.l~t:t.i.:c:.: aos pnnclplOs d~ c('lnstltt.:clOnJhdlld..:.

::Spt:C1J!i.:~ntc ml qUI: ,;: r.:fcrt: ~J(l'; amgth =:0 .:: =:; da Ct.lns!JWIÇ~i(l 1c:dt:r:!, .: Jh:ndc a",

fnnnall":3d;:~ lt:gab. nl(ll1\{\-'; r~It\" llU:.lt'o ";'\'m\"" rcb !lomolllgaç:in do .:..!hl Jo Pt.,dcr

Exccutl\\'. na (Mina du Prnlt:to ~J.: Ikcr.:tt.1 1:::I'<;!atl\\llJU:: lira :J.pr..:...::mamo..

Art. 1° Renovar. de acordo com o art. 33. § 3", da Lei n" 4.117, de 2:" de agosto de
1962. por dez an05, a partir de·,9 de dezembro de 1990. a petTn/ssão outorgada â Cultura 11 FM de
POÇOs de Caldas Ltda. pela Portaria nll 269. de 17 de dezembro de 1980. pubHead.. no Dijno OfiCiai
da União em 19 seguinte. para explorar. sem direIto de exduS!Vidade. serviço de radíodifusào sonora
em frequénCl3 modulada, na Cidade de Poços de Caldas. Estado de Minas Gerlus.

Art. 2° A exploracão do serviço. cUJa outorga e renovada por esta Portana. reger·se-a
pelo Cõdlgo BraSileiro ae Telec~munlcações,leis SubseQuentes e seus regulamentos

Art. 3" Este ato somente produzirá efellos fegôus após deliberação do Congresso
NaCIonal, nos termos do § 3° do art 223 da ConstituiçãO

Art 4° ~sta Portana entra em vigor na data de sua publicação

_/"'

..~- '"7c- _

-f)(;riut:l.du Silh·:tdor Zimhaltli

Itc!:I.t(lr

:\rrm~t o ~llo que rcnm·", ~l rcrmls""in t.lururgadJ

J Cultura 11 FM de POç('l~ dc Calda" LtdJ . para

cxplnr:tr s:.:r'\'lço dt.: radlOulfw::itl {,onora ".'/TI

frC4ul:ncia modulada, l1a cidade: .:!,: Puços de

Calt.b:-.I:<;laJo de :--'hna"li:.::ral~

~.
SERGIO MOTTA •
/

Aviso nO 45 _SUPARIC Ci"'i/

Em de jancl~o de 1998

Senhor Pnmcm) Secretãrio.

I'RO.IF:TO Ill-: Ill-:CUETO I.EGISI.ATIVO :"''' • IlE 199H

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelenlissímo Senhor Presidente da

Republica. na qual submete a aprecíação do Congresso ~acional o ala const~teda Pomuia nO 47S.

de 26 de setembro de 1997. que renova a permissio outorgada ã. Cultura 11 FM de POÇOs de Caldas

Ltda .• da cidade de Poços de Caldas. Estado de Minas Gerais

Atenciosamente.

SIL\'Al'ü GIA:->:-;I
:\1ínimo.lntcnno. de Estado Chei~ da Casa Civil

da Prcsld~m:1J da Rcpub!lc~

A Sua Excelência o Senhor
Depulado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretario da Cámara dos Denutados
BRASíLIA.DF .

l-RELATÓRIO

De conformidade com o :.m ·N. inCISO XII. combmado com o § 1° do an, ~'!J..

Ja Constituição fedeml. o Excclt:ntisSlITIO S~nhor Prc$ldent~ da Rcpuhhca submete ú

apreciação do Congrcsso Nacional. atrn\'C5 da Mensagem na 36. de I~8. o ato que renovil a

pcnmssào da Cultura 11 Ft\1 d..: I'OÇ(lg clt.: Cald:l~ Lida.. para c'\plorar $Cl'\lÇO de radmdifusàtl

:;onora em frcqtiêncla modulada. na cidade de Poços de Caldag. Estado de Mm::ls Gcral~

,'\tendendo au t.h~pmno no ~ Y' do anlgo ~~3 da Const11uição Federal. ~l

rnatcna r()i envmda ao Poúer l.cglslau\'o para :.t deVida aprccI::lção. \,Isto que o ato de

renovaç5.o "omcnte prodUZira dl:ltmi Icgal~ apo:,::l d~hhcraçào do Congrcsso NaCIOnal

Nn~ tcrmo" du nn J:;.lI "h". do RegImento interno. a CSUI. ComIssão cumpt.:te

dchherar 'o'ohrc 0:-; ílspech1:. tccmCllS c t'onn:.lIs rdatlvos a proposlç5.o suhmetlda ao seu

exame.

11 - VOTO DO REtATOR

o proces!;o de renovação de outorg:.t requenda pela Cu1turn 11 FM de IJoços de

C3td3~ Ltdo... ~:<ccutantc do $CI'\'IÇO d::: radiodifusão sonora cm frcquênCl:l modul3d:l.. na

cidade de Poços de Caldas. Estado de Minas Gemis. eneontm-se de ocordo com o prático
legal e documental atinente ao processo renovatório

Todas as exigências da Resolução n" OI. de 1990. fomm otendida•• os
documento!' juntQdo~ ao!' nutos indicam :1 r~gulnndadt: na ~s.ecuç:'io dos serviços de

radiodifusão.

..\n I ~ I, ;lflrm~ld~llj ;l!n'~1 qlfl: ...... r:..:ri:r:..::\ PIlrt.1rl;'1 11·' .:-~ d:: =" oJ:.' 1ll1\t.:mbro

úe: 11)\1;. \ju ..... rcnm.1 ti p~rnll.......'ul .tl l 'ultur:1 il i \1 J ..... Pllt;O~ Je l\IIJa... Ltda . l'oHil e,plorar.

J'~I(l prall1 tI.: 11I 1~ICll '1I1Ih, .1 panH J:.: Iq \1:: d~lt.'mhro lI.: 1(190. ~I.'m dlrelh> de:

exclusividade. serviço de radiodifusão sonom em freqücncia modulada. na cidade de Poços
de Caldas. Estado de Minas Gemis.

Art.::!.O Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua. publicação

Sala daComlSsão~ de 1998.

~-~.-;:.:-/-- ~~;~-~
~--- .----ulado Salvador Zimbaldi

Relator

"'. PARECER O.... CO;HISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunieação e Informática.
em Reunião Ordinária realizada hoje. apro\llll. unanil11~mente. o parecer
lavorável do Relalor Deputado Salvador Zimbaldi ;i Mensagem nO 36198. nos
ten1lOS do ProJelo de DecrelO Legislativo que aprescnta.

. ESliveram presentes os ~egumtes Deputados: Arolde de Oliveira .
Presidente. Vic Pires Francõ: Viee·Presidente: César Bandeira. José Mendonça
Bezerr~. José Rocha. Luiz Moreira, Paulo Cordeiro. Raitnundo Santos. Albeno
Goldman. Anosto Holanda. João 1\lmeJ(Ja. hOnl lha. Luiz Piauhlino. Salvador
Zimbáldi. Marcelo Barbieri, Roberto Valadão.- Udson Bandcira. 'Wal!1ler Rossi
Mário Assad Junior. Pinheiro Landim. Ricardo Barros. Roberto Campos. Dércl~
Knop. Euripedes Miranda. Inácio Amlda. Sérgio Miranda. Walter Pinheiro,
Murilo Dommgos e Antônio Joaquim Aral\lo. membros titulares: Aracely de
Paula. Jaime Manins. Paulo Bornhausen, Amônia Carlos .Panntillzio. Itamar
Serpa, Nelson Mellrer. Ivan Valente, LUCIano Zica, Pedro Wílson, Philemon
Rodrigues e Welinton Fagundes. membros suplentes.

a da Comissão, 02 de dezembro ae-l998
".....
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I • RELATÓRIO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática desta Casa, na forma regimental, elaborou o presente Projeto de
Decreto Legislativo nO 747~ de 1998, para aprovar o ato que renova a permissão
outorgada à Cultura 11 FM de Poços de Caldas Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Poços de Caldas,
Estado de Minas Gerais.

o processo foi encaminhado a esta Comissão para sua
manifestação no que se refere ao temário do inciso 11I do art. 32 do Regimento
Interno.

11 - VOTO DO RELATOR

Por considerar que o projeto em exame respeita a boa
téCnica legislativa e contempla os .requisitos essenciais de juridicidade e
constitucionalidade, o nosso voto é por sua aprovação.

SaIa da Comissio. em 4 de IIWÇO de 1999

L'! ,lHP.
~.

Deputado IÉDIO ROSA
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinána realizada hoje, opinou, contra os votos dos Deputados Antônio

Carlos Biscaia c Geraldo Magela, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa do ProJelO de Decreto Leh-~slativo n° 7-17/98, nos termos do parecer do

Relator, Depmado lédio Rosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto BatoehlO e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis. Darci Coélho. Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira Ferreira, Paulo

Magalhães. Ricardo FiUza, Vilmar Rocha, Cezar Schirmer, lédio Rosa. Maria

Lúcia, Mendes RibeirO. Filho, Nair Xavier Lobo. Osmar Serraglio. Renato

Vianna, Aloysio Nunes Ferreira. Jutahy Junior, Léo ~lcãntara, Morcni Torgan,

Nelson Otoch. Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Antônio Carlos

Biscaia, Geraldo Magela, Marcos Rolim, Augusto Farias, Edmar Moreira,

Gerson Peres, Luiz Antônio F1eury, Mussa Demes, Fernando Coruja, Roland

Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar,

Corauci Sobrinho, José Ronaldo, Gustavo Fruet, Anivaldo Vale, Roberto

Balestra e Nelson Marquezelli.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 748-A, DE 1998

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática )
MENSAGEMN!417/98

Aprova o ato que .renova a co~cessão da Sociedade Rádio Cacique de Capivari LIda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora. em onda média. na cidade de Capivari, no
Estado de São Paulo; tendo parecer da Comissão de Consmuição e Justiça e Redação
pela constijucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, contra os votos dos
Deputados Antônio Cartos Biscaia e Geraldo Magela.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

TI - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decrela

An }O É aprovada Xl renovação da concessãu ti;] Sociedade ItadlO
Cacique de Capivan Lida.• para explorar, pelo prazo de 10 (dez) íltlOS. na cidade de Caplvari.
no estado de São P:lulo. sem dírcito de cxclusi....idiJdc. SCTYiço de radiodifusão sonora, em
onda media. a que 5C relere o Dccn:to de 2. de abril de I()9S

Art. 2° Esle decreto Icgislalívu entra el1l ....igor na data de sua
pubJicaçà()

MENSAGEM NO 417, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 2 de abril de 1998, que "Renova a cancess~o da~

Socied~de Rádio Cacique, de Capivari Ltda., para explorar serviço
de rad~odifusao sonora em onda média, na cídade de Capivari,

. Estado de S~o Paulo". .

(AS COMISSõES DE CIltNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇll.O E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacionn1.

Nos tcnnos do :migo 49. inciso XII. çombinndo com o § 3~ do 3rtigo 223. da

Constituição Fedel'ill. submeto à ilpreci:lÇiio de VOSSilS Excelências. :lcomp:Jnhado de Exposição de

Moti.vos do Senhor Ministro de Estado das Comunicaç~s. o :lto constilnte do Decreto de 2 de abril

de 1998, que "Renova a concessão dil Sociedade R:idio Cacique de: Capivm'i"Ltda•• para cxplof.ilf"

serviço de r:J.diodifus50 sanom em onda media. na cidade de Cilpi\"ari. Estado de São Pnulo".

17 de março de 1999

C1.a..
SÉ CARLOS ALELUIA
Presidente

8rasilia. 8 de abril de 1998.
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EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N' 71/MC OE 20 DE MARÇO DE 1998, DO SR.
MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

abril de 1998, que renova a concessão da Sociedade Ridio Cacique de Capivarl LIda-. da cidade de

Capivari, Estado de São Paulo.
Atenciosamente,

ExCelenU$Slmo Sennor Preslceme ca Repuohca

54cmeto :J 3preclacáo ce Vossa =x::elenc::J " Incluso :':rocesso AClmlnlSlr31lVO n
50830.000269/9.4 em que. a Socleaaoe RaoJO Cacloue ce Caplvar: !..:diJ solicita renovacão aa
concessão P3l"3 explorar serviço ce raolodlfusão sonor3 em Dnca meCI<! na Cldaoe ce Càptvan
Estaco de São Paulo outOrga0;] onglnanameme a Soclec:JD! oe RaCloc::usão CaCIque de SOtOcaDiS
Lida.. pela Ponana MVOP 01460, ae 31 ce maiO ce 1950, lransfenca Dara a reQuerente oela Ponan3
o' 74. de 15 de JaneIro de 1976 renovaaa pelo Decreto r:~ 89.487, de 25 de março de 1984. publicado
no Dlano OfiCial da Umão do dia 29 $UDSeauenle retlflC<lCO pelo Decreto roi' 92.854 de 27 de JunhO de
196õ. publlcaao no DIana Cflc:al ca Umão em 30 SUDseQuer,te. por oez anos. a paror de l' de maIo
de 1984. cUJo prazo resloual da outorga fOI mant:co pelo Decreto de 10 de maIo de 1991.

C=~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidenci. d. República

A Sua Excc1ênci. o Senhor
Depulado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Càmara dos Deputados
BRASÍLIA-DF.

2. Observo que o ato de: outorga angmal esta amparado jUndlcsmente. consIderando as
dISPosições cooMas na Lei n: 5.785. de 23 oe lun!Jo j:ie 1.~72. e no Decreto n' 88.056. oe 26. de
Janeiro de 1983. que a regulamentOu. que conSloeram como defenaos os pedidOS de renovação
reouendos na forma deVIda e não deCIdIdos ao termmo do prazo ce vlgénCllJ da concessão ou
oermlssão. senao. por ISSO aamltldo C iunclomlmemo orecano oas estações. mesmo QuandO
eXPiradas as respectlvas outorgas ~MJSSÃODE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA

RespettoS3.!!l.enle.

-------~ __o

SERGIO MOTTA
MiniStrO de Estaco das Comunicações

5. Nessa confonnldade. e em observânCia ao que dispôem ti Lei n' 5.785. de 1872. e seu
.Regwamento. Decreto n" 88.066. de 1983. submeto o assunto ã superior consideração de Vossa
Excelenda para decisão e submissão da matena ao Congresso Nacional. em cumprimento ao § 3'do
.artigo 223 da Constituição.

3. Com eSsas observaçôes. licito e concfUlr-se que a terminação do prazo da outorg3 ou a
pendênCIa de sua renovação. a cuno ou a longo prazo. não determinam. necessanilmente. a extlncào
do setvlÇD prestado. pOdenao o oroc!!sso ca renovação ser ultlmaao. .

.4. Em sendo renovaaa a outorga em apreço o ato correspOndente oeverá aSSinalar que ô!

renovação ocorrera õ.t partIr de l' de maIo de 1994.

1- RELATÓRIO

As diligências apontadas através Of. CCTCI-S nO
157/98 e contidas às folhas 74, 75 e, 76, foram cumpridas eos docwnenIos
apresentados às folhas 77 até 84.

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com
o § )0 do artigo 223, da Constituição Federal. através da Mensagem 417, de
1998, submete à consideração do Congresso Nacional o illO conStante do
Decreto de 2 de abril de 1998, que "Renova a concessão outorgada da
Sociedade Ràdio Cacique de Capivari LIda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Capivari, Estado de São
Paulo".

OEl998OECRETO DE: OE .~BRIl

Renova a concessão da Sociedade RádIO Cacique dt
Capivan Ltda•• para explorar serviço de radiodifusão sonort
em onda média, na cidade de CapMui. Estado de Sãc
Paulo.

D- VOTO DO RELATOR

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso das atnbuiçóes Que lhe conferem os arts. 8.<;
IJ'iQSO IV. e 223 da COn.!itltUlção. e nos tennos do art. 5.2• IOOSO I. do Decreto nl 88.066. de 26 de
Janeiro de 1983. e tendo em vista o que consta do Processo AdmInIstrativo nli 50830.000269194.

OECRETA:

Cumpridas as diligências e atendidas as exigências
pela apresentação de documentos pendentes, somos pela aprovação da
Mensagem 417, de 1998, nos termos do projeto de 'decreto legislativo que
apresentamos em anexo.

Art l' Fica renovada. de acordo com ó art. 33. § 3R• da Lei 0'4.117. de 27 ·de agostc
de 1962. por dez anos. a partIr de 1" de mala de 1994. a concessóio da SOCiedade Rãdlo CaCiQue aE
CaplVan Ltda.• outorgada onglnanamente ã Socledaae de RaOlodlfusão CaCique de Sorccaba Uda
pela Portana MVOP nO 480. de 31 de mala de 1e50. transfenda para a reCluerente pela Ponaoa n'il74
de 15 de JaneIro de 1916. renovada pelO Decreto n' 89.0487. de 28 de março de 1984. pubtlcado nc
Diãno Oficial da União do dia 29 subsequente. retificado pelo Decreto nll 92.854, de 27 de Junho d[
1986, publicado no Diana OfiCIai da União em 30 subsequente. cuJo -prazo reSidual da outorga fe
mantido pelo Decreto de 10 de mala de 1991, para explorar. sem dIreito de exclUSIVIdade. serviço de
radiodifusão sonora em onda média. na Cidade de Caplvan. Estado de São Paulo. .

Paragrafo UOlCO. A exploração do servIço de radIodIfusão. cuJa outorga é renov-.csa po~

este Decreto. reger-se·a pelo Côdlgo.Brasllelro':de Te1l!comunrcações, leiS subsequentes e seu~

regulamentos

Sala da Comissão, em4.?I..~.1/1998

Art Zo:! Este alo somente prodUZira efeIto! legaiS apos deliberação do Congressc.
N;C1onal. nos termos do § 3° do art. 223 da COnS!ltulçàO.

Art. 3'2 Este Decreto entra em vigor na data de sua pubhc:ação.,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." ......• DE .lJl~8

M.ENSAGEM N.o 417, DE 1998

Brasília. ~ de ::tbril d;: 177' da I~opondilncia 0110' da Ropúbica.

'~~~ L.-~ ~->-

Aprova ato que renova a concessão
da SociedadêRádio..Cacique de Capivari
Ltda, para explorar serviço de
radiodifusão sonora, em onda média, na
cidade de Capivari, no Estado de São
Paulo.

Aviso ng 461 - SUPAR/C. Civil.
Em 8 de abril de 199'8.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 2 de

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É aprovada a renovação da concessão da
Sociedade Rádio Cacique de Capivari Ltda, para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, na cidade de Capivari, no Estado de São Paulo. sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em onda
média, a que se refere o Decreto de 2 de abril de 1998.
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação. .

Sala da Comissão, em J.'- de u.. de 1998

De~
. Relator

11I- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática,
em Reunião Ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o parecer
favorável do Relator Deputado Murilo Domingos à Mensagem n' 417/98, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Arolde de Oliveira 
Presidente, Vic Pires Franco - Vice-Presidente; César Bandeira, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira, Paulo Cordeiro, Raimundo Santos, Alberto
Goldman, Ariosto Holanda, João Almeida, Koyu fua, Luiz Piauhylino, Salvador

Zimbaldí, Marcelo Barbieri, Roberto Valadão. Udson Bandeira, Wagner Rossi,
Mário Assad Júnior, Pinlleiro Landim, Ricardo Barros, Roberto Campos, Dércio
Knop, Euripedes Miranda, Inácio Armda, Sérgio Miranda, Walter Pinlleiro,
Murilo Domingos e Antônio Joaquim Araitio, membros titulares; Aracelv de
Paula, Jaime Manins, Paulo Bornhausen, Antônio Carlos Pannimzio, It~ar

Serpa, Nelson Meurer, Ivan Valente, Luciano Zica, Pedro Wilson, Philemon
Rodril,'l.es e Welinton Fagundes, membros suplentes.

(.?i::~
~~~
~~

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I· RELATÓRIO

,. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática desta Casa, na forma regimental, elaborou o presente Projeto de
Decreto Legislativo nO 748. de 1998, para aprovar o ato que renova a concessio
outorgada à Sociedade Rádio Cacique de Capivari Ltda.. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Capivari. Estado de São Paulo.

O processo foi encaminhado a esta Comissão para sua
manifestação no que se refere ao temário do inciso 11I do art. 32 do Regimento
Interno.

11 - VOTO DO RELATOR

Por considerar que o projeto em exame respeita a boa
técnica legislativa e contempla os requisttos essenciais de juridicidade e
constitucionalidade. o nosso voto é por sua aprovação.

sala da Comissão, em Cf de"'~ de 1999.

i-Ul..-/ ..
7'J. ';f--t

Deputado IEDIO ROSA
Relator

m-PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos Deputados Antônio

Carlos Biscaia e Geraldo Magela, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 748/98, nos termos do parecer do

Relator, Deputado Iédio Rosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira Ferreira, Paulo

Maga1hães, Ricardo Fiúza, Vihnar Rocha, Cezar Schirmer, Iédio Rosa, Maria

Lúcia, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio, Renato

Vianna, Aloysio Ntmes Ferreira, Jutahy Junior, Léo Alcântara, Moroni Torgan,

Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, ZuIaiê Cobra, Antônio Carlos

Biscaia, Geraldo Magela, Marcos Rolirn, Augusto Farias, Edmar Moreira,

Gerson Peres, Luiz Antônio Fleury, Mussa Demes, Fernando Coruja, Roland

Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar,

Corauci Sobrinho, José Ronaldo, Gustavo Fmet, Anivaldo Vale, Roberto

Balestra e Nelson Marquezelli.

Sala da Comissão, e 17 de março de 1999
Voa,'

É CARLOS ALELUIA
Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
. N2 749-A, DE 1998

( Da Comissio de Ciência e Tecnologia, Comunicaçio e Informática )
MENSAGEM N' 491197

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à ABC FM Stéreo Ltda.. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Santo André,
Estado de Sáo Paulo; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação
pela constttucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. contra os votos dos
Deputados Antônio Cartas Biscaia e Geraldo Magela.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

II - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL deerel'

,\n Ito E aprnvado u alo a que ~c rdcrc <1 Ponana n" -tolO. de II d~

setembro de 1997, que renova ~ permissào da ABe F~1 Slereo Lida. para e~plorar. pdo
prazo de 10 (dez) anos. a pan~r de S de abríl de 1~90. sem direito de e'\clllshldad~. s~f"\'iço de
radindifusão sonora em frcqucnCIJ modul:lda. na cldildc de Santo Aodre. ESIDdo de SilO Paulo
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puhliCilÇãtl

Aviso n' 537 - SUPARiC. Ch'l!.

Em 22 de 3beil dd998,

~
i / .•.. ----.........: .\

',' .. /'" .

( ?"""/~~-c:::;~"":::~
• .J 6I:D'rõE OLIVEIRA

"'pr~i~~

. "-
-"'

MENSAGEM N. 491, DE 1998
(DO PODEl\ EXECUTIVO)

Submete ã apreciação do Congresso NacJ.onal o ato constante da
portaria n2 440 I de 11 de setembro < de 1997, que renova a
permissão outorgada à ABC FM Stéreo Ltda., para explorar sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusl\o sono~a em
freqüência modulada, na cidade de Santo André, Estado de São
Paulo.

Senhor Primeiro Secretário.

Encaminho 3 essa Secretaria ~1cnsagcm do ExccJcnUSSInUl S~nhor Prcsidcntc da
Repúblic~ na qu~1 submete à aprcci:lç!:io do Congresso :\acinnill (\ mo con:Hõlnte da Ponari3 n:: 4JO.

de 11 de setembro de 199i. quu renova a pcrmíssih\ tlutnrgad3 a ['.BC í;"l Stcrco Lida.• da cidade

de S:mto Andrc. Estado de São Paulo,

Atenciosamente,

.~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Ch'i1
da Presidencía da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
~iA~iU1~to da Câmara dos Deputados

(AS CC"'ISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICACAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART, 54»

Senhores Membros do Congresso Nacíonal.

COMISSÃÜÕÉ C1Ê;-;CIA E TEC"OLOGIA, Cmn':-;ICAc.\() E I"FOR~I..\TIC\

Br3sii:J, 28 de 3bril de 1998,

EMn· Ill/Me

Nos tenno~ do anigo 49. inciso XII. combinndo COm O § 32 do 3rtíg,? 223. da

Constituição Federal. submeto ã aprecillção de Vossas i::xcc"!cncias. :1~ompanhado de E:'<posição de

Mo:ivos do Senhor Ministro de Est;;tdo dilS Comunicações. () ;:no constante da Ponarill n!! 440, tl~ 11

de sct('.,.,hrn de 1Q97. que reno\'a a pennissão outorgada ã ABC FM Stéreo Ltda,. p;ml explorar.

sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sanará em irequ~ncl:.:l modulada n;1 cidade de
S3I1to· André. EstJdo de São P::Iulo.

1- RELATÓRIO

Atendendo ao disposto no § 3<> do amgo ,223 da Consutulç:io Federal. a

matéria foi enVIada ao Poder Ltgls\ativo para a de\'lda :l.precilção. visto que o ;110 de:

renovação somente produzira efenos legais apãs a deliberação do ConblTesso Nacional.

De conformidade com o ano 49. inCISO XIl. combmaào Com O*1" do 'm, ~::J..

da Constituição Federal. o Excel~ntiSSlmo S~nhor PreSidente da Republtca subm~le ft

aprecIação do C~ngresso NaCIOnal. através da M~ns::lg~m no,) .\\11. de 19Q5. o alo que renova a

permissão da ABC FM Stéreo LIda.. para l!'-:.plorar St:rYlçO de r3dtodlfus50 sanam em

freqüência modulada. na Cidade de Sanlu Anàrc. Est::ldo d~ 55.0 Paulo

de 1397

Excelen:ISSlmc Seflr.~r PreSlcente da Republlc<,=

Submeto a noreclnçijo cc Vossa ExceténcIB a ihclusa Portana n~ 440 • de 11 de
setembro de 199"': pela qual renoveI a permIssão cu:orgada á ASe FM Stereo Ltd3" pela

Ponana nO! 61. d~ ," c:e abnl ce 1980. publicada no· Olaria OfIciai d::a União em e segumte, para
explorar Sl!r/lçO cc raclodlfu5:aC zcncra em freauêncI<:l modulada. na cIdade de Santo André. Estado
ce São Paulo

Nos termos do iln. 31. 11. "h". do R..:glmento Interno. a ~sta ComIssão compet~

delibemr sobre os aspectos tccnicos c fonmlls rcl.:ltt\'o~ :l proposição submetida ao seu

exame.

11- VOTO DO RELATOR

Cs creâe5 .:cm;::G:e--::es deste .·.~'nisúwc :r.amfestaram-se sobm o pedlCo,
ccnSléerando·o Ir;Str~ICO c::e <:=cr~o cor:-: <,!. legIslação 3:::::CQveL o ct.:e me levcu a defem c
req:.:e!lmentc ~e renO\'ilç~O

, ,O 'MINISTRO ~E. ESTA~O OAS .COMUNlCAÇÕES, ('O uso .Cli. suas atribUI ões.
conforme o diSposto no art. 6 • InCISO 11 00 Decreto ne 88.066. de 26 de Janeiro de 1983 e tendÇ

VIsta o que consta do Processo Administrativo na 29100002659/89. resolVe: . Oem

o ::no d~ r~no\'ação J~ oUlorga llbedcct: :tos princípIOS d~

constl1ucl0nalidaà~. ;!spcclalmente no que S~ re1i~r~ at'S nnigos J~O a ~:} da Consltlutçào

Federal. ~ atende :l~ formalidades ICg:llS. moll\'os peios quaIs SomoS pela homologaç5.o do

ato do Pod~r Executivo. na forma do Projeto de D~crcto Lcglslou\'o que ora apresentamos

Todas ilS ~xlgênctas da Resolução nU 01. d~ 199Õ~ram :llendld:\s c

os documentos Juntados ilOS autos lndicrun a reguiilndad~· na execução dos. 'sef\'lçOS d~

radiodifusão

o processo de r~no\'aç5.o d~ outorga rcquenda pci:l ABC FM Stereo

Ltda,. executante do serviço de radIOdifusão sonora ~m fre.~êncta modulada. na CIdade de

Santo André. Estado de Sfi'o Paulo. t:ncontTa.-5t.: de acordo co..m a prática legal ~ documental

atineme ao processo reno\'3tono

D~ 1997.

" ::ç~'... , \ . .

SÉRGIO t\oTTIi7"_'M'_~ .
PORTARIA N° 440, DE 11 DE se'tew.oro

3 Esclareço cue. ~:;!o termos do § 312 do ar: :,23 da COnSti:UlÇoão. o a:o de renovaçã:::
somente :rOCl.:::ra e'~::~s h:;:a;s "=::s ceht:eraç.tb :::0 Ccnçre!so l'~ac:c;-:a', =2ra c~ce sohe::o se;;;
enCilmln~ac!c G r:?ferc::: a:o. .E:::::":'::::s;-:~aco co Processo ACl":':::1IStratlvO n2 ::::91C;J C:::2ê59IS9. que IM
deuongcm

Art. 1~ Renovar. de acordo com o art. 33, § ,3l!. da LeI na 4 117. de 27 de agosto de
1962. por dez anos. a partir de e de abnl de 1990. a permIssão outorgaca a ABC FM Stéreo Ltd
pela Ponana nO 51. de 1~ de abnl de 1980. punhcad<3 no D1I300 OfiCIaI da Umão em 8 seguInte P3~

~:~~~eS~~t~~~~r:~E~~~du~~~~~~,~::;~çode radiodifusão Sonora em frequénaa modulada. na

Art 2'1 A eXPlor~ção do servIço de radiodIfusão. cUia OUtoraa e ren~lÍada por esta
pomma. reger.se·a pelo COClgO 8raslleloo de TeJecc:-:::.;nll:3cC;es lelS- suosecuentes e seus
regul21~entos, .

Art. 3
2

Este ato SOmente prodUZirá efeItos legaiS ;;pós deliberação do Congresso
N,oonal, nos lermos do § 311 do an. 223 da ConstltulI;:ão

Art. 4'" Esta Ponana entra em vIgor na data ce sua publlCélÇão

Sa\adaComissão.em";(.; de tyJ.:J_r,f.v:.J../ de 1998

ll~
Depulado Jose Rocha

Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISL.\TIVO:-;" -. DE 1998

Aprova o ::no que renova a pennissão amornada

à ABC FM Sléreo LIda.• para explorar se;;'iço

de radíodítusão Sanem ~m freqüencia

modulada, na cidade de Santo André, Est.do de
São P3ulo
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o CO:-JGRESSO t'ACIONAL doerela

Art. I" E aprO\ado o atO a que s~ refere a Pl'm::l.na nO .440. dt: 11 de setembro

de 1997. que renova a penmssào da ABC FM SI,;reo LIda.. parq .,plorar. pelo prazo de 10

(deZ) anos. a pa"ir de 8 de abril de 1990. sem direito de e,elusi\·idade. serviço de.

radiodifusão sonora em frequeneia modulada. na cidade de Santo Andre. Estado de S50

Paulo.
Art. ::!• .Est~ d~crcto legíshlti\'o l.:ntr.l em \'.gor na cUll:! d~ 5Uõl publícnç50.

SaI3daComissão.~m;l ...· de JJ·"""", ..,i::.~ de 1998,

~pulAdl~~
Relator

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Infonnálica
em Reunião Ordinária realizada hoje, aprovou. unanimemente, o parece;
favorável do Relator Deputado José Rocha à Mensagem nO 491198, nos tennos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Arolde de Oliveira 
Presidente,. Vic Pires Franco - Vice-Presidente; César Bandeira, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira, Paulo Cordeiro, Raimundo Santos, Albeno
Goldman, AIiosto Holanda, João Almeida, Koyu lha, Luiz Piauhylino, Salvador
Zimbaldi, Marcelo Barbieri, Roberto Valadão, Udson Bandeira, Wagner R'Ossi,
Mário Assad Júnior, Pinheiro Landim, Ricardo Barros, Roberto Campos, Dércio
Knop, Euripedes Miranda, Inácio Armda, Sérgio Miranda, Walter Pinheiro
Murilo Domingos e Antônio Joaquim Arai\io, membros titulares; Araeely d~
Paula, Jaime Martins, Paulo Bornhausen, Antônio Carlos Pannúnzio, Itamar
Scrpa, Nelson Meurer, Ivan Valente, Luciano Ziea, Pedro Wilson. Philemon
Rodrigues e Welinton Fagundes, membros suplentes.

COMISSÃO DE CONSmUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I. REV.TóRJO
A Comisslo de Ci6ncia e Tecnologia. CcmunicBçIo e

lrtforrNIticII dalta CIIIlI. na forma rlIIlimental, elaborou o pl'H8llta Projelo de
DecI8to LegiIlalivo nO 749, de 1998. para aprovar o ato que renova a permiaIo
lIUtIxgede à ASC FM 516nlo Ltda.• para explorar HIViço de radiodifullo __

lIIll frIlqll6ncia modulada. 1111 cidade de santo André. EaWdo de SIo Paulo.

o processo foi encaminhado a esta Comilllo para lUa

JI1IIn~no que se refere ao temário do incilo 111 do art. 32 do Regimento
Im.no.

11.VOTO DO RElATOR

Por consklerar que Oprojeto em exame rupeila a bOa
\icniça Iegislaliva e contempla 011 teqUititos _nciais de iuricllcidede •
constiluclol1lllídade. o nosso voto é por sua aprovaçio.

sala ela Comiasio. em .f de -~

I!I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos Deputados Antônio

Carlos Biscaia e Geraldo Magcl~ pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
Ic;isIativa dó Projeto de Decreto Legislativo nO 749198, nos tennos do parecer do

Relator, Deputado lédio Rosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, JOIé

Roberto Batocbio e InaIdo Lcitlo - ViI:c-Presidentes, Antônio C~s Koodcr

Reis, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira Ferreira, Paulo

MaplbIcs, Ric:ardo Fiúza, Vibnar Rocha, Cezar Sehinner, Iédio Rosa, Maria

Lúcia, Mcudcs Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio, Renato

VÍlIIUIa, Aloysio NIUlCS Ferreira, Jutahy Junior. Uo Alcântara, Moroni Torpn,

Nelson Otoch, Vicente Arruda,ZenaIdo Coutinho, Zulaiê Cobra, Antônio Carlos

Biscaia, GcraIdo Magela, Marcos RoIim, Augusto Farias, Edmar Moreira,

Gerson Peres. Luiz Antõnio FIcwy, Mussa Demes. Fernando Coruja, Ro\and

Lavip, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar,

Conuci Sobrinho, José RooaIdo, Gustavo Fruet, Anivaldo Vale, Roberto

BaIcstra e Nelson Marqnezelli.

Salapt4daComissio, C'flI;; ':mar~ode-l999

Dep É CARLOS ALELUIA
Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N! 7!O-A, DE 1998

( Da Ceaiuia de CIhda e TecaoJo&ja. ComDllicaçio e IlIÍormitica )
MENSAGEM NlIS2191

~ o Mo~ .llUIorga conceaio à FWIdaçio Século VlI1te e Um pera lIXI6ar
.-vIÇO de~ de ~ • imagens (leIaviaio) com fins exclUl~
ecIucallvoa. na c:idada de C8mp11111S. EIlado de Sio Paulo' tendo parecer da ComiuIo
de .~.' JuIliça • RecIaçIo pela COIlIliItJciona. juridícidadll e tKniea
Iagislativa, cama 0& VDIO& dos DepuIacjcs Ant6nio Carlos Biscaia eGeraldo MagN.

SUMÁRIO

I -l\1ljeto inicial

11 - Na ComissIo de Constituiçio e Jusliça e de Redação:
• PIreeer do Relator
• PIreeer da COlIIiulo

o CO)/GRESSO NACIONAL ~ccr.lI:

An te E apro'"ldo O ato a que se reftft 1.'1 DctJeto de ó de iulim de
I~'. que DUtOf$3 co~e~sào aFundaç~~ Secu10 \'mlr e L1m para explorar. peJo Pw(\ dt J~
(qu~) InoS. sem dlrC:n~' de excluswid.de. scn.iço de radiodifuslo de sons. e inllMfnf
(rclcviJlo) com fín~ exclusl\Oamenle educativos. na cid;de de Campinas. ESlado de São Paulo
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publicaçio
An. :e Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

Sala da Comissão. em 02-de-dcZémbro de J998
D EC R E T.\:

An !f' Fica oUlo:-::a0:.13 :undac;1o Secuitl \'lnle :: Um concess:it> Ç3õ.1 t:xecut:!r. pelo pr:1Z0 de
t51qumzcI anos. sem dlrclIo,..; e~cíusl\ldad:. sel'\'lço de r3dlOdliusão de sons I.! lm::~::t"; ItCie\'lsãol. com
tins ::xc1usl\':lmeme ::lJUCólll\l'.. ~:l t:l":J':::: j:: (:1mpm:ll>, Sstai.ln do 5;1(1 Paull'

Par:U!riUO um.::t' :\ conc;:sS<io ura outorg:Jd.1 reger-se·a :-eit' Coalgo Br:a:uhmo do:
Te1ecomunlc.ações.-lt:ls subseul:t.!r.lcs :: scus re!:oui:Jmentos

An. l' Este :no somenle oroduzlra eleitos le~:us apos deliber3;~a do Congresso NaCional. nos
lennos do ~ ~t do ano ::13 da Constltulç;1o

.."'-n, 3~ O contr:ItO dc:eolT::ne d:=sla concessão S~r.J cdebr3do ~:n sessenl:l d13! contidos d:I
pubhc:"ção â.:l dehbero1çâo do Con,!:"t'esso NaCional. sob P:113 dt.! nuhd:Jde do alo j~ oUlor~

An. .I': Este ~crelo enll'a em vigor na dat3 de sua publíc:ação
" ME'"AGEM NO 852, DE 1998

(DO PODER EXECUTIVO)

Submete ã. apreciaçi13.o do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 6 de julho de 1998, que "Outorga ã Fundação Século
Vinte e Um concessêo para executar serviço àe rad~odifusão de
sons e imagens (televJ.são), com fins excluslvamente educativos.
na cidade de CampJ.nas, Estado de São Paulo".

(AS COMISSOES DE CIE:NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTICA E DE REDAÇAD (ART. 54»

Senhores Membros ao Congresso N:lcion::li.

BWlila. 6 de julho ..... de 1998. 17P da lndepend:::cla ~ IJO'da República

6/\....-l0\.,J.......

r/iZ""

Nos termos do Jnigo 49. Inciso XII. combinado com o ~ :;= do artigo :::3. dJ

Constituição Ft:der:li. submeto::J. apreclac50 de Vossas ExcelênCias. :lcomp.:mh::ado de Exposlç50 de

~1otivos do Senhor .\1imstro ri:: Estado das Comunicações. o o.to cons::1flle âo Decreto de 6 de Julho

de 1998. que "Outorga à Fundac50 Século Vime t' Um concessão p:rr:l ex~:::utar sen'iço de

radiodifusão de sons c imagens lteie\·isãol. com fins cxclusi\'amente educ;:ltI\'os. na cidJ.dc àe

Aviso nO 945 .. SLl'ARJC Civil

In
Em U de julho de 1998

'3enhor Primeiro Secretario.

Campinas. Estado de São P3ulo"_
BrasliiJ. ' ... .:~ .JUlho de 191:18.

Encaminho a essa SccrClana ~lcnsaF':m do Exceienusslmo Senhor Presióente da

Republica na qual submete a apreCiação ào Congresso Sacional o alo cnnst:lIlte do Decreto de 6 àe

julho de 199·S. que amarga concessão iJ. Fundação Secuio \'ime e Um. para e~ecutar set'\'lço de

radiodifusão de sons e Imagens ttele\'isãol. na cídade de Campmas. Estado de São Paulo

Atenciosamente.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 1nI98-MC, DE 02 DE JULHO DE 1998

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

E~~h:nllsslmoSt:nhor Presldconle da Rt:publrc:l.

Submelo :.1 aprccl:Jção de Voss:J Excej~ncl;) n mciuso pro,lt:to ce áecrelo. que
oUlor~ conccss3,? it Fun~ç.5o Seculo VlOte e Um. par.1 e.\:ecutJ.r S;:I'\'IÇO de t1Qloolfusào áe sons c
Imagens ncJe\1sãol. com fins ~;occlusl\':lmeme educativos. na cld:lC:!e de C:Jmemi!s. Estado de 530
Paulo. .

2. Cumpre ressalurr que o pedido encontr.:l-SC d::\'l~menle mStruldo. de acordo
com a l~glsiaçào aplJcJ.\"C:I. cemonstranao possUIr J. enud;)d::: as qU:Jhiicações :::~Ig:d:ls paiol a execução
do servJço,

3. Esclareço. amda. que o .m. ::!C1 do prolelo. em :nendlmenlo ao O!SpoSIO no $ 3- do
artigo 113 d.a ConsUlulçào. ~st3bejece que o ato á.: ourórg:l someme produzll'J efeitos leu:l;s apos
delibernçào do Congresso Nacional.' -

.f Em rnzão diSSO. sohcuo :1 Vossa ExcelênCia s~lam os autos rio ane.l(o orocesso
:Jdmimstrauvo encaminhados ao Congresso NacIonal . .

Respeitosamente.

~, 7t<.JM-
LVIZ CARLa MENDONCA DE BARROS

MlnlSlrO de Estado das Comumcações

~\~SJ:~
~timstro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excetencl3 o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei~o Secretario óa Càmara dos Deputados
BRASILlA-DF

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

J - RELATÓRIO

De conformidade com o an 49, inciso XII. combinado com o § I" do an.113.
da Constituição Federal. o ExcelenusSlmo Senhor PreSIdente da Repúbhca submele a
apreciação do Congresso Naclon.1. .través da Mensagem n" 851. de 1998. o ato que OUlroga

concessão à Fundação Século Vinte e Um para execUlar serviço de radiodifu~o de sons e
imagens (televisão) com fins exclusivamente educali,'os. na cidade de Campinas, Estado de

Sio Paulo.

DECRETO DE DE DE I~~H

Atendendo .0 disposto no § 3" do anigo 223 da Constituiç!o Federal. a
matéria foi enviada ao Poder Legislauvo para a devida apreciação. VISto que o ato de

renovação somenJe produzira efeitos legais após a deliberação do Congresso Nacional.

Outor~.l:; runc.::I.I;.io S~CUIO \"lnle;: Lm con::~)$;jll r:!:l execut:lr scr\'ll;"n li::
radlod-liusâo c:: sons .: l:nauens Itelens:iP' ,:o~ lins ~xcjuSI\iJmenlc
.:ouc:::\ "" n3 c;6.d~ ..i.: t.::lmo~r.:ls, ESlaoo .:.: :;5,. P:Uh1

Nos termos do ano 31,1l. "h". do Regimento Interno, a esta Comissão compete
deliberar sobre os aspectos tccnicos e formais relativos ã proposíção submetida ao seu

exame.
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11- VOTO DO REL.\TOR

A autorização do Poder Público para a execução de serviço de radiodifusão

educativa é regul~da pelo Decreto·lei n' 236. de 28 de feverelTo de 1967. que complementa e

modifica o Cciaigo Brasileiro de Telecomunicações. ESles instrumentos jurídicos. bem como

seus regulamentos. >slabelecem que oUlorga de canais educalivos índepende de edítal
No processo em questão. a Fundação Século Vinte e Um atendcu aos

reqUIsitos da legislação específica Não cabe. na a",ihse deste processo. a aphcação da~

c~inCncias da Resolução n° 1.190. desta Comissão. uma "ez que a mesma esta voltada a

OU1~rga de canais comerciais de rádiu e t-ele\'lsão

o ato de concessão de outorga obedece aos princípios de constItucIonalidade.

especialmente no que S~ refere aos amgo~ :;:20 <1 :!:!~ da Constituição Federal. c atende às

tormalidade~ legais. motivos pelos quais somos pela homologação do alo do Poder

Executivo. na fonna do Projeto de Decreto Legíslau\'o que ora apresentamos

I ."...._•• ,.':. w_-dt: 1998

Serpa, Nelson Meurer, Ivan Valente, Luciano Zica.. Pedro Wilson, Philemon
Rodrigues e Welinron Fagundes, membros suplentes.

Sala da Comissão,-02 de_de~embro de 19.98.

.---...
I
\ . '.

\ / \
,. ~~~--e-\
D~u6i'dõARó1.DE DE OLIVEIRA

'-...... Presidente
...................... ,

"

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

1- RELATÓRIO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1998

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática desta Casa, na forma regimental, elaborou o presente Projeto de

Decreto Legislativo n° 750, de 1998, para aprovar o ato que outorga concessão à
Fundação Século Vinte e Um para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) com fins exclusivamente educativos. na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo.

Apro....a o ato que: outorga concessão aFundação

Século VIOle e Um para execul.r serviço' de·

radIodifusão de sons c imagens (t~le\ ISãOI com

fins exclusivamente educativos. na cidade de

CamplOa,. Estado de São Paulo

() CO:-;GRESSO NACIONAL decreta.

:\11 I" [apna adn o ato a que se refere o Decreto de 6 de julho d.: 1qqS. que

outorga concessão a Fundação S~cul() Vmte e Um para explorar. pelo prazo d~ 1.5 tqumzel

:mos. sem direito d~ e'\c1u~I\'Idade. servIço de radlOdifus5.o de som- e Ima~en~ lt~le\lSàol

com fins eXclU51\::tmenlt.' ~ducall\os. na Cidade de Campmas. Estado de São Paulo

O processo foi encaminhado a esta Comissão para sua
manifestação no que se refere ao temário do inciso 111 do art. 32 do Regimento
Interno.

11 - VOTO DO RELATOR

Por considerar que o projeto em exame respeita a boa
técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e
constitucionalidade, o nosso voto é por sua aprovação.

An. ~(' Est~ d~crctll h:glslauvo entra em vigor na data de sua pubhcação.

Sala da ComlSsãQ•.cm-iJ.de.",·" ,,'i-..;:; de 1998.

----~!.--.:.::~~~=====-. ;

,---:::::::::::iiJicõíipitiúi'-d~ Sah'ador Zimbaldi

Relalo~

Sala da Comissão, em 04 de .~

, , .

" ~!-/Jl v '
Deputado IEDIO ROSA

Relator

Ill-PARECER DA COMISSÃO

de 1999.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Infonnática.
em Reunião Ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o parecer
favorável do Relator Deputado Salvador Zimbaldi á Mensagem n° 852/98, nos
tennos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

:stiveram presentes os seguintes Deputados: Arolde de Oliveira 
Presidente, Vic Pires Franco - Vice-Presidente; César Bandeira, José Mendonça
'Bezerra, J.osé Rocha. Luiz Moreira, Paulo Cordeiro, 'Raimundo Sanlos, Alberto
GoldmfUl, AIiosto Holanda, João Almeida, Koyu Dla, Luiz Piauhylino, Salvador
Zimbaldi, Marcelo Barbieri, Roberto Valadão, Udson Bandeira, Wagner Rossi,
Mário Assad Junior. Pinheiro Landim, Ricardo Barros, Roberto Campos, Dércio
Knop, Euripedes' Miranda. Inácio Arruda, Sérgio }yliranda. Walter Pinheiro,
Murilo Domingos e Antônio Joaquim Araíuo, membros titulares: Aracely de
Paula, Jaime Martins, Paúle- Bornhausen., Antônio Carlos Pannúnzio, Itamar---_....

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos Deputados Antônio

Carlos Biscaia e Geraldo Magela, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 750/98, nos tennos do parecer do

Relator, Deputado Iédio Rosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Darci CoeDlo, EdÚardo Paes, Jaime Martins, Moreira Ferreira, Paulo

Magalhães, Ricardo Fiúza, Vilmar Rocha, Cezar Schinner, Iédio Rosa, Maria

Lúcia, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio, Renato
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Vianna, Aloysio N1ll1es Ferreira, Jutahy JW1ior, Léo Alcântara, Moroni TorgllJJ,

Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Antônio Carlos

Biscaia, Geraldo Magela, Marcos Rolirn, Augusto Farias, Edmar Moreira,

Gerson Pe~es, Luiz Antônio F1eury, Mussa Demes, Fernando COIllja, Roland

Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar,

Corauci Sobrinho, José Ronaldo, Gustavo Fruet, Anivaldo Vale, Roberto

Balestra e Nelson Marquezelli.

Sala da Comissão, e 17 de março de 1999
~(.

É CARLOS ALELUIA
Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 751-A, DE 1998

(. Da Comissio de Ciência e Tecnologia, Comunicaçlo e Informática )
MENSAGEM N! 855198

Aprova o ato que outorga concessão à Fundação João Paulo 11, para explorar seIVÍÇO
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamenté educativos na cidade de
Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo; tendo parecer da Comissão de'Consliluiçio e
Justiça e Redação pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, contra os
votos dos Deputados Antônio Carlos Biscaia e Geraldo Megela.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNlCAÇAO E
INFORllJ\TICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»)

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do arugo 4(). inciso XII. combinado com- l) § 3: t.!o :!..'11g0 ~~3. Jo.

Constítuiç:io Ft:dc~l. submeto oi apreciação de Vosso.s é:<celénclas. ;lcomp:mh'lco de Exposlç5.o OI:

MOlh·os do Senhor Ministro de ESUldo das Comwúcaçõcs. o ato constante dà Decreto de ó de julho

de 1998. que "Outorga concessão:i Fundaç.5.o João Paulo 11. paról executar sCI"\·iço de r:J.âíodifus:io

de sons t: im~gcns (lclevisãol. com tins cxclusl\·:J.mcntc educati\'os. n~ cid:J.ce de CJchocirJ

PaulistJ.. ESl3do de 550 Paulo"
BrmaliJ.. 10 de juiho de 1998.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS ti" 175/MC, DE 02 DE JULHO DE 1998

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Exceltr1lisslmo Sennor PreltCItnte da Repuohca,

SubmelO a consraeracão de Vossa E.'(celenCl3 o Incluso Proce~o A'dmmlstratlvo n'
53830.002047197. em que a FunaaÇâo João Paulo 11 solICIta outorga de concessão para exécutar
sel"lrii;o da radiodifusão de sons e Imagens (teleVlsãol. com fIns exc!uSlv;mrmte eaucattvOs. na Ctdade
da Colchoetra Paulista. Estado de São Paulo

2. De acordo com o § Z' do an. 14 do Decreto-lI! n' 235, de 28 de feveretro de 1957, que
complementa e modifica iiI Lei n' 4 117. de 27 de agosto de 1962. que inStitUIU o Código Brasileiro de
Telecomunicações. OI outorga di concessão de canaIs oara teleVlsiiio educativa não depende de ,
publícaçio do edital pr.",sto no artIgo 34 da refenda Lei.

3. Cabe-me informar que os órgãos competentes deste Mimsleno m3lllfestaram·se ~obre

o pedido. conskterando,o regularmente Instruido. lendo iiJ entidade demonsndo pOSSUIr as
qualificações exigidas para a execução da seMço.

4. Assim, Senhor Prestdente, apresento a Vossa Excelincia o anexo projeto de Decreto.
para a formalização do aIO de outorga, que somente vini a produzir seus efeitos legais após
dlliberaçio do Congresso Naoonal. nos tannos do § 3' do artigo 223 da Constituição.

Respeitosamente.

AYV1"",
LUIZ CARLO~M~N6c5iibA DE BARROS .

Mimstro de Estado das Comumcações

DECRETO DE 6 DE JULHO DE 1999.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

An 10 É aprovado o ato a que se retere o DccrclO de 6 de j!llho de
1998. que outorga conces~io à Fundação João Paulo Il. para e'Xplorar. pelo prazo d~ 15
(quinze) anos, sem direi10 de exclusividádc. serviço de radiodifusão ,de sons e im~gens. com
6ns exclusivamente educalivos. na cidade de Cachoeira Paulista. Estado de São Paulo.

An. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicãção.

MENSAGEM N2 855, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 6 de julho de 1998, que "OUtorga concess30 à Fundaçlo
Jeao 'Paulo II, para. executar serviço de radiodifusAo de sons e
'imagens (televisão), com fins exclusivaaente educativos, na
cidade d~ Cachoeira Paulista, Estado de 5:ío Paulo".

Outorga concess;;o à Funaação ":cão Paulo 11. para
executar serVll;:O de radiodifusio de sons e imagens
(teleV1sào), com finS eXcluSMlmente eaucatlvos. na. Cidade
de Caetloelra. Paulista. Estado de São PaUlO.

• O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso cal a:r.buu:;:ões cue lhe conterem os anJ, 84.
InCISO IV. e 223. capoto da COnStlllllÇiÍO. de acerco com o ano ~.:. § 2!. CO Decrelo·lel n!Z 236. de 28 de
fe:vettlro de 1967. e lendo e~ VIsta oJlue consta do Processo Admlnlstr.ltlVO o' 53830.002047197.. /5

DECRETA:

An. " Fica outorg;u:la concessão à Funcação J~áo Paulo U,para executar. pejo prno
de 15 (quinze) anos. sem ClrlltO :::e exquslVldade. seNU;::: ce raoiodlfusão co sons e Imagens
(lelevisio). com fins excluslvamen:e eaucal'vos. na c::::aoe :e Cacnoelra Pau::s:a. ::staao ée São
Paulo

Paragrafo umco. ;.. concessiÓi ora outorgaoa rt!ger.se-a pl!lo C6dlgo Brasileiro de
Telecomuntcaçaes. leiS subsequentes e seus regulamentos.

Art. 2' Este ato somente produzlrâ efeitos ll!gms após deliberação do Congresso
NaCional. nos tennos do § 3" do an. 223 da Constituição

Art. 3' O contrato decorrente desta concessio uni celebrado no pl'UO de sessenta
:~~:~osda publicação da defiberaçio do Congresso Nac:onai. sob pena de tomar-se nulo o ato

Art. 4' Este Decreto entra em Vigor na data di sua publicação.

Brasilia. 6 de julho de 199B: 1~ da Independinoa e 110' da RlpUbla.
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Senhor Primeiro Sccrc[fuio.

Aviso n' 948 - SUPARlG.Civil: o CONGRESSO NhClONhL decreta

An. Iti E::JprO\ :Ido o ato a qu~ se rd~r~ ú D~cr~to de 6 d~ Julho de 1998. que:

outomo. conc~5!'ão D. Fundaç.io JoãO Pault) 11.. para ~\:plorar. pelt) pr:Izo,j~ '15 (qumze) anos.

sem direito d:: cxc1usi\'idild~. s.::r\'iço de radiCldífusão d~ sons ~ Imag~ns. com fins

exclusl\'ameme educati,,05. na cidade de Cacho~lra Paulist3. Est::t.do de São Paulo

An, jo Este decreto kgislatl\ o entra em \'Igor na data de sua pubtic:J.ção,

S31:J.daC()mISSào.~;.";,""",.""'J::Jdt: 19Q8

~.

-~~Z·bll··-:::--- ~J'epu(::J.do :'lUlnHlor ~Im a, I

Relator

A COlnll);;ão de CIt:ncl<J t: Ict:ll(llo;.!li.I. CUlnunH.:açju c Inloml.JIU':,1
~m Reunlilo Ordmanu realizada h(II":. ,lpr\1\OU. ummllncmcnh:. o p3rcccr

la\'ofavel do Relator Oeputado Salvadt'r lUIlD<lldl a .\hms::Jgcm 11" R55 'Qi{, no:;
lermos do ProJcto út: Decreh1 l.r.:glslnu\(\ que ~prcscllta

. Estiveram prcsclUcs tl~ ~t:g.t11l1h~". IJt.:putado,; Arolde de 01lvClf:l .
PrC:Sldentt:. Vic Pires Fram:(' - Vlcc-l'ft':::>H.lcnh:. Cr..:sar Bandeira. J05C Mendonça
Bezerra. Jose Rocha. LUIZ :Vlorclra. Paulo Cordclro. Raunundo Sill1l(l::'i. Albeno
Goldm:m. t\no~;to 1I1lJa1lJa. Jolio :\hucala. Kll~U lha. -Luiz Pmllh~lino. Sal....ador
ZlInb:tldi. Mnrcdo BarlHcn. Robcn(l Vabd5.l'. Cd~5l'n Bandeira. Wngner Ro:ssí.
Mrlrio Assad Juntor. Pinheiro LJIldllll. Rlcard(. Barr0s. Roberto Campo.;, Derc~o

Knop, Euripe:dcs Mirnnda. hl3CIO Arruda. S~r!:=ILl MlI1mda. \Vnltcr Pinheiro.
Munlo OOIUIOf!OS e Alltônul JoaquliIl !\r~IIIl\·. membro;; titulares• .:\racely;Jt:
Prmla. Jnime Manms. P:mlll Btlrnhauscl1..\nH.\nlO enfio:. PannUn7.1O. h~3~
Serpa. Nelson Meurcr. 1\0111 Valente. Lucl:lno li~a. Pedro \\'II.:;on. Phdémon
Rodrigues c W~hnlOn F:tgunJc~. membros ~t1plt:nte:>..-Sala t11 Curtuss.io. O.:! de t1czcmhro de 199&

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

111- I'.\HECEI! ll.\ «()\IISS,\O

Atcndcml0 ao disposto no § 3fl do anlgo ~:!3 da Constituição Federal. a matcn:l

foi cnvl::ld::l ao Podc:r Legls1::luvo para íl de, Ida apreciação. \ Isto 'luC o ato de oUlOrga somcnt~

pt'Oduzlrá t:f~uos iCg:lls após a deliberação do Cungresso Nacional.

Nos termos do :ln. 31. 11. "h", do RL'glmcnlO Interno. a L'Sta Comissão compelt

deliberar sobre os aspectos lccmcos c fonnaIs rcbu\os ti propoSição submetlda;;lO seu cxaml:

·tO~lISS;i.o DE CIÊ:-;CIA E TEC:"IOLOGIA. COMI::-ac..\çÁo E I:-;FORM,\T/CA

1- RELATÓRIO

Encaminho" essa Sec:ret:m:l Mens:lgem do E:tceh:ntisslmo Senhor Presidente d:1

Republic::l na q~~ll submcu: oi 3preci:lç50 do Congresso Nadon:.1 o ato const;mte do Decreto de 6 de

julho de 1998. que outorga concessão .:: Fund:lÇfio J050 P;l.ulo 11. p;JJ'ól cxecuur sen·jço de

radiodifusão de sons e imagens (tclevis5.ol. na cidade de Cachoeira P:lulisI3. Est:l.do·c:: São P:!.uJo.

A Sua Excelêncl:1 o St:nhor
Deputado UBlRATA." AGCIAf(
Primeiro Secrct.:irio da C:i.-n:lr3 um; [knut:!.cos
BRASÍLIA·DF .

c·

Brosili<l. 1o de julho de 1998.

~
CLOVIS DE nARROS C,\R\·AI.HO
~lIm~lro oe: E:i!:ldo Chefe da C~a Civii

da PrcSH::i':::Cl:l. ":J Rcpúbhc~

Oe conformidade com o an, 49. mClso XI1, combinado com o § 10 do an. ~~J.

·da Constituição Fedem!. o Excclentísslmo Senhor Presldcnte da Republica submt:tt: J

apreciação do Congresso Nacional. atrnvcs da Mensagem nll 855. de 1997. o alo que outorga

concessão :i Fundação João Paulo H. para explot1u $cr\'lço de radiodifusão de sons c im::lgcn'3

(tc:levísão). com rins exclusivamente educativos. na cidade de Cachoeira Paulista. ES1:tdo de

Sã9 Paulo

. fi - VOTO DO REUTOR I. RELATÓRIO

A autonzação do Podcr PúblIco p:lr:l a execução de serviço de

radiodifusão ~dueatl\J. e regulada pelo Decreto-lei n° :36. dc .:!S de tl::\'erelro de 196i. que

complcmenrn. ~ modifica o Código BraSileiro de T..:lccomuOlcaçõ~s Estes mstrum~ntos

JUridlcos. bem como $~US regulamentos, cstabch:ccm qur: nutorgil J~ can:lI~ ~dUCatl\05

mdcpcndc de ~d\la\.

~o proct.:sso em questào, a rundJli;i~l Joào Paulo 11 atendeu aos

r~qUlsltos da i:!glsla;;ãlJ :.:spccitica r..: obt::\t: parcc;:r ta\mu,\d Ja :\")50clação J:! Ctlmum:':J~5.ll

cducau\'3 Roqu::nc PintO.

Não cabe. na analise d..:stc proc.:sso. o: aplicação d:ls ..:xi,gêncl:J.s J:l

Resolução nO 1 90. Jest:l Comls550. uma \cz que :l mc:-.ma ..:sla \oltaJa a oUlorga de- canais

ComerCiaiS de radio c televisào.

O ato ue outorga obedece aos pnnctptos JI.: conslltuCtOnatidacl.r.:.

especlahuentc no que se: refere 305 artigos 2~O a 113 da ConstitUição Feder:!L c ::uende às

forma1id~:dcs l~g:lIs. motivos pelos quais somos pela homologação dq ato do Poder Executl\o.

na fonna do ProJeto de Decreto Lcpslati\'o que ora apresentamos

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e

Informãtica desta Casa, na forma regimental, elaborou o presente Projeto de

Decreto Legislativo nO 751, de 1998, para aprovar o ato que outorga concessão á

Fundação Jolio Paulo n, para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens

com fins exclusivamente educativos, na cidade de Cachoeira Paulista, Estado de
São Paulo.

o processo foi encaminhado a esta Comissão para sua

manifestação no que se refere ao temário do inciso 111 do art. 32 do Regimento
Intemo.

11. VOTO DO RELATOR

Por considerar que o projeto em exame respeita a boa

técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e
constitucionalidade, o nosso voto é por sua aprovação.

S31a da Comissão. em 4 de março de 1999

PRO.IETO DE DECRETO LEGISLATIVO X" • DE 1998

Apro\ a o ato que oUlorg3 concessão ã Fundaç50

João Paulo 11. nora "'piorar serviço de

radiodifusão de sons ~ imagens. com fins

~:<c\usivamen\e educ:lu\'os. na cidad,e .de

Cach"""a Paulista. ESlado d. São Paulo.

L-! ?. / ('--;u ~_.

Deputado IÉDIO ROSA

Relator
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Senhores Membros do Congresso Nacional,

(ÀS OJMISSOES DE CIENCIA E 'IEOOlOGIA, a:MlNICAÇAO E INRlrolÃTICA.. E
DE lDNSTITlJI(1oD E JIlSTICA 1: Dll REiJACAO (AR'!' , 54) •

Submete ã apreciação do Congresso Naciônal o ato constan
te do Decreto ·'e-lO ·de· junbode . 1996, que renova a conc;.

são da Rádio Universo Ltda.; para explorar servJp de ra-
diodifusão sonora em onda, média, na ciiade de Curitiba •..Es·
tado do Paraná. -

MENSAGEM NF.S7, DE 1996

(DO 1'ODER EXECUTIVO)

Art. 2' Este decreto legislltÍvo entra em vigor na data de.1Illl
publicaçio.

IIl- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos Deputados Antônio

Carlos Biscaia e Geraldo Magela, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 751/98, nos tennos do parecer do

Relator, Deputado lédio Rosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Gcovan Freitas, José

Roberto Batochio e InaIdo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira Ferreira, Paulo

Magalhães, Ricardo Fiúza, Vilrnar Rocha, Cezar Schinner, lédio Rosa, Maria

Lúcia, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio, Renato

Vianna, Aloysio Nunes Ferreira, Jutahy Junior, Léo Alcântara, Morani Torgan,

Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaié Cobra, Antônio Carlos

Biscaia, Geraldo Magela, Marcos Rolirn, Augusto Farias, Edrnar Moreira,

Gerson Peres, Luiz Antônio Fleury, Mussa Demes, Fernando Coruja, Roland

Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar,

Corauci Sobrinho, José Ronaldo, Gustavo Fruet, AnivaIdo Vale, Roberto

Balestra e Nelson Marquezelli.

Sala da CO~miSSãO'em 17~e ~o de 1999

Deputado J CARLOS ALELUIA
esidente

Nos tennos ljo mia0 49, inciso XlI, combinado com o § t- do anigo 223, da

COll5lituiçio Federal. submeto i aprcciaçio de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de

Motivoa do Senhor Mínimo de Estado. Interino, das Comunicações. o alo constante do Decreto de
la de jur.ho de 1996, que 'Renova a concessão da Riclio Universo Ltda.. para explorar serviço de

radiodifiJJio sonora em onda rnédia. na cidade de Curitiba. Eslado do Purana·.

Brasília, 17 de junho d.I996.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 753-A, DE 1998

( Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicaçio e Informática )
MENSAGEM N" 557196 .

Submeto à apreciação de Vossa ExcelênCIa o incluso ProceslO
Administrativo n· 53740.000415/93. em que a Rádio Universo Ltda. solicita renovaçio da
concessio para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade da
Cur~iba. Estado do Param;. onglnalmenta outorgaoa à SOCiedade Rádio Paranaeoae
LIda.. conforme Decreto n· 31.597. de 15 de outubro de 1952. transferida para a Ridio
Universo Lida. pelo Decreto n' 55.247, de 29 de setembro de 1959, cuja úllima
renovaçio. deu-se com o Decreto nO 90,081, de 17 de agosto de 1984, CUJO prazo
residual foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Universo Lida., para explorllr
serviço de mdiodifusão sonora em onda média, na cidade da Curitiba, Estado do
Paraná; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, contm os votos dos Deputados
Antônio Carlos Biscaia e Geraldo Magela.

SUMÁRIO

E.M. n· 107 /Me.
Brasília,31 de maio

Excelentissimo Senhor PreSidente da República.

dai...

I - Projeto inicial

II - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

2. Observo que o ato de outorga original está amparado juridicamente,
considerando as disposições contidas na Lei 5.785. de 23 de Junho de 1972 e Decreto n'
88.056. de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou, que considera como daferidoa os
pedidos de renovaçio requeridos na forma devida e não decididos ao término do prazo
de vigência da concessão ou permissão. sando. por isso. admitido o funcionamanto
precário das eltações. mesmo quando expirados as respectivas outorgas.

3. Com estas observações. licito ê se concluir que a terminação do prazo da
outorga ou a pendênCIa de sua renovação. a cuno ou longo prazo. não determina.
necessanamente. a extinção do serviço prestado. podendo o processo da renovaçio ler
u~imado.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É aprovado o ato a que se refen: o Doento de tOde junho de
1996, que renova a colICCssão da Rádio Universo Ltda., para expIcnr, pelo prazo de la (dez)
anos, a partir de 1° de maio de 1994, ICID direito de exclwividade. ICIVÍÇO del'ldiodilbslo
IOlIOra em onda média, na cidade de Curitiba, Estado do P........

4. Em lanelO renovada a outorga·em apreço, deverá O ato corraspondante
HliM/ar que esta ocorrerá a partir de 1· de maio de 1994.

5. Nessa conformidade, e em observância ao que dispõe a Lei n' 5.785, da
1972, e eeu regulamento, Decrato n' ea.oee, de 1983, submeto o aSllSlto à superior



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 19 10455

CClIlIider8çio da Vossa Excelência, para 'decislo e IOOmlSllo da matliria ao Congmlo
N8c1onal. em cumpnmento ao parllgrato 3·, do anlgo 223 da Constituiçlo.

~~~~,~
Ministro da Estado das ComunicaçOes

Interino

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. COMI'NICACÃO E [IlFOa.\tÁTlCA

I· REtATÓRIO

De conlomlldade com o ano 49. inCISO XII. combmado com o § ,. do ano 223,
da ConstII'Jlção Federal. o ExcelentiSSlmo Senhor PreSidente d. República submete :i

~ioção do Congresso NaCional. atraves da Mensagem n' 557. de '9%. o ato que renova a

concessilo .1. R:idlo Umverso Ltda.. para explorar serviço de radIodifusão sonora em onda
média. na Cidade de Cunllba. Estado do Parana.

JR .DEPARTAf,':!:t-:TO OE DDCUMENTACAC;
Pui!lll::o;O n) St;io..L. de
[,1:1:10 OfICIai ue

~ Co,.• /w"...... 11 JUN 1996

de 1996.

Atendendo ao disposto no ~ J~ do .:lntgo :::} da ConstltUlC;3.o F~deral. J.

matena foi cm,'I:lda ao Poder Lcgls13u\'o para a dt:vlda :J.pr~cl3çào. \ ISto que o ato de

renovação somt!nte prodUZira ef~1tos Icg:lIs o.pos a dehbt:raç:1o do Con!--rresso NaCIOnal

Nos tcnnos do ano 32.11. "h". do Reglmento interno. a esta Comissão compete

delibcmr sobre os ::lSpeCtOS têcmcos e rannals relanvos ;i propt)slção submenda ao seu

exame.

Renova a concessão da Rãdlo Universo Ltda.. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onca mticiia. na cidade de
CUritiba. Estado do Paraná

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso das alrtoUlções ouelhe conferem os ans
84. inCIso IV. e 223 da Constltul~O. e nos termos do art. eo, InCISO I,do Decreto nO B6,066. de
26 de }anewo oe 1983. e lendo em vista o que consta do ProC&sso Administrativo n'
53740.000415193.

11- VOTO 1>0 REL.\TOR

<) processo de rcnO\ação de outorg::l n:qucnàa pda R::uilO l;n1\'crso l.tJa..

t::<ecutantc du -;crdç'O J~ r:J.dlOdlful'lã~l ...(mora em onda media. :'IJ CIJ:J.J.:: ll.: ...:urmoJ.. E~IJdo

do P:mma. ~ncontra·:;~ de :J.cordo com a pratica \~gal ..: documcnt::l\ aum:nte ao procl:sso

renovatOflo

DECRETA:

Art. 1° Fica renovada. de-accrdo com o 3rt 33, § 3',áa Lei na 4117. de '27 de agosto
de 1962, por 05Z anos, t: c2mr oe 1° de maIo de 1994 2 concessão outorgada à RádiO
Universo Ltda. pelO Ds"retc nll 31,59i. oe 15 de outubro oe 1952. renovaoa pelO Decreto IT'
90.081. de 17 ce ;;:905:0 oe 1964. cUlo prazo reslcual fOI mantido pelo Decrelo,oe 10 de maio
de 1991, para explorar ser.: direi to a excluSlvlcaoe. serviço de radiodifusão
sonora em cnca média na c:::a:ce de CUTlllba. Estaco do Paraná

Parigrafo unico. A execução do "rvlÇD de radlodifuno. cuja outorga é renovada·
cor este Oecreto, reger-se·à Dela Céclço Brasileiro de TelecomUnicações. leis sucsequentes e
"UI regulamenlos.

Todas as c:rugêncl:ls da R~soluçào n'" 01. Je l tlQn. (oram atendidas ~ os

documentos Juntados aos autos mdlcam a regulandade na t::XCCUÇ:ill Jos ~ervlços de

radiodifusão.

o ato de renovação de outorga ohcdece aos pnnclplOs de comanuclOnahdadc.

cspectairnente no qu:.: ~:.: refere ::lOS a",go~ 2::0 a ::3 da t:\m"UtUlç:io h::.h:ral. -= :nendc 3:-

fonnahd:lI.k:; kg:lIs. motivos pelos Llua15 'i.omo~ pd::l homoio~aç:io tio ato do Pt,dcr

Executivo. na forma dll ProJeto de Dccrctol.cg.lslatl\tl que uro. :J.orc~cntaml'"

ArL 2° Este ato somente prcduzirã efeItos legaiS a~5 deliberação do Congresso
NaCIonal. nos termos do § 3'. 00 arl. 223 da ConsllluiçAo.

.Ar!. 3' Esle Oecre10 entra em vigor na dala de sua pulllicaçlo.

Aprova o ato que reno\a a concessão outorgada

a RftdlO Universo LIda.. pam explorar SCf\'1ÇO de

radlochfusão sonora ~m "mda mcdl3. na Cidade

de Cunllba. Estado do Parana.

saladacuml~'(~ de , J • .1e I"UR

~,!.,~
Rel:nor

.DE 1998PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"

de 1996. 175' da independênCIa e lOS· da;t.:nncBrasiha. la de
Raptjbhea.

Aviso n' 7ZZ. SUPARlC. Civil.

Bruilia. 17 de j unho de 1996.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria M~nsagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

República na qual submete i apreciação do Congrw>O Nacional o ato c~ante do~o de 10
de junho de 1996, que renova a eonoessão da Rádio Universo LIda. da cidade de CuntlbL Estado

do Paraoá.

Atenciosamente,

S~S~~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidcncia d. República

o COXGRESSO 'AC10',\L doereI'

An. lCl Éaprov:Jdo II ato a Qut: ~e rcfere II Occrcco de 10 de Junho de 1996.
que renova a concessão dOI Rádio UnIVerso Ltd:l.. pa.rn cxplora.r. pelo pra.zo d~ 10 (dez) 3nos.

a plnlr de lU de m:UD de 11)94. sem direito de excluslvlda.de. SCn.'IÇO de ra.dlOdlfusão sonora
'';~m ônda media.. n3 Cidade de Curitiba. ESt3do do Para.ml

An. ~.. Este dccretn h.:glslat1\tl c..'11tra. em vigor na data de $ua publtca.ç5.o

11I- PARECER DA COMISS..\O

A Sua Excelo!ncia o Senhor
Deputado wn.sON CAMPOS
Primeirp Secretário da Câmara dos Deputados
DRASIL!A-DF

A Comissão dc Ci~tlcta " Tecl\ologta. Comutl,lcação " Informanca.
em Reunião Ordmana realizada hOJe. aprovou. IInannnemcntc. \l pareccr
tàvoravel do Relator Deputado João Iensen fi Mensagem n' 55i.'96. nos termos
do Projeto de Decrcto Legislativo qne apresenta.
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Estivernrn presentes os seguintes DepUlados~ . . ,Ide d. Oliveira·
Presidente. Vic Pires Franco • Vice-Presidente; César Bandeira. Corauci
Sobrinho, Luiz Moreira. A1beno Goldman. AriOSto Holanda. João Ahneida.
Koyu lha. Luiz Piauhylino. Salvador Zimbaldi. Marcelo Ilarbieri. Robeno
Valadão. Udson Bandeira. Wagner Rossi. Nelson Haner. Màrio Assad Jimior.
Euripedes Miranda. Inácio Anuda. Joio Paulo. Walter PinheITO, Murilo
Domingos e Colben Manms (titulares!: e Jaime Manms. Ivan Valente. Luciano
Zica. Pedro Wilson. Philemon Rodngues. Welinton Fagundes csuplentes).

COMISSÃO DE CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I • RELATÓRIO

A Comissão de Ci6ncia e TllCIlOIogia. Cornunicllçio e
Informitica desta Casa. na forma regimental, elllborou o presente Projeto de
Dec:ntlo Legislativo nO 753. de 199B, para aprovar o ato que renova a concessIo
outorgada ã Rádio Universo Lida.. para explorar .-viço de radiodifusio sonora
em onda média, na cidade de Curitiba, Estado do PIII'8IIá.

o processo foi encaminhado a esta Comissão para sua

manifestação no que se refere ao temãrio do inciso 111 do art. 32 do Regimento

Interno.

11· VOTO DO RELATOR

Por considerar que o projeto em I'.xame respeita a boa
téCnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e

constitucionalidade. o nosso voto é por sua aprovação.

Sal. da Comi5sio. em 4 de março de t999

t·,·) "
::J'-"":f--''/

Deputado IÉDIO ROSA
Rallltor

lU - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de RedaçIo, em

reuniio ordinária realizada hoje, opinou, contra as valos dos Deputados AntOOio

Carlos Biscaia e Geraldo Magela, pela constitucionalidade, juridiádade e têctJica

legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 753198, nos termos do parecer do

Relator, Deputado lédio Rosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Caias Konder

Reis, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaúne Martins, Moreira Ferreira, Paulo

Maga1hies, Ricardo Fiúza, Vilmar Rocha, Cezar Schirmer, Il!dio Rosa, Maia

Lúcia, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio, RCIIIlo

Villlll3, Aloysio Nunes Ferreira, Jutahy Junior, Léo Alcântara, Moroni Torgan,

Nelson Otoch, Vicente Anuda, Zenaldo Coutinho, lulaiê Cobra, Antônio Carlos

Biscaia, Geraldo Magela, Marcos Rolim, Augusto Farias, Edmar Moreira,

Gerson Peres, Luiz Antônio F1ewy, Mussa Demes, Fernando Coruja, Roland

Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar,

Corauci Sobrinho, José Ronaldo, Gustavo Fruet, Anivaldo Vale, Roberto

Bale5ll'll e Nelson Marquezelli.

Sala da Comissão, em 7.de março de 1999
c,,4, .

CARLOS ALELUIA
Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 754-A, DE 1998

(o. ColDisslo de Ciêaeia e Tecaologia, COlDuaicaçio e lafol'lllática )
MENSAGEM N! 575/97

Aprova o ato que lIlI10Va 8 concesslio outOlgllda à Fundaçio RadiocIifusora de
COogonhas, pera explorar serviço de radiodifusio sonora em onda média. na cidade da
Congon/IIs, Estado de Minas Gerais; tendo parecer da Comissio de Constituiçio e
JuItiçII e RedaçiCl pela constnuciona"dade. juridicidade e técnica legislativa. contra os
votoII dos Deputados Antõnio Carlos Biscaia e GeraldO Magela.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
• Parecer do Relator
• Parecer da Comissão

o CO~GRESSO ~,\C101'óAL decreta

.'\tt Ie E apro...ado O alO a que se relere u Decreto dt: 13 de malQ de
1991. que reno...a a cc~:essão 0:1. FUnO:lçâo Raàlodnusora de Con~onr.a5. oara e~D~Qr:!.:'. pelo
prazo de 10 (dczl ano~. ;a pantT de l- de nwo de: 1C'i9~. sem direito c~ I::CCIU51\103CC. :.:n.1ÇO

de radlodirusio sono~ :em onda meài3. na cidade de Congonhas. EstiCO ó!e ~tmas Gerl.Ji

~ :. Estl: Jecrtto II:g1slilll\ll cnU:l em ·.:~or -,:1 d:lt:l .:;:: ~ua

MENSAGEM NS2 575. DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Subftlete à apreciaç30 do Congresso Nacional o a'to constante do
Decreto de 13 de ma1.O de 1997. que "Renova a conçessao da
Fundaçlo Radiodifusora de Conçonhas. para explorar serviço de
radiodifuslo sonora em onda rnéd1.a. na cidade de Conqonhas.
E.t.ado de Xlnas Gerais".
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(AS COMISSõES DE: Cn:NCIA E TECNOLOGIA, COMUmCACAO E
INFORMA'I'lCn: E DE CQHS~l'l'UIÇ,"C E JUSTIÇA E DE REDACAO (ART. 54) \

Senhores Membros do Congresso N:u:ionaJ.

EM nD 8- IMC

ae 1997

Nos tennos do artigo 49. inciso XII. combínndo com o § 3° do artigo :23. da

:onstituição Fedo..,l. submeto il .prcci.ção de Vossas Excelências. ocomponhado de Exposição d,
'.folivos do Senhor Ministro de I;stado das Comunicações. o ato constanle do Decrelo dó 13 d,

naio de 1997, que "Renova a conceS5ào da Fundação Radiodifusora de Congonhas, plttll e<plotar

:erviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Congonhas. Estado de Minas Ge..,i..•.

Brasília. 16 de maio de 1997.

~(~) ....

"lEGISUC\O CITADA \ ~EX.\D.\ I'EU
COORDf.'\.\<':'·\o I)E r:STt'D()~ LI:GI~L.\ fT\'();, - ( cOI"

CONSTITUICÃO
REPCBUCA FEDERA flV.,\ DO -IIRASIL

1988

TÍTt.:LO IV
Da 0rg::míz~:;5.o dos roá~:-'':::

CAPiTLLO I
Do Poder Lt:gislau\'Cl

4 Em sendo renovada a outorga em apreço o ato C017e'!pontlerne devera aSlmalar :ui: a
renovação acorrera a panlr ce 1- de maIO ce 1994

5. Nessa conforrr::oade e!!m ooservancla ao oue dlSoõem a Lei nl S.iBS. ce 19i:Z. f: II~
RegUlamento. Decreto n- 8S.056 ce 1963 sucmeto o a5!iunto a SUQenor consloeracào ce Vossa
ExCelenClii1 para oec.são e s:.:om,ssào ca m:nena ao Conaresso NaCIonal. em CUmoTlml!ntQ .0.E 31' ao
artigo 223 da Cor1!>t1tUlcào - -

Resoenosameme

.!'- -;A'2
~C/- __

/-õERGIO MOnA
MlM1S::.e oe ::~taco :las Comunlcacões

('

SEÇ.\O 11
Das .\tribuiç;:~sdo Con'grcsso 'acionaI

OECRETO .OE:~ OE :LHe DE 1997.

............................................................................................................'"

Art. -19 - ;': da comoe:;ncia exclusiva do Congresso ~acionai:

I - resolver defin'itivamemc: sobre tratados. J.cordos ou atOs
internacionais que acarrel:::: cnc;:zrgo5 ou i:ompromissos. gf'3\'osas ao
patrimõnio nacionai:

···········xii··~··:;~·;~·~·i;;·~:~··;;~~··J~··~~~~·~·~~·5~··~··~~~~~·;~~·;~··j·~··~~~~·~~~·ã~
de emissora~ ~~ :'J.di~\ .: ~~h: .. ::):i0:
..................................................n .

TÍTlLü VllI
Da Ordem Social

CAPITL'Lü \'
Da ','mur.:~açii[) SocIal

Art. ::::: - Compete .\ú Poder [xecuti\<, ·.lUtor;ar ~ renovar
concessão. pe~issão ~ autorizaç:io para ~) ser\'f';o Je radiodifusão
sonora c Lie sons imagens. observado principio Lia
compiementarié:lde dos sislemas privaLio. público e estatal.

Renova a concessáo oa r:unaaCi: ~aOIOOlfusorn :lI!
Congonnas oara exOlorar servll::o Q! raolodlfusáo ~:~orJ

~m on03 meQ\a na CIcace de Conaotmas Estaoo ae ~":nas

Ger.U$ -

. O PRESIOENiE DA REPUSLtCA, no uso cas atnbulcôes oue lhe conf'l!rem as ans B4
InCISO IV. e 223 da Constltul::.ãõ e nos termos ao an 5~. inCISO l.do Decreto n' aB.C-5S de 2& de lanAtrO
de 1983; e tendo em vista c :::ue consta do Processo AdministratiVO n2 S0710.000116194:"'r:' .

OeCRETA:

Art 1!! Fica re~::lvaca. oe acordo com o an. 33. § 3!. da I.el n'l4 1':'. oe: 27 de agoS2D di
1962. por de'z anos a gar:r de 1~ de maIo de '!994. a concessão Dalll !XDIOfilr. sem ddltO a.
exduslVldade. servIço e:te m:::odlfusão sonora em onda media na CIdade de COr:gCM.S. Estaco Clt
MInas GeraIs. oUlorgada or.;·nalrnenre a Radio Congonnas Oifusora l.laa.. contorm! Portana MVQP n'
B·11. de 11 de Janeiro os 1961. transfenda para a Funaacão Radlodlfusofil C! COO9Qnnls Dela
Portana nl 591. de 24 de ~alo ae 1976.12 renovada pelo Decrelo n' 89..cOO. C! 29 d. fevfll'r.!l) di
19804. sendo mantIdo o pra== resIdual ela outorga conforme Decreto de 10 de maIO C! 1991.

Paragrafo ur:;=~ A exaloraCão do servIço de raolodifu5âo. cUia ou:~:ça e renal/.a C10T
este Decreto. reger·se·,a =~:o Càd~ºo Brasileiro ce Telecomuntl:acões leIS s:':::S!auentes. e seus
regulamentos

Art. 2~ E:stC ato· soment~ ~roaU2.\ra efeitos legalS 11005 celioeracâo do Congresso
Nacona!' no!: Utnno$ dO § 3.~ do ar'~ :23 ca ConstllUlcào .

Art 3~ Este :. ecret~ ~"l,rõl ~""': vIgor na cata de sua outlilcacào

Brnslha. :.: :2 ::1=.: :e 1997 176~ da InoeoeneiencI3 e 1Q9! oa RecuOhca

,~
',--_~...-.I_~_; '.

Aviso n' 663 - SUPAR:. Ci,,;

o. maio de 1997.

§ JO - () ar.:: de ourorga ou r~novação somente ;:rodr.:zir6. efeitos Senhor Pri::-••"o 5.:,.=0.
legais após Jeli::er:lçào ~o (-úngrcsso '-:acionai. ~a :'orma Jos
parágrafos antericres.
......... o........... EnCôlIrnnho :. essa Secret:ll1:l ~ (ensJgcm do ExcclenUSS1i:::: 5::nhor PreSidente d~

........................... .••.. ...•••....•. Repúb1ic:1 na qual submet~ ~ apr:::o.cão do Congresso }::lclOn:l1 o ::1\0 CO:'.S.U..,~C ~o Dee':~\o de 13
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de maio de 1997. que rcnc',:l i1 concessão d:l. Funcmção Radíodifusor.J. de C';:lgonnas.':=. cicbàc: de
Congonhos. Est:1do de Mie"", Ge",,;.

AtencIosamente.

C:C-c. L
CLOVIS DE BARROS~

MinIStro de Es~do Chefe dJ. Casa Ch-H
da Prcsldencl:J. da Reptiblica

A Sua. E:'tcci~ncla o Scnnc:'
Deput:1do t:lllRXr.\~ A"::':IAR
PrimeIro St:crct:mo da C:'-:::l~ aos Dl.:DUmdos
DRASjLlA-J)F .

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I- BELATÓRIO

De confonnidade com o art. 49, inCISO Xli, combinado com o § l' do art. 223,

da ConstIluição Federal. o Excelentisslmo Senhor PreSIdente da Republica submete ti

apreciação do Con!,"'esso Nacional, através da Mensagem n' 575, de 1997. Oato que renova a

concessão da Fundação RadIodifusora de Congonhas. para explorar servIço de radiodifusão

sonora em onda média. na cidade de Congonhas. Estado de MlOas GeraIs.

Atendendo ao disposto no §. 30 do amgo ~:!3 da Constltulçiio Federal. a

matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a devida apreciação. Visto que o ato de

renovação somente prodUZIra efeitos legaiS apos a deliberação do COnbJfeSSO Nacional

Nos tennos do art. 32, li, "h", do RegImento Interno. a esta Comissão compete

deliberar sobre os ~peCIOS técmcos e fonnais relauvos ti proposição submetida ao Seu
exame,

n -VOTO DO BELATOR

o processo de renovação de outorga requerida pela Fundação Radiodifusora

de Congonbas. executante do serviço de radiodifusão sonora em onda media. na cidade,de

Congonhas, Estado de Minas GeraIS, encontra-se de acordo com a prática legal e documental

atínente ao processo renovatório

Todas as eXIgênCIas da Resolução n' OI, de 1990, foram atendidas e os

documentos juntados aos autos mdlcam a regularidade na execução dos serviços de

radiodifusão.

o ato de renovação de outorga obedece aos pnncíplos de conslltuclol\ahdade.

especialmente no que se refere aos artigos ~20 a 2~3 da ConslltUlção Federal. c atende às

fortOalidades legais. moUvos pelos quaIs somos pela homologação do ato do Poder

Executivo, na fOrtOa do Projeto de Decreto Legislau,"o que ora apresentamos

Sala da Comissão. em ;:J, qe/l.t.t.lI.~01'':IL4' de 1998.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E ~FORMÁTICA

oCONGRESSO NACIONAL decrel3:

An I' E aprovado o alo a que se refere o o.:creto de 13 de maio de 1997.

que renova a concessão da Fundação Radiodifusora de Cungonhas, para explorar. pelo prazo

de 10 (dezl anos. a parttr de I' de maIO de 1994. sem direito de exclusividade. serviço de

radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Congonhas. Estado de Minas Getals.

Art.~' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publi,:"ção

Sala da ComiSSão. em:~ de r.......o:m~;-l. de 1998

"'~Deputa~~
y~"'-o-"---

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comwlicação e lnfonnática.
em Reunião Ordinária realizada hoje, aprovou. unanimemente. o parecer
favorável do Relator Deputado Welinton Fagundes á Mensagem nO 575/97, nos
tennos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes. Deputados: Arolde de Oliveira _
Presidente, Vic Pires Franco - Vice-Presidente; César Bandeira, Corauci
Sobrinho, Luiz Moreira, Alberto Goldman, Ariosto Holanda, João Almeida,
Koyu DIa, Luiz Piauhylino, Salvador Zimbaldi, Marcelo Barbieri, Roberto
Va1adão, Udson Bandeira, Wagner Rossi, Nelson Harter, Mário Assad Júnior,
Ewipedes Miranda, Inácio Anuda, João Paulo, Walter Pinheiro, Murilo
Domingos e Colbert Martins (titulares); e Jaime Manins, Ivan Valente, Luciano
Zica, Pedro Wilson, Pbilemon Rodri~es,Welinton Fagrmdes (suplentes).

"'COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - RELATÓRIO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Infonnálica desta Casa, na forma regimantal, elaborou o presente Projeto de

Decreto Legislativo nO 754, de 1998, para aprovar o ato que renova a concessilo

outorgada ã Fundação Radiodifusora de Congonhas, para explorar·8BfViço de

radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Congonhas, Estado de Minas
Gerais.

O processo foi encaminhado a esta Comissão para sua
manifestação no que se refere ao temário do inciso 111 do art. 32 do Regimento
Intemo.

11 - VOTO DO RELATOR

Por considerar que o projeto em exame respeita a boa
técnica legislativa e contempla os requisijos essenciais de juridicidade e

constitucionalidade, o nosso voto é por sua aprovação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO N" ,DE 1998

Aprova o ato que r~nova a concessão outorgada

ti Fundação Radiodifusora de Congonhas, para

explorar servIço de radiodifusão sonora em

onda média. na cidade de Congonhas. Estado de

Minas Gt:rms.

Sala da Comissão, em 4' de ."W\"'""t"' de 1999.

heI- .
Deputado IÉDIO Ro"il!:

Relator
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III - PARECER DA COMISSÃO
publicação

.-\n - Este decreto legislamo entra em \Igor na data de sua

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUl:ICAÇAO E
INFORMATICA: E DE ::::JNSTI-:UIÇAO E JUSTIça E DEHEDAÇAO (ART. S4))

Submete à apreclaçEo ão Congresso NaClonal o ato cons'Cante do
Decre'to de 16 de malQ de 1997, que "Renova a concessao da
Fun~aç~o Radiodifusora de Congonhas r para explorar serviço de
~:~~~~J.~~S~~n:~n~~~a~~,,~ndatroplcal, na ::J.daãe de Congonhas,

a Comlssào. em.D9.de.rlezembro de 1<)98
...-..-' ")

!!::ENSAGEM NO S91, OE 1997
C00 POOER EXECUTIVO 1

(

'\':;' :'::ilW.~ _ .::õt::;· _'I. il".l~,' ',j;. ~,\mt'mJ";\ ":.Jn1 I' ~..:-.: .1mgo :::3. t:J

C\Jnsmu:..:::il..\ í .::i..:~..:. .• ~uorr.,:· ..:. ..:.=~;,::::.::...:.iD ..:.: ':t'::d:l~ :.~.,;;,::':~c":.::. -:':'l:njl~n:-:.:..:.- J'': E:-:poslc:io ti::

i...iul,\i.5 Jc $~~h..,r \!:nls:~: ..:.: E:::i:~.::a .las L'umun:cacõc~. ~l ;lto constant~ Jc Decreto de 16 de

maio de !llQ-. t.!u~ ·'Rcnn'. __ .:onc:';~.=Hj":.l F:'::;':;:":';ll R:.zJIlJ,jifusora J~ Cun;;etnn:ls. pJ.m exploro

serviço .le r:ld1tJdtlu~.!,l ..,'::::a .::;: ,l:lU:1 IrDOI;:.::, :~:J cIJ:lJt: ..:.: L·t.Jn~oru~::':l ~st:J.ao Jc l>.Un:lS
Ger:lIs"

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos Depurados Antônio

Carlos Biscaia e Geraldo Magela, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 754/98, nos termos do parecer do

Relator, Depurado lédio Rosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geóvan Freitas, José

Roberto Batochio e lnaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira Ferreira, Paulo

Maga1hães, Ricardo Fiúza, Vilmar Rocha, Cezar Schinner, Iédio Rosa, Maria

Lúcia, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio, Renato

Vianna, Aloysio Nunes Ferreira, Jutahy Junior, Léo Alcântara, Moroni Torgan,

Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Antônio Carlos

Biscaia, Geraldo Magela, Marcos Rolirn, Augusto Farias, Edmar Moreira,

Gerson Peres, Luiz Antônio Fleury, Mussa Demes, Fernando Coruja, Roland

Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar,

Corauci Sobrinho, José Ronaldo, Gusravo Fruet, Anivaldo Vale, Robeno

Balestra e Nelson Marquezelli.

sal:::::Z~E~::::::99.Y' Presidente

I3r:lslII.l. ..:~ maio de 199;

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 755-A, DE 1998

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicaçio e Informática )
MENSAGEM N' 591/97

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação Radiodifusora de
Congonhas, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Congonhas, Estado de Minas Gerais; tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e Redação pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, contra os
votos dos Deputados Antônio Carlos Biscaia e Geraldo Magela.

"LEGISLAc.\O CITl\DA- ANEXADA PELA
COORDE:OÔACAo DE ESTt:DOS LEGISLATT\'OS· C.DI"

CONSTITUICÃO
REPl:BLlCA FEDERATIV A. DO flRASIL1988

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

SUMÁRIO TÍTCLO IV
Da (organização àos Poderes

I - Projeto inicial
CAPÍTL'LO I

Do Poàer Legislativo

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

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

SEÇAo 11
Das Atribuições do Congresso ~acional

o CO~GRESSO >.;ACIONAL decrela

.-\.-: 1to E aprovado o ato a que ~e refere (} Decreto de 16 de maio de
1997. que renova:l con.:essãa da Fundação Radiodifusora de Congonhas. para explorar. pelo
prazo de 10 (dezI an05. a pamr de 13 de outubro de Ic)94. sem direito de exclusividade.
5Crviço de radiodifusão sonora em onda tropical. na Cidade de Congonhas. ESlado de Minas
Gerai•.

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

An. -:9 - Éda competência exclusiva do C ~ngresso ~acional:
I - resolver definitivamente sobre :ratac:Js~ acoràos ou atos

internacionais que acarretem encargos ou compr:lmissos gravosos ao
patrimônio nacional: - -
.........................................................................................................................
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XII - apreciar os atos de concessão e renovacão de concessão
de emissoras de rádio e televisão: '

TÍTL:LO VIll
Da Ordem Social

CAPÍTl.:LOV
Da Comunicação Social

Art. ::::3 . Compete ao Poder ..E.~ecuIÍ\;) outorl!ar e renovar
concessão. permissão e autorização para ,) serviço d; radiodifusão
sonora é de sons ~ imagens. observac:o o principio da
complementaridade dos sistemas privado. público e estatal.

exc1usMdl.de. SIIMço ae radIOdifusão sonora em onda traDlcal. na oca:!1I ae Congonhas, EstadO ae
MiniS Gtiall. outorgaaa onglOanamente á Radlo Congonnas Clfusora :.::2a" pelo Decreto n" p~ 010.'
30 de lutho ae 1954. renovaaa e IransillnOa DarB a Funoacão ~aoloc:h.:sora ae Congonn., conforme
Decreto n· 77.5e5. ali 11 de maIo ae 1976, pUbllcaao no Diana Cf:~al ca Umão ae 12 de IUlno
segulMte. cuJO prazo resloual aa outorga fOI mantiDo pelo Decreto ae 10 :::e m210 ae 1991

Paragrafo UnICO, A exploracão do U!NICO de raDlOdlfusào CUia Qutorga é rt!oovada por
liste Decreto. reger.se-a pelo Código BraSileiro de TelecomUnicações leiS suosllquentlls e SItUS

regulamentos. -

. 'Art. :0: Este ato somente proauZlra efeitos :!gals ;==5 delibe~cão do Congresso
NaCional. nos u!:rm:s ao § 3D do ano 2:3 da Constltulção

Art. ~\l Este Decreto entra em vIgor na aata ce sua DUC::~:ão,

Srasl:,a.16 de :l\lU.O de 1997 176- da Inceoenae~=:a11 1090 dil Republica

§ 3° - O alO de outorga ou renovação sorr:ente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso '-:ac:Jnal. na forma dos
par:igrafos anteriores.

Aviso nO 678 - SüPARlC. Civil.

Senhor PrimeJto Secretário.

'Em ... de maiO de !997.

Dt o' 82 '~IC

Brasll!.!.. - ;e ::la~c de lOCli

EncaIDmho ;.l essa St=cret:Jrl:l :-'lens::Lgt=m do Excc:::::~:sslmQ St=nÍlor Presuientc da

Reptiblica na quai submetei::Lprcci:ll;:ão do Congresso N:LC10n:Ll c ::.0 const:lIlte do Decreto de 16

de m::LIO de 1997. ~ue renova a concessão da Fundo.ç50 RJ.diodiÍus':~ de CongoM:J.S. da cld:Lde d~

CongoM:J.S. Est:ldo de Minas Gt=r:ris.

Atencl0s::unente.

E.'tcell:nt1~simo Senhor Preslaer.!e :1:l Recueiica.

o ~n ~~tme[Q a consideraçcio ~e \'QS~a. ~::ceíênct~ c :~duso P!"ocesso Administram'o
n .•71~OOOI__. }.l. ~m Que:? funaacao RaOlocltusora c.e ç,,;::U01'1!"',:!s soiicItJ. renovado IJJ,

conc;ssao !:!ifa c'<.ol,arar. servlco de rl.ái.odi~são ~onoril em ;nca t!'QOIC:lJ. :~J. ciàaàe 'ie
Congonh~. _staaca ae =\1~nas GeraIs. \.mgman:!mente L1utOr!!!!.c:!. .!. Radlo C.:'n!!onhas Difu~ora
Ltda. con~onne Decreto n 5J. ~70. de .30 de Jujho ue Iqt}4. CUia :.:ilÍma r!:novação se deu com o
Decreto n ~ 585. de Ii ,de mato d~ ICli6. relativa ao oenoào de 1; de OUtubro de 1~74 a 13 de
ouwbro de 1 134. tendo Sido a oUlorga transferida para. a reaUt:re:::~ ~elo mesmo ato,

1, . Observo. no toeanlC ao oenodo !QS4 • !994. nio re::c\"ado e:toreS5amente. estar
o ato d~ outorga on~2.Í amomóo jurióic:uneme. ~onsióeranao as é:!:msicões contidas na Lei nO
5,785. de 13 de j~:mo .de ICl72 ~ no Decreto nO $8066. ie ~~ .::e Janeiro de 1983. Que ;l

~Iamentou. t:ue conSIderam como deferidos os oedidos ue renc\"acão reaueridos na. ·fonna
~evllia e ~~ deci~d~s ao tennino do prazo tÍc ':igência da conces!i~ O!.l oennlssào. sendo. por
ISSO. adminao o funCionamento orecario áas eS13COcs. mesmo ou3!:=o exolradas· as respectivas
outorgas.

3. Cum eswabser\'::lcões. licito e se conciuir oue 3. terr.::=:acão do crazo da omama
ou a oendência de !!.!a renovacão. :!. CUrto 'JU 2. !on!!o prazo. :"io U~:~!na.. necessariamente .- 1
e:mm;:io ào serYICQ :!restado. vadenáo o processo d~ renovacão 5e!'" ::.:imaoo

..1 " Em sen~o renovada a outorg:t t'!D aoreco. devera c 2:0 cOrTe!condente :lSsinalar
aoen~ o ultImo t'enoao renovaveL ou seia. J. omir de 13 de outu::o de IC'l Q4. uma vez Que o
pcno~c )084 _;~Qd deve ser tido por renovildo.:.!. vista d.zs dISOO!:c5es le!!i1Js \"Íf!emes sobre:!.
matenit. - -

5, . Nessa confonnidade. e em obser\':incia ao Que disoõr::::.·a Lei nO 5.785. de 1972. ~
seu Re~rwam.ent.o. Decreto,~:) ~8 OÓ(). de 10~3. ::UDmeto lJ ~sun!c ~ sucerior consideração de
Vos,sa E:'tcelencta. ~ara deosao e submissão da miltena ao ClJnuress~ 'acionai. em cumprimento
ao ~ 3- do amgo '::3 da Constltuicão -

Resoe!tosamcnre.

Ã=~~
!~ÉRGIO \\OTT \

\fi~o ~c E~t:lao lJas lomumc:lcõr:::

DECRETO DE :ó DE :'AIC

Renova a concessão ::a =.:naacão Radiodifusora ~e

Congor:nas cara exclorar !i~-"ICO ele raolodlfus;o sonora
em anca ::rOClcal "3 c:aaae :::e Congonnas, Estaco oe
Minas GeraIs

o PRESIDENTE OA REPUBUCA 110 uso das ;mculcees =.Je lhe conferem os ans 84
,noso IV. e 223" da ConstltUlcâo e nos termos ao an 611 10050 \:::0 Decrs:o r.~ ge,056, de 26 de Janeiro
de 1983. e teneo em vista o Que consta ao PrOcesso Aamlnlstra:lvo n" :::7~O 000125194

DECRETA:

Art. ~o Fica renovaca. ce acorco com o an 33. § 311 ~a 1.=, ..".to 117 ae 27 de agos10 ae
1962. por aez anos. a pamr ae 13 de outubro oe-1994 a ccncess~c =ara exDlorar, sem alrelto oe

c-c-,...... ~_ • I

C.LOVIS DE BARROS C.\R\·,\LHO '-
Mlnlslro de Estado Chefe da C:lSa L:',::

da Presloencia da Rt=pubiico.

:\ Sua Excl:it:ncla o Sc:nhor
Depu"",a I:BlR,\f,\S AUUIAR
Primeiro Secretario lia Câmar-J. dos D~pul.ólàos
PRASIL!A-pE .

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA. COMUlOilCACÃO E f.liFORMÃTIGA

MENSAGUI~' 591. DE 1997

Submete: ;i apt'CCtação do Congresso NaCional o ato
constante do De<:reto de 16 de maio de 1997. que "Renova a
cDllCessào da Fundnçào Radiodifu!ora de Cangoohas. para
explorar sc",ço de radiodifusão sonora em onda tropical. na
cidade de Cooganhas. Estado de Minas Genlls'.'

l-RELATÓRIO

De conformu:lade com o ano 49, inciso XlI, comblOa:::o com o § 1° do 1ort. :!23.

da Coostituição Federal. o Excelentlss.mo Senhor PreSidente ~J Republi"" submete li
z. :eciação do Congresso Nacional, atraves da Mensagem nO 591. àe 1997, o ato que renova a

cc.ncesslo da Fundação Radiodifusora de Coogonhas. para exploro, serviço de radiodifusão

sonora em onda lropical. na cidade de Congonhas. Estado de Minas ü~rals.

Atendendo ao disposto no § 30 do amgo 2~3 da Constttuição Federal. il

matéria roi enviada ao Poder Legislativo para a .devida apreciação. visto que o ato de

renovação somente produzirá ereitos leb..ts apos a deliberação do Congrosso Naclooa\.
Nos termOS do an. 32. lI, "h", do Reglmento Interno. a esta ComISsão compete

deliberar sobre os aspectos técnicos e formaiS relativos á proposição submeuda ao seu

exame.

n-VOTO DO RELATOR

o processo de renovaçlo de outorga requenda pela Fuodação Radiodifusoro

de Congonhas. executante do servu;o de radiodifusão sonora em ~:iàa tropical. na Cidade d~

Congonhas, Estado de Minas Gerais. encontra·se de acordo com a pratica legal e documental

atinente ao processo renovatório.
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Todas as eXIgêncIas da Resoluçlio n' OI, de 1990. foram atendidas e os
documentos Juntados aos autos indicam a regularidade na execução dos serviços de
ladiodifusio.

o ato de renovação de outorga obedece aos pnnClptOS de consutuclOnalidadl:.

cspecialmc!1te no que se refere aos artigos ~~O a ,223 da Const1tutção Feder:-.!. ~ 3f.enrle :ls

roonalidades legais. motivos pel~s quais somos pela h~ologação do ato do Poder
Executivo, na fonn. do Projeto de Decreto Legislauvo que ora apresentamos.

Sala da Comissão. emJk de 11):.:.<,.... :."" de 1998.

~
.

, '-

~ .ultl.ii F.gu~
Relator

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA. CO:l-Il':'iICAC.:;'O E INFOR~I..\TICA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I· RELATÓRIO

A Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática desta Casa. na fonna regimental. elaborou o presente Projeto de
Decreto Legislativo n" 755. de 1998. para aprovar o ato que renova a'concessão
outorgada à Fundação Radiodifusora de Congonhas. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical. na cidade de Congonhas. Estado de Minas
G8l1lis.

o processo foi encaminhado a esta Comissão para sua
manifestação no que se refere ao temário do inciso 111 do art. 32 do Regimento
Interno.

li· VOTO DO RELATOR
PRO.IETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' •DE 1998

Por considerar que o projeto em exame respeita a boa
técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e
conStitucionalidade. o nosso voto é por sua aprovação.Aprova o ato que renova a concessão outorgada

à Fundação Radiodir.JSora de Congonhas. para
explorar servIço de. ;adíodifusào sonora em

onda tropical. na clliade de Congonhos. Estado
de Minas Gera..

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Sala da Comissão. em.l de

l'
:-;)c._. '(
~ v

Deputado IÉDIO ROSA

Relator

de 1999.

An. 1e Ê aprovado o ato ti que se refere o Decr~:o de 16 de maio de IC)Q7.

que renova a concessão da Fundação Radiodifusora de Cungonhílil. para explorar. pelo prazo

de 10 (dez) anos. a panlr de 13 de outubro de 1994. sem direito éo exclUSIVIdade. servIço de
radiodifusão sonora em onda tropical. n. cIdade de Congonhas..E.tado de Minas GeraIS.

'. An. 2' Es~edecreto legislativo entra em vIgor na daa de'sua publicação.

Saladacomissão~,em.<~...,de r.,.'<m·.'''-de~~
. ,/

Dep~~7~ i •
,(/;. IOr

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. COMI:NICACÁO E INFORMÁTICA

MENSAGE~I N° 591197

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnolol,>ia, ComWlicaçào e lnfonnatica.
em Reunião Ordinária realizada hoje, aprovou, lUlanimemente. o parecer
favorável do Relator Deputado Welinton Fagundes a Mensagem n" 591197, nos
tennos do Projeto-de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os sel,'Uintes Deputados: Arolde de Oliveira 
Presidente. Vic Pires Franco - Vice-Presidente: Césa=- Bandeira. Corauci
Sobrinho. Luiz :-'loreira, Alberto Goldman. Ariosto Hoianda, João Almeida.
Koyu lha, Luiz Piauhylino. Salvador Zirnbaldi. :-.1arce:o l3arbieri. Roberto
Valadão. Udson Bandeira. Wagner Rossi. Nelson Haner. :-.1ãrio Assad Júnior.
Eutipedes Miranda, Inácio Arruda. João Paulo. Walter Pinheiro, Mutilo
Domingos e Colbert Manms (titulares); e Jaime Manms. :'..an Valente. Luciano
Zica, Pedro Wilson. Philemon Rodrigues. Welinton Fagunces (suplentes).

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos Deputados Antônio

Carlos Biscaia e Geraldo Magela, pela constitucionalidade, jutidicidade e técnica

legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n" 755/98, nos termos do parecer do

Relator, Deputado lédio Rosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira Ferreira, Paulo

Maga\hães, Ricardo Fiúza, Vilmar Rocha, Cezar Schinner, Iédio Rosa, Maria

Lúcia, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio, Renato

Vianna, Aloysio NW1es Ferreira, Jutahy Junior, Léo Alcântara, Moroni Torgan,

Nelson Otoch~ Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Antônio Carlos

Biscaia, Geraldo Magela, Marcos Rolim, Augusto Farias, Edmar Moreira,

Gerson Peres, Luiz Antônio F1eury, Mussa Demes, Fernan.do Coruja, Roland

LlMgne, José An~ônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodri,gues, Luciano Bivar,

Corauci Sobrinho, José Ronaldo, Gustavo Fruet, Anivaldo Vale, Roberto

Balestra e Nelson Marquezelli.

17 de março de 1999
C<d!

É CARLOS ALELUIA
Presidente
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N! 756-A, DE 1998

( Da Comissão de CiênclJi e Tecaologia, Comuaic:açio e laformática )
MENSAGEM N! 833197

Aprova o ato que renova a concessfio outorgada à Rádio Nossa Senhora do Socorro
lida., para explorar serviço de radiodifuslio sonora em onda média. na cidade de
Socorro, Eslado de São Paulo; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
Redação pela constitucionalidade. juridicidada e técnica legislativa, contra os votos dos
Deputados Antõnio Carios Biscaia e Geraldo MageIa.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Constituição eJustiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta

:\11 1° E :provado o ato a que se retere u OecreIo de 18 de julho de
1997. que renova por \0 (dez) anos. OI panir de ~3 de agosto de 1995. a concessão outorgada
ã Ràdio Nossa Senhora do Socorro Ltda.• para explorar. sem díreilo de exclusividade. sCl"\iço
de radiodifusão sonora em onda media. na cidade de Socorro. Estado de São Paulo

An :0 Este decreto legislilth II entra em \'Igor na data de sua
publicação.

"LEGISLACÁO CITADA .A:'lEXADA PEL~

COORDE:'oiACÁO DE ESTt:DOS LEGISLJ r·...oS - :.01"

-CONSTITmCAO
REPUBLlCA FEDER.-\.TIVA DO ceRASIL

1988
. .

TÍTL'LO 1\'
Da úrganiução àos Poderes

CAPÍTCLO!
Do Poder Legislativo

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

SEÇ.3..0 Il
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. -19 - É da competência exclusiva do Congresso ;..!aciona!:
I - 'resolver definitivamente sobre tratados. acordos ou atos

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional:

XII - apreciar os atos de concessão t: renovação de concessão
de emissoras de r:idio t: televisão:

'CU~.d)'d'l'mbrO e

//

MENSAGEM N. 833, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

)
TÍTL'LO VIII

Da Ordem Social
.............................................................................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

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

An. :23 - Compete ao Poder Executivo outorgar e.' renovar
concessão. permissão e autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens. observado o principio da
complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
.................................................................................................................................................................

§ 3° - O ato de outorga ou renovação somente produzir:i efeitos
legais após deliberação do Congresso '!acional. na forma dos
parágrafos anteriores.
.....................................................................................................................................................

Submete à apreciaç!o do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 18 de julho da 1997, que otRenova a. concQssAo da Ridic
Nossa Senhora do Sc·corro Ltda. , para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Socorro, Estado
de São Paulo".

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COHUNICACAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIcl\O E JUSTICA E DE REDACl\O (MT. 54»)

Sct'.notCS ~\emoras. 0.0 Congres.so ~:ll;tC':.:l;.

"os :.::mos ":0 :lo:1I;;'.\ .:tl. tnCHil.\ ~::: .•• :;)['tr.::...:...' com ;~ • ..l..:l :1mgc ::3. J;:l

Consmulç3.o :=::~::,:: •• ~uome1o ~ .::c::::::.::;;:;jo th: \\'$s,:" ':::-.:-=lt:::,~:,,:~. .lcom:::;:.:-..":'::'':,J d:: Exposli;;lo á~

Motivos do Se:-..'lor ~Iimstro d:: ESl;J,do d::ls Comun:,;.:;õ::~ oJ ;1tO cons::u:tz .:,; Decreto de 13 de

julho de 199;. \Jue "Renov:l:l con:css5.o d:l Ràdio "055': Senhoi.1 do Socorro L:d:l..• p::J.r.l expior:lt

serviço de r.:l.oloáifus.io sonor:l e:n onaJ media. :':.:1. Cl~:':: :.i.: Socorro. Estaoo a.: 5;:0 P:lulo"

Braslia..: ::.:: Je Julho d.: !CIO":'

.-.-.

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

EMn" :~"/MC

8raSIliéi : J oe .11::.:

SL::::!':"e:~ :J aore::'~3::.:io ce Voss.. ::r.ce\~':'.C:3 :) ,:"';c::.:.::;~ "rece.s.so Aor.":::"'·~::3::.·,j'C 
:::!:3: :::)540i65 !:'T1 c:..e a Rao.~ !':cssa S!!nnOr3 c:: SC::C~:::: ~:=3 sc::c::a i!!!10',j'acao 03 ::::::-:cessic
:)ara :XClorar o se!"'.'l::: ::e rõ:::;o::::::.:sao !>or:ora e~ 0:-:03 ~eOla. :-:a c::::a02 Ci!; Socorro. ~s:a:::c ce Sàc

Pau:o. outorgaoa conforme Portana n" 3·7. ce 17 de agosto:::e 195:. Z;Jla ...;::·~a reno',j'açio ocorreu
nos termos CIO Decrete nZ 95.570 ce ~4 oe agosto C~ 1986. ::UOllc:JCO roa Q.ar.::: Cf,Cl31 ca UOlão De
25 s:.Joseauente. oor oez anos. a D3f:lr ~= 23 oe aços:o ce 1985, :;:';;0 o.a;:o H!Slo:.:al :::a cu:orga fOl
mant:co oelo Decreto ce 10 de maio oe 1991

2 Observo Que o 3tO oe 01,;:or9a anglnal esta amcaraoo l:.:no:C3:nen:e, C:::~Sloeranao as
OISCOSlçCles ccr:t::::as fia. Lei nJ 5785. ce 23 ce junno ce 1972, e no Decreto ~:t sS.ass. ce 26 Cle
Janeiro oe 1983. oue a regUlamente;.: oue consloera:-r. ceme cefencos os OBOICI:JS Cf! renovação
renuendes na fc:ma oevlda e não aeClCHoes ao terrrllno co crazo oe VigênCIa aa concessão ou
oermlssão. sen:;:~ :::or ISSO aommco ;:: fUric:onamemo crecar.o cas es•.aç::~s mesmo Cjuance
exolraaas as rescectlvas outorgas

Cem estas o:Jseri8cO!:s .·:::0 e se CO:'l:::;'::~ cus: a te'rr:1:l1a:;j::: cc c~a=c ca c:..:orga ou ;3

neneenCl3 oe S~3 re,o...ac::z:: 3. C:"::iO ::..: a IOr:ÇC era::: :-ão =~t2r:T.:!":a ""gtessa:;amer:e a extll1:::I0

::10 serviço prestaoc, cooenco o ::lrocesso aa renovaçã::l ser UJ:lmaao
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4 Em senco renovaoa a ou:crga em aore;c o ate ::orreSDonaeml oevlra assInalar Que il!

renovação ocorrera a 03mr oe 23 de agosto ce 1995

5 Nessa ::cr:totr:'l1oaae. 9 e~ oosl!!!rvanc:a CIO Que c:scõem a Ler r:1I 5 iaS. oe 1972. e seu
ReoUlarnemo. Oeen!:to :-:' 88,05õ ce ~ 983. $ucmetc o assur::o a SUDfno~ c:nSlceracão ae Vossa
ExCe!en03 cara oec:são e sucml5sáa c:! matena ao C::mgres!o NaCIonal, em c.:m::nmen:o ao § 32 de
am;;;:: 223 aa ConStituição

ReSOel[OSamente

Congresso Nacional. por meio da Mensagem n° 833. de 1997. o ato que renova a concessão

outorpda à RJdJO Nossa Senhora do Socorro Llda., para explorar serviço de radIodifusão sonora em
onda média. na Cidade de Socorro. Estado de São Paulo

Atendendo ao disposto no S 36 do ano ::!3 da CpnstltUlção. a matena fOI

enviada. ao Poder Legislativo para a deVida apreciação. wna vez que o ato somente prodUZira efeitos
_pôs a deJíberação do Congresso Nacional

Cumpre·nos. portanto. opmar sobre os aspectos técnicos e fonnals da. matéria

submetida ao exame desta Com1ssio. nos temos do mC1SO 11. ahnea "h", do art. 32 do Regimento

Interno, #.

DECRETA

~enc'.õ a :::"":cessa: :a Rao.: Noss;; S!~r.c!'a co Secarr:::
tote:?: cara !XC10:'a~ !i2rvICC ::s racl::;l:::t:Jsâo sonora em
one! -ea.;;' -.3 Clcate oe Se:::-:o ::'5:a:0 OI!: S~~ Paulo

o PRESIDENTE DA REPU8UCA "':1 1.:S: :a5 "':"7P:.;;cões c:.:e ire CO:':1er!,~ os a"s 8.(.
"''::150 IV e: :22:. :a So~s::t~:ca::- -= ~cs termos co 2"': ~: Inos:::. ::0 :.gcretc ..,: =3 OS:: OI! 25 De
,ane.ro oe 1Sa3 'S: !enco e-, ...:s;:a::: c..:: :c~s:a:: :;r:::::IiSSO ':':-·:":IStra:....o,.,J 52S::: ::~=4~1!9S- SL'

DECRETe CE: DE :.:!...~: DE 129;
11 - VOTO DO RELATOR

o processo de renovaçio de oU,targa requerido pela Ràdio Nossa Senhora do

Socorro Ltda.. executante do sel"\'lço de radiodifusão sonora em onda metba. na Cidade de Socorro.

Estado de Sio Paulo. encontra-se de acordo com a prática legal e documental atmenté ao processo

renovatóno e-os documentos juntadas aos autos tndlcam a regulandade na execução dos serviços de

ndiodífuslo.

Ar. .::; =lca re.,ovaoa os e:z~::::::: :::~ C 2"': ::.:: ~~? ca ':..:1 roi." ':.- oe:- 01 agoste
OE: ~962. ocr Dez a:"'cs a. oar.':'" ce::: :l.i:' agcs::: :::: ·995 s :::~:!!!ssa:; ::3 Rae;o NOSSA S!!!nnora co
Socorro LtDa o;,;:orcaca cela P'::nana ,.,; 3.~'7' ce .-- oe aoc!:: ce ~es: ~l!!no,,';oa DelO Decreto nt

955':":1 oe 24 DQ 2;ÕS:O ce 155a :'::C orazo resl::::.:a: C2 0;:::::-;2 fe: mant:co ceIo Decreto ce 10 ae
mollO De 199·. cara exalora· sam ClrCI;C oe ex::::usI\,::::ac! S~n.'I:;:O oe taClc::::fusâo sonora em onca
meCi3. na Cl:::aoe ce Soco:":'o Estaco oe São ~au:o

paragrar~ :"::-:ICC ,:. axo::::·:acáo co t!:rv~co 02 ra:::::oc:luSiic :;U!õI o:':lorg; e renovaoa Dor
este Decre:~ ~eger·s=·a ceie Coe:;: =raslIe··: oe: 7-eleco:r-:'::-:Il:aCÕ!!. 1elS ~:.:oseglJenIU e leus
regUlamentes

Ar: :-= :'s!;;: .;:::: S=r:"'!!~~S or:Jc~=·l,; e~eltO~ :e9a:s a::::~ cehOerilcào cc Congresso
NaCl0ni!1 ncs te~cs co 2 3:: co 2:': :::! ca Cc:"'t~ :':ICãC

Todas as exigêncl2S da Resoluçào nll 01. de 1990. desta ComISsão. foram

atendidas e os documentos Juntados aos autos indicam a regularidade na execução dos serviços

o ato de renovaçio de outorga. obedece aos pnncipios de consutuclonalidade;

especialmente no que se refere aos. amgos 220 a 223 da Constituiçào Federal. e atende as
fonnaHdades JegaJs. motivos pelos quais somos pela homologa:çã~ do ato do Porler Executivo. na
ronna do Projeto de Decreto Leglslauvo que ora apresentamos

SraSr..~ ~j a~ .;:.:l;~:

'. ..................

SaladaCO~mISsão.em3L~',~.r~"""''''de1998,

Depu . R
Relarer

COMISSÃO DE CmNC/A E TEC:o/OLOG/A. COMUNICAÇÃO E INFOR.'1ÀTlCA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" .DE 1998

Aviso nl' 95; • SUPAR'C. em!.

Scnhor Prrmclra Sectetilna.

E.m ::::: ae julho d~ 1q()~

Aprova o ato que renova a concessão outorgada a
RádiO Nossa Senhora do Socorro Ltda.. para explorar servll;O
de radtodlfusão sonora em onda mewa. na cidade de Socorro.
Estado de São Paulo

O CONGRESSO NACIO:\AL decreta:

Enc:JmmilO iJ. eSSJ ~~cret:lr:J. ;.. lr.:ns:rgcm do Exccie:mssmto St:nhor PreSidente U;,1

Repúblic:l na qual subm:te iJ. JOreCI;'ll:J.O UI,) Clmgrcs5l) >iaclonal o ;1to consto.ntc do Decrelo de 18

de julho de )QQ7. que renova.:J concessão d:l Rãdto ~l)SS:l Senhora JLJ Socorro Ltd:J.• Lia cid.:ldc de

Socorro. Esmdo de São Paulo

Atenclos:unente.

~--__.....__ .~r--....._.l_

CLO\'\S DE BARROS C.\R\'ALHO
Ministro rir.: [suco Chele daC~ Ci\'il

d:l PreslàênCI:l dJ. Replibhc.:1

.\ Sua E:<.celénCl:l o ~enhor

Dcput:ldo elllR.\T\:-' AtlCtAR
Primeiro SCCrl!l:l.rID J.l Cim::r:l (,lOS I.)cnUl:lUO"

llRASILlA·IlF

COMISSÃO DE CIíNCIA E TEC:'/OLOGL\. COMUNICAÇÃ'O E INFORMÁTICA

I • RELATÓRIO

De coniomudade com o an 49. mClSO XlI. combmado com o § )0 dom. 223.

da ConstituIção Federal. o Exce\entlsslmo Senhor PreSidente da Repubhca submete ;l aprecla.çio do

. An. l° E aprovado o ato a que se refere o Decreto de 18 de .Iulho de 1997.

que renova. por 10 (dezl anos. a panlr de :!:3 de :lgosto de 1995. a ::oncessão outorgada a Radlo

Nossa Senholil do Socorro Ltda.. para explorar. sem duelto de exclU5ivldaàe. serviço de
radiodifusão snno.r:1 em onda media. na Cidade de Socorro. Estado de São Paulo

An.:O Este decreto legislauvo entra em vigor na data de sua Dubhcação.

Sala da ComIssão. em l'I':,..o de' ""'.... ·.....n~"de 1998

III - PARECER DA Cü:\IISSÃO

A Comissào de Ciência e Tecnolo~'la. Comunicação e lnfonnatica.
em Reunião Ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente. o parecer
favoràvel do Relator Deputado Nelson Meurer à Mensauem nO 833/97. nos
tennos do Projeto de Decreto Legislallvo que apresenta, -

Estiveram presentes os sel,'1.Iintes Deputados: Arolde de Oliveira.
Presidente. Vic Pires Franco • Vice-PresIdente: César Bandeira. Corauc)
Sobrinho, Luiz Moreira. A1beno Goldman, Anosto Holanda. Joào Almeida.
Koyu lha, Luiz Piauhylino. Salvador ZimbaJdi. Marcelo Barbieri. Robeno
VaJadão, Udson Bandeira. Wagner Rossi. Nelson Haner. Mário Assad Jimior.
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Euripedes Miranda Ir.âcio AITlIda. João Paulo, Walrer PinhelIo. Munlo
Domingos e Colbert Manins (titulares); e Jaime Manins, Ivan Valente, Luciano
Zica, Pedro Wilson. Philemon Rodrigues. We1imon Fagundes (suplentes).

•COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I • RELATÓRIO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática desta Casa. na forma regimental. elaborou o presente Projeto de
Decreto Legislativo nO 756, de 1998, pare aprovar o ato que renova a concessão

outorgada á Rádio Nossa Senhora do Socorro Ltda., para explorar' serviço de

radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Socorro, Estado de São Paulo.

oprocesso foi encaminhado a esta Comissão para sua
manifestação no que se refere ao temário do inciso 111 do art. 32 do Regimento
Interno.

11 - VOTO DO RELATOR

Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Antônio Carlos

Biscaia, Geraldo Magela, Marcos Rolirn. Augusto Farias, Edrnar Moreira,

Gerson Peres, Luiz Antônio F1eury, Mussa Demes, Fernando Coruja, Roland

Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar,

Corauci Sobrinho, José Ronaldo, Gustavo Fruet, Anivaldo Vale, Roberto

Balestra e Nelson Marquezelli.

S~alada COrniSSã~~e:~~~e~arço de 1999_

Deg JOSÉ CARLOS ALELUIA
Presidente

I

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N! 776-A, DE 1999

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
MEN8AGEMN21.262197

Aprova o texto do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica. celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Govemo da República Eslovênia. em
Liubliana em 16 de junho de 1997; tendo parecer da Comissão de Economia,
Indústria' e Comércio, pela aprovação. Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

SUMARIO

I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Economia, Indústria e Comércio:

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

Por considerar que o projeto em exame respeita a boa
técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e
constitucionalidade, o nosso voto é por sua aprovação.

Sala da Comissão, em 4 de '.,..,~

lfuLJ-f
Deputado JÉDJO ROSA

Relator

de 1999.·

• O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1" Fica aprovado o texto do Acordo de Comércio e
Cooperação Econãmica. celebrado entr8 o Governo da República Federativa do
srasil e o Gov8lTlll da República da Eslovilnia, em liubJiana, em 16 da junho de
1997.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos qua allerem o referido Acordo, assim como quaisquer
ajustas complenlllntares que, nos termos do inciso I do Art. 49 da Constituição
Federal. acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 'Z' E,te Decreto Legislativa.entra em vigor na data de sua
publicação.

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada' hoje, opin,ou., contta os votos dos Deputados Antônio

Car-Ios Biscaia e Geraldo Magela, pela constiiucionali~e,juridicidade e técnica

legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 756/98, nos tennos do parecer do

Relator, Deputado Iédio Rosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - !?residente, Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio C~los Konder

Reis, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira Ferreira, Paulo

Magalhães, Ricardo Fiúza, Vilmar Rocha, Cezar Schinner, Iédio Rosa, Maria

Lúcia, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio. Renato

Vianna, Aloysio Nunes Ferreira, Jutahy Junior, Léo Alcântara, Morani Torgan,

MENSAGEM Na 1.252, DE 1997
(DO t'ODU EXECU'l'IVO)

Subaate à consideraç!o do Congre..o Nacional o texto do Acordo
d. COIIlircio e CooperaçAo Econ&a.ica, celebrado entre o Governo da
aapdblica Federativa do Braail a o Governo da Rapdblica da
Ealovinia, _ Liubliana, lOIIl 16 de junho de 1997.

(AS COMISSOES DE RELAC;OES EXTERIORES E DE . DEFESA NACIONAL; DE
ECONOMIA, IIIIltISTRIA E COMIRCIO; E DE CONSTITUlÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54»

8euhores MemIJroJ do Congreuo NacioaaI,

De conformidade com o disposto no artigo 84, inciso vm, da CllDIlituiçio FodcnI.

U>meto à~comidmçio de VOJSU Exi:dõncias, acompanhado de ExpoIiçJo de Motivoo do
Seubor~o de Estado, Interino, du Relações Exteriores, o texto do Acordo de Comón:io e

CooperIçIo Econômica, celebrado entre o Govomo da República Federativa do Bruil e " GovlInIo
da República da EslovêniA, em LiubJiana, em 16 de junho de 1997.

~~ruiJia, 30 de outlbro de 1997.
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LEGISLAÇÃO CITADA .\NEXADA PELA
COORDE;I;AÇÃO DE ESTrDOS LEGISLAT1YOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO 11
Do Poder Executivo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84 ., Compete privativamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
11 - exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado. a direção

superior da administração federal;
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos cásos previs

tos nesta Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como

expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da adminis

tração federal, na forma da lei;
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus

representantes diplomáticos;
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujei

tos a referendo do Congresso Nacional;

4. Diante do que precede, submeto à <:ons~deFaçAo. de Vossa

Exceitncia projeto de Mensagem que encaminha ao congr,esBo Nacional

o texto do Acordo de comi:rcio e cooperação Econõmica entre Brasil e

E.lovinh.

RespeitOl5alllenta,

,.~~
C:::--JokA~ DE MEDIeIS '

Ministro de Estado, intllrino, das Relações Exteriores ..

ACORDO DE COMÉRCIO E COOPERAÇÃO ECONÔMICA
ENTRE O GOVERNO DA REP(JBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ESLOVÊNIA

O Governo da Republica federativa do Ilruil

e

O (Jov.rno di RepiJblica da Eslovô,úa

(doravante denomin,ldol "P:trIc. Contr:lUlIIle."),

Desejando expandir e fortalecer o comércio e a coopernç5.o econômica entre OI

doi. pailell, com btllc 11011 principiol da igualdade Nobcr.ma ~ da recipcm:ithu.lc;

Com o objetivo mais amplo de intensificar ai rcl~crõc'bilab.:rnis em bascs
rnutu:unente vantljDlu,

Acordam o Rgnim.:
Anigol

AI Pane. Contratante. lomentamo c fbcililarlio o dcJetntÕtvhnento do inlcrciirnhio
comerci.! e d.~ coollCração econômica bilat.ral, em conComúd:lde com .. dispo.içõc. do
pre&Cntc Acordo t: COIllIlUU rc:aJJ~cclíVU diapoliççC* Icga!!' ill~mu.

Anigoll

A. Pan•• Contralanle. conccder·••·io re.iprocamente o t,.lllmenlO de nllÇ!o
maia Cavorecido, Rlllndo a. rep da OralD17.açllo MlUldíal de Comêrcio c o Acorda Geral
aobre TariC.. eComón:i<l (GAIT 94) pua o. bolIIoriJÍ~ cU MUI telf*'tiVDl terrilúriot,
bem como .. do ACOfdo Geral .obre Comércio em Semço. (GATS) pIlI'Il serviço. c
Comeccdore. de .cl\·i~o •.

~ ..

EM N' 380 /HRE.

Bras11ia, eID 23 de outubro

Excelent.1ssimo Senhor presidente da República,

do 199 7.

A. dllllp(1.i~õe. du Artigo 11 não' eriio Hplicndnl iUI vanl1lgculI. Ihc:::i1illudrlli.
Ilri\'ilégioll c frJlltlui:u: (IUC uma daJ Parte. ("onlrntanlctt conceue ou venha a conceder:

n) nnll pnl.c. IÍlnllrnrC~.com visln. n fncililnr o tnimlilo nUI; fronteira. c/nu n
coopcrnçào com :li ZOIllll frollleiriçns;

lo) n lerccim. pt11.e., em rn~.l\o ue '11" 1'''rlitillOç5'' em 1"11:1 ,Ic Ii,'re
cOI1Hi:rcín. ulliüo ndunncirn em Reuniu til.' inlegruçiin Io:CtUltll'lica «.lu Iltml "lJjn IIIclnhrn:

c) u lçrccirol íl:1ilCll. clnn hm~c Clll acunlnloll~ll'a c\'il:ll :1 dupla Ilil1tll:Jç511 '111 '-=111
t1cnrdo~ 111\1\tUn\crni. de t1"C n m\\r3 \'t\t1C: ('C\\\lrnH"'t'.: \1(\1\ l'ur1icifll:. 't\i~ tO\\\\\ t\ }:'ir.l\:.lm\
Uluball,1;.: PII.:fclcllciuSõ CumcrciuiR entl'e pnha:u em d~!lclI\'ol\ iUll.:nlo (Rl.iPC).

AlliglllV

Levo ao conhecimento de Vossa Excelêncía texto do Acordo

da COJÚ:rcio e Cooperação Econômica assinadO entre o Governo da

RAlpllb!ica da E.lovinia o o Governo da Rapllblica Pedarativa do

Br••il, ea LiUbliana, no 111timo dia 16 de junho.

da cooperaçio econômica entre os dois paises, e com ba8e nos

principios da igualdade soberana e da reciprocidade. o acordo previ!

o fo..nto da cooperação econômica bilateral por meío da criação de

condições favoráveis que parnitam uma maior atuação do setor

prt';adO sob a coordenação dos respectivos Governos.

3. , He••e ••ntido, o acordo pr.v~ um fluxo maior da

1ntoraaçO.a sobre leqislação e proqra~s econômicos de ambos paises

2. COJI vistas à expansão e ao fortaleci.ento do comércio 11:

A cxpnrtnçãn c a ímpurL:u;àn ue hem: clL:IUada ali OlIupurn "ti 11I'C,"=III1: i\cunlu
em rcalilnd:1 JW"r l11c:in de :lC(1Tttll~ e r;nntroUn!: entre C111Jlf'CC;ll; f1l1hlíCilll (,' rri\'mln~,

')ramti7:u;t\~Jl: c im:tiluiçõcJllIc cmlu pai;,

AI1igu V

Ua pallUl\\1.:l\lulO h:tl.UlttM.llct; UlU. conll'ulus clIm:.luttlur.o ~\L1 umlll\lu dl.\ 'lt'o:!oIuntc
I\Ctlrdo ttenlu t:li:mm,k'JI t:m tli\'jl'1,clí\TCI11Ct1IC COl1\'Cfltí\'t:i!:. :1 111\,'1111_ tine ut: l'lUleM t:11\'c'l"itlmc
elll ul1m dClcrmimuJn UI'14:nUiàl' c.:ulI\'l,mlmlll de uutra 1l1:11l1:im, em elll1l(lIl1litl:ldL' L'''''' ti

1t:!!i1dm;11u em \'igur UIII t.:Udu IJuiM.
Al1illl\VI

I. "li. .'nrleM I "'lllnllllllll:loI I.'I1\'hlariiu clllhr\'nl:, 11:1 11tI"tli,la ti\) MlIllM 1"'lIlNiI1ilill:uk'lô.
11:1"' :IC.\:l'Cllmr t,'tllllli\'i"-ec \"t;l:i\'L'ic: pmn n l1.:e('11\'nh,tnwllln Ir" 4·f1I1I1:,dn.: 11., nl1ll';1I.: If'r1wu: ,I,.'
cnuJM:Hu;àn c.:.,;,"u;mi.,;a cnlh.: UJIIIKU. ,,,,. 1~li,.Ciô. cum \'it.Iõ.U' flJim..ip:lhncllh.. a l,.Cw"Jk.:H14riiu lU".
C:tntpCUl ccom'mico. indllclrint Iiln~JIinnitárin. técnico c cicnlilicn,

2. ( 'nrn \'i"':lc :'1 illlpltll1cl1lnç:àn clcliv3 dn prc~ell!': I\cclrdn, n~ ":'Tlt'l,l « 'nl1ltm:1I11t'C
pot!cr.l0 cOllclllir "Mllcolo. e.pcciai. ç prcp"",.. pmgrJlllaN UC cO"llCra~ã,' dctallmdoH.

Br••il-Zalovenia com o objetivo de supervisionar o cuw.pri.ento do

referido acordo e de propor diretrizes para a sua implementação

ArtigoVll

I: Com o l'fllIlÓIito de incentiVllr o comércio e llII reloçlle' econõmi... entrc nA doi.
polaoa, llII PllIICI Conlr.\l:llllel e'limulllflo a parlieipaçllo de cmpreau.m Ccinla e cllpo.içüell
corncn;iai. organizado no letritário de ambo. o. pai....
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ArugoXVl

., A. Partc~Contratante. concnrumn em illtmlar tle uircilUll nllbmlcgáriotl. l:ucaJll c
"'111M cnc..1rgOJ:: com hMe em Ali.,,, rc~pecli\'ac: lcgi,.laçflCl: c rC'l!nlalllcnlaçí~": n importaç1io
de:

a) "material promocional, amolõlras gr.itis origimirial: Llo vais: da nutra Pune
Cuntratante, bem como tlrtigt,,, obtidoR no pai. da outra Parte ( 'ulllnl1a11lC em compcliçõe.c.
eXpc>ftiçõcl c ontr::J.s fClõlividadeN;

b) bem; c cquipal11CUhlJ; pnrn fcir..u. c cxpnt:içiicR. n:ln dClllinadm. à \"Cnc.L1.

M1igo VIII

("'0111 rererência :t tlI:;;lamIOl: rcl;u:inn~dnc: ;I ··dlll11pin~··. c:uhcitlinc: r. rlil\"Unso
cOlllpcnJOólltlriOl:. aIO l'arlclO t 'onln113ulcJ; a~irãn em clll1ltnn,ill..u.lt; CUIIIIU' princípill+õ": ."C);lHU'
releva1ltes da ()rgal1i7aç!in Mundial de ('ol11crcin C( lM(').

ArliglllX

CllIn (1 p"'rÚc:lIn til: dcccl1\'nh'cr :l cnnpcr;lç;h~ cc:nnnnm·:l. :110 P:1t1e,;
l ~Ulllr:U:UlICJõ prul1lu\·crJ.o o illll.:rcâml,it) th: iufunu:.urih::lO. pal"iculr&111ICIIIC t.::1II1"t:I.ur.ãll " """".

teJlPCCIÍ\':I. Ic~illlnçi\c. e p1'n~rnm.1. ccnnômico~. hem t"tlIno (1lmlqucr nlllm llfltl de
infunnnção de intcrcrcrcc tIlUIUU.

Arti80X

. CQda' P3flC Contratanle conccLlcr..i. em coltlhnuidad~ lo:UID .ma", It.:iii c
r~p:lIlnmcnt(" lãc:ilidMb de lnistllilo em letllcnitório àl merc.3Uorimli originária. do lerrihKlII
de oulnl pail c destinadas a .lerceirOA pni.cllG, õlllRim cumo à. mcrcadori:.,; urigimirinl de
h:rceinMl flIi-=- cum dCJClilM' IIU tcrrililrin da oull1l Purle (~ulUrlJIUllh:.

ArliguXI

t. lIA P_ Con_.. concordam em CIllIbelc:<:er Comi&<5o Miol:l de
.(1oopcnlçIo "~BnoíI-EIloWnía.com o ollíetívo de l\IllCf\'ÍIion.r o o::umprimenln do
JlRlIClIle Acordo e propor recomcndllç6el pora 011:1 implcrnenl:lç30, bem como medido. com
vi.... nu rJaenvolvÍllIcuto do il11crc5mhio cUllIcrciul e dOI c()opt.:rn~o cCflIKimictl hilnh:ral.

~. AI ilartCl CWllntlunlCli cJiilinmtudo a IXlrlicil'u~u u~ rcprcwCnlUml.:N dn KClor
empreoarial "" Comiodo Miota. li qual poderllo ouhmeter o,... OUI1ClIÕC' e recomcudaçõc•.

3. A l ~OIl1iK.ão Mill:la reunir.."e..t1 tI'U'lIll'.i4' il1nhwc n-e P:.rtclt ('(\t1Inn:.unclC
cotlliL1ernrelll neccalÓrio, altcmnutllnellte na Repilhlica Fedem1h':l du Rrm:i1 e 11:1 Re)'Í1hlicn
da Ealov';uÍ&.

Artigo XII

I. 1\. CtllllfOvêrMit'M t1ue rn!u.:nn ...urgir ::I rc,"pcilt' U'I iUlcll'u:lnciíu trll lIplil'llç.in ti"
rreRt'nlC I\cunk, tl:crJo ~ulllcinmttlal; I11cl1i:mlc cllmml1:.u. llírcl:uõ. pur \'Ü' ,liplnm:ilic:1

:? I\c cnl1lrcwérciM que pm;'li:nn J:nrgir:l rc~pct1n tlll Cl1InprimclllO tine c:nlUr.tln'-.
concluíúus atl :unp3ro do prcllcU(c Acnn!u. t:cr:l(1 "uluciulI:lli:lfô "c~undo ••" llilO''''IOiçiicSô
contrnUmillõ clIlrccilica,. nelc~ I're...·llC.t:l1ll: clni, cunlunnc :1 Icgl~lm;ôln "llhcõIVcI.

ArlicnXll1

Ali dil:rnllOictic,; ti" rrccr:tllc ,'\Ctlntl1 1:1I11N-1t1 r.:crM'I ilpltt:':1\"CIf; ;1I1e: cnlllr:Unc
cunchtillm. uuranh: !liua \'igi:m:13 c I.:umprh.lm. apn~ 501I:! :.:~pira:;5.~ll

1\llÍguXIV

o prescnte Acordo clõtá ;1~icill1 á :lprO\õlt;:in l:1l1 cnnloruúdaJc Cl1111 a~

limnnliuauc.l inlenmt; de cndíl Pm1C t 'unlri1l:lI1le c cnlrnrn c:m:vigI1T .lU (ImlW) dJaç ,ilptlll a
dalo do rccchinu:nln da Í1l1ima l1otilicaçã(l :1 rC!iiJlciltl UU cUlIll'rimcnlf\ dCGf't:' rrocet;!;tl

Artigo XV

o prcccote Acordo ,erã \'âJido por um periodo de 2 (doiiõ) allOIO c será
untom."1licamente prorrogado por periodOIl Imccflflivol de Um O'Ino. 3 menollC que uma dn.l

ParI" Contrlltante. comunique :i outra, por ..crito e por 'ia dipl~nl:iliea,ou:' illlellçãll de
denwlciá.lo, com antecedência de 6 (lciR) mc~1l em rchu;:ãu u data ,,(t:VIRtn 1"nnl !tua

expi..çao.

() l'reflcnlc Aconi" poucroÍ ,"cr ~mcltd+.\(ii1Il'OI mllh",. :u. Panes ("uI11r..1t:lIIh:~ Ilt'~

10m",. du Anigll XIV.

fcilo em ~,",~~~:CU1 l~.Q"tL.: 1997.c1l1doi"1.:xr.:l1Iplurc~Ul'ip.iI~i ...
tltullil1gtla. rortugucaa. e«kwcn:t c il1gk:Jla. lIleI1Q~' alllhu,.; OH l~l':h~ ignahuclllc 31uênlicnl. I~m
C:lIO tlu difcrcll~a de intcrprela~ãn, prc\'nlccerJ () lexll) em mglcii.

Aviso u·1.435 - SUPARlC, Civil,

Em 30 de outU:>xo de 1997.

Senhor Primciro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidenle da

Republica relativa ao lexlO do Acordo de Coméreio e Cooperação Eeonômica. celebrado entre o

Governo da Republiea Fede..tiva do Brasil e o Govemo da Republica da Eslov~nil.

Atenciosamcnte,

SVIStB;~
Minislro de E!!tado Chefe da Casa Civjl

da Presidcucia da Republica

A Sua Excelcncia o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei!" Secretário da Câmara do. Deputado.
BRASILIA.DF•

.COMISSÃO DE REUCOES EXTEBIORES E DE DEFESA NACIONAl.

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Submelt! u consideração Jo c.:ungrlllo
Nacional C1 lexlO do Acordo de Comércio. e
Coopera~'â(J Econômica. celebrado entn O
Governo da Repúhlica Federativa (/a Brasil, o
Governo da República da Es/cJllén;u. em Lillb/iana.
em 16deillnhode 1997.

Autor: PODER EXECUTIVO

Rel.t~r: Depulado ALDlR CABRAL

I· RELATÓRIO

A Meusagem n" 1.262. do 1997. oucaminhada:i aprecinç30 do

Congresso Nacional c=m 30 de outubro d~ 1997. ~ referente ao t~:<to do Acordo de

Comércio c Cooperação Econômica. celebrado entre o Governo da República Federativa

do Brasileo Govemo da Republica da Eslovcuia. em Liubliann. em 16 dejunho de 1997,

o instrumento sob análise compõe-se de dezesseis artigos.

No Artigo 1. os dois países assumem o compromisso de tomentar

e taci.litar o desenvolvimcnto do intercâmbio comcrciol e da cooperação ecoJ1ÕJDka
bilateral nos tennos propostos no acordo e em consonância com suas respectivas norma

intcrnas.

No Artigo 11. comprometem-se. a conceder um ao outro o

trotamento .de nação mais favorecida. segundo as re8ras da Organização Mundial do
Comercio: do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio e do Acordo Geral sobre Comércio

em Serviços.

() Artigo III Imla das o'co~iiçs á pre\'isão antorior. no que tange :is
\"antag.~ns. llu::ílidi.1ucs. pri\'ilégius e frmll.,Juii.1.s quc um dos dois pai:it:,s cunceda ou venha a

conceder i.1 países limÍlroli.:s. r;lr..1 Ihdlitar trjllsilo c cuupcmçãu fromeiriçu. ti. tercciros

países.. tlUnndo panlcipi.1ll1t:s de /.onas de Iinc com~rcio. união aduancir.J ou acordo de

integração econõmica ou paro! c\"ilur uupla tribUlação.

o Artigo IV tral:l do importação o o,purtaçdo; já o Anil!o V. ltIÇ&

diretrizes go..is para pqgamcnlos: o Artigo VI dispõe sobre os estorços que ambos flll'lo
para assegurar coudições adequadas á implcmonta~ão oleti"a do presel1le .-\oordo.

I'I,LO t;Onm.'iO Il.\
IU:I'('IlI.I<'A ~·lI,llll,llATIVA IlO
\)!t\SIL:

PELU t;O\· E1t....U IlA
HII,I'(IIlI.I<'A lIA I(SI.OVf!NIA:

No Arligo VII. traIa-se do .0'limolo li partieipação do ompresllS em
t~iras e cxposiçõt:s comerciais organiz.1das no territóriu de ambos os pai~s.
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O Conl\Iesso Nacional decrela:

Art. 1° Fica' aprovado " texto do Acordo de Comércio c

CooperaçAo Econômica. celebrado entre o Governo da República Feder:niva do Brasil e o

Governo da República da Eslovênia. em Liubliana. em 16 de junho de 1997.

Parágrato único. Ficarão sujeitos à aprovação do Congresso

Nacional quaisquer atos que alterem o referido Acordo. assim como quaisquer ajostes

complementares que. nos termos do inciso I do An. 49 da Constituição Federal. acarrelem

encargos ou compromissos gruvnsos ao patrimônio nacional.

o Anigo Vllllrata das hipóteses de dllmplnl(, sub.idios e direitos

compensatórios e :unbos 05 países finnam o compromisso de agir em con:onnidade com

05 principios e regras da Organização Mundial do Comercio.

No Anigo IX. dispõe·se sobre intercâmbio de informaçiles e. no

Anigo X. sobre facilidades de trânsito de mercadorias que serão concedida

reciprocamente. quando originárias de um dos Estados Contratantes tj destinadu a

terceiros paises. ou quando originárias de terceiros e destinadas à qualquer das Panes.

No Anigo Xl. dispõe·se sobre o eSlabelecimemo de CoopenlÇAo

Mista de Cooperação Económica Brasil·Eslovênia. seu lormalo c forma de

funcionamento.
poblieaçlo.

Art. ,20. Este d~crclO It:gi~ivo t:ntm em vigor na data de sua

No Anigo XII. dispõe-se sobre controvérsias c. no Anigo XUI.
finiJa-se o compromisso de que ns regras do presenle instrumento venham a ser aplicadu

sobre contratos concluidos dumnle a sua vigência. ainda que somenle venham a ser
cumpridos após ,ler o Acordo expirado.

o Anigo XIV trata da vigência desle insuumento: o Anigo XVI
dispõe sobre ~ validade e. finalmente. o Anigo XVI. sobre a possibilidade de emenda.

Sala da Comissão. em de

(
:',

.; '-
Deputad." ALDlR ....ABRAL
. .. ....:.7-.Relaí~r

- .... -

É o relatório.

u. VOTO DO RELATOR

J'la Exposição de Motivos nO 3801MRE. datada de 23 de outubro

de 1997. bem se saliema que o Acordo em tela visa â expansio e ao fonaiecimento do

comércio entre os dois paisês. com base nos principios da igualdade. sobennia e da

reciprocidadé. prevendo o fomemo da cooperação econômica bilateral por meio '\Ia crillÇlo

de condiçiles favoráveis que permitam uma maior aluação do sct9r privado sob a

coordenaçAo dos respectivos governos. tais como um maior fluxo de info~ sobre
legiJlaçAo e programas econômicos de nmbos 0$ paises e a criaçAo de uma CO,;pulo de

Coopençllo Econõmica a....il·Eslovênia. com o objelivo de supervisionar o cumPrimento
do referido aconIo e de propor diretrizes para a sua implemenlaçio,

Compete ao Congresso Nacional opinar. nos termos do MI. 49. I,
da Constituição Federal. e a esla ComissAo. destinada a balancear os compromissos

brasileiros em face das normas de Direito Internacional. dizer que. desle ponto. nada obsta

à celebraçio deste Acordo. É instrumento que vem ao encontro dos compromis~ que o

Biasil tem ..swnido em escala internacional, assim como da necessidade que unoo. os

pallCS 11m de estreitar seu relacionamento comercial. no momento em que uma nova
geoerafia planetária começa _ ." -nnsolidar. tornando necessârio um movimento lério e

conlÚlUO de aproximação e intercãmbio.

VOTO. pois. pela nprovação do texto do Acordo de Comércio e

Cooperaçlo Ecouómica. celebrado enlre o Governo da República Federativa do arail e o

Governo da República da Eslovênia. em Liubliana. em 16 de junho de 1997. nos tennos da
prOposta de Decrelo Legislativo em nnexo.

Sala da Comissilo. em de'-. r;
.., <..1,,;'>••••

Deput~do ALDlR CABRAL
Relator

COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAl.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° • DE 199

(MENSAGEM N° 1262. de 1997)

Ap,,'W' " '''''IU de> Acurde> de Cumércio o
C"uptlroçiiu Econômica. colobrado ollln o
vUI'ernu ·do República FederUli.YJ do BrDJJiI o o
vuvernu do República do Esiuv~nio. om L/ubllanQ.
em 16 d. junhu d. 1997.

COMISsAo DE RELAÇOES EXTIERlORES E DE DEF.E5A NACIONAL

MENSAGEM N° 1.262197

111 • PARECER DA COMISSÃO

A ComisSllo de RelaçOes Exteriores e de Defesa Nacional,
8IT1 rlunllo ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aprovação da
Irfenngem n· 1.252197, do Poder Executivo, nos tormos do Projeto de
Dec,.to Legla'.tivo que IIprosentlJ, acatando o parecer do relator. Deputado
Aldír Cabral.

Esliveram presentes os Senhores Deputados: Neiva Moreira
- Presidente, José Teles - Vice-Presidente, Aldir Cabral, Aroldo Cedraz. Átile>
Lins, Clfludio Cajado, Werner Wanderer, Leur Lomanto, Osmir Lima, Aracely de
Paula, Osvaldo Coalho, Hilário Coimbra. Itamar Serpa, José Thomaz Nonõ,
Paulo Mourlo, Luciano Pizzatto, Renan Kurtz. Elias Murad, Feu Rosa, José
Anlblll, Welson Gasparini, Zulaiê Cobra, De Velasco, Neuto de Conto. Alceste
Almeida, Etevalda Grassi de Menezes, Joêo Alberto, Hélio Bicudo, Joana D'arc,
Paulo Delgado, Sandra Starling, José Genoíno, Jair Bolsonaro, Robério Araújo,
Joio Pizzolatli, José Rezende, Francisco Rodrigues, Arlindo Vargas, Pedro
Valadares e Maria Vall!dllo.

Sala da Comissão, em 20 de Janeiro de 1999

'.

r
,.....' ~-L...-.,-

COMISSÃO DE ECONOMIA. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 776, DE 1999

(MENSAGEM N° 1.262197)

Aprova o texto do Acordo de Comércio e
CoopcraçAo Econômica, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Eslov!nia, em Liubliana, em 16 dejunho
de 1997.

Autor: Comisslo de Relaçilei Exteriores e de

OCf...Nacional

Rclator: Deputado EMERSON KAPAZ
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111 - PARECER DA COMISSÃO

Diante do exposto, votamos pela
DeerClo Le&ltlalivo DO 776, de 1999,

l-RELATÓRIO

Submete-se ao exame deste Colegiado o Projeto de Decreto
Legislativo nO 776, de 1999, de autoria da eb'Tégia Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, que aprova o texto do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica,
celebrado entre os Governos do Brasil e da Eslovênia, em junho de 1997.

Em conformidade com a Exposição de Motivos n° 380/MRE, que
acompanhou a Mensagem nO 1.262197, do Poder Executivo ao Parlamento, S. Excia. o
Ministro das RellÇÕes Exteriores ressalta que o referido acordo visa à expansão e ao
fonalecimento do comércio e da cooperaçilo econõmica entre os dois paises. Com base
nos princlpios de igualdade soberana e reciprocidade, prevê-se o fomento da cooperaçlo
ecollÔll ica bilateral por meio da criaçilo de condições favoláveis que permitam uma maior
atuaçl do .etor privado sob a coordenação dos respectivos Governos. Fica acertado,
ainda, criaç«O de uma Comisslo de Coopemçilo Econõmica Brasil-Eslovênia, com o
'objeti' ,) de supervisionar o cumprimento do referido acordo.

É tarefa do Congresso Nacional. nos termos do ar!. 84, VIU da
CarIl Magna, aprovar tal documento bilateral. cuja tramitação iniciou-se pela Câmara dos
Deputados, mais precisamente, pela Comissão de Relações Exteriores, onde foi elaborado
o projeto de decreto legislativo ora sob comento, o qual enfatiza estarem sujeitos à

aprovaç&o do Parlamento quaisquer futuras alterações do acordo que representem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, a teor do art. 49, 1 da

Constituiçio Federal.

D· VOTO DO RELATOR

o fomento da cooperaçilo econômica bilateml, com vistas ao
fortalecimento do comércio e à criaçilo de condições favoráveis à atuaçlo dos negócios
entre pelses é um dos objetivos precipuos da política externa brasileira, em consonância
com OI principios da igualdade soberana e da reciprocidade.

A Eslovênia, pais recentemente emancipado, representa atmente
oponunidade de parceria comercial para o Brasil. em função de suas camcteristicas
geográlicas, cultumis e econômicas. não existindo, até à data de assinatura do referido
acordo, uma formalizaçilo de um tmtado de cooperação entre os dois palses. A panir da

aprovaçlo do acordo, estará deflagrado um processo de intercâmbio de informações
legislativas e econômicas, que servirão de base para o estreiU\rnento dos laços comerciais
entre as duas nações. com nitidas vantagens para as partes envc\lvidas.

\
~rrovação do Projeto de

() \

&1'~~L2~

Deputado E~.gON K!)PAZ
Relator . i

i

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em

reunlAo ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela APROVAÇÃO,

do Projeto de Decreto Legislativo nO 776/99, nos terrTlPs do parecer do

Relator, Deputado Emerson Kapaz.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloizio Mercadante - Presidente, José Machado,

Francisco Garcia e Emerson Kapaz - Vice-Presidentes, Antônio do Valle,

Clementino Coelho, Francisco Garcia, Gerson Gabrielli, Jairo Cameiro,

Joio Fassarella, João Pizzolatti, José Militão, Júlio Redecker, Jurandil

Juarez, Múcio Sã, Osvaldo Coelho, RonaldO Vasconcellos, Rubem Medina

e Rubens Bueno - titulares - Herculano Anghinetti, Marisa Serrano e

Roberto Argenta - suplentes.

Sala da Comissão, em 17 de março de 1999.

~'y--?~~
Deputado A~ÓlZIO MERCAOA'NTE

Presidente

PROJETO DE LEI N~ 2, DE 1999
( Do Sr. Silas Brasileiro)

Modifica a~Lei nº 4.117, de 1962, que "institui o Código
Brasileiro de Telecomunicações 11 , proibindo a realizaçao de
sorteios por emissoras ou repetidoras de radiodifusão sonora e
de sons e imagens.

(AS COMISSõES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORM1.TICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)
.. ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei modifica a Lei nO 4 117, d 27 de agosto de
1962. alterada pelo Decreto-lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967 e pela Lei nO
9.472. de 16 de julho de 1997. proibindo a realização ae §orteios por emissoras
ou repetidoras de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

Art. 2° Fica incluído, na Lei nO 4.117. de 27 de agosto de
1962. alterada pelo Decreto-Lei n° 236. de 28 de feverero de 1967 e pel& Lei nO
9.472, de 16 de julho de 1997, o seguinte artigo:

"Art. 71-A É vedado às emissoras de radiodifusão sonora e de
sons e imagens e às estações repetidoras desses serviçus distribuir ou prometer
distribuir prêmios mediante sorteios. concursos ou operações assemelhadas, que
requeiram ou impliquem qualquer ônus da parte dos partIcipantes".

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará as disposições desta
lei no prazo de trinta dias. contados da sua publicação.

Art. 4° Esta lei entra em vigor nu prazo de sessenta dias,
contados da data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A realização de sorteios pelas emissoras de televisão com o
uso de serviço 0900 tem suscitado grande polêmica, em virtude das
irregularidades inerentes a tal atividade.

Por um lado. tais sorteios não distribuem aos vencedores wna
quota proporcionai ao valor arrecadado, mas mo prêmio de valor prefixado.
Desse modo. o promotor do sorteio logra apropriar-se de mo lucro abusivo, na
medida em que o amoento de participantes o favorece, sem gerar qualquer
vantagem para os ganhadores. Além disso, o mecanismo de seleção através da
geração de um nÚIDero aleatório é de dificil auditoria, estando sujeito a vieses que
poderão favorecer alguns participantes em detrimento de outros. Agregue-se em
detrimento de outros. Agregue-se, enfim que a chance de vitória é mínima, sendo
muito inferior à pc prêmios equivalentes da loteria ou das apostas administradas
pela Caixa Econômica Federal.
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Deve-se destacar, também, que uma parte relativamente
elevada da receita dos concursos administrados pela Caixa é destinada a obras
assistenciais, ao desenvolvimento do esporte de competição e a outros fins
socialmente legítimos. Já os sorteios conduzidos pela televisão não favorecem
significativamente as entidades beneficentes ou prefeituras associadas aos
mesmos, dado que a maior parte da arrecadação acaba por ser repartida entre a
emissora que cede o espaço e a empresa de informática que administra o
processo.

Os sorteios, no entanto, continuam a realizar-se, sem que se
tome providência defmitiva, O Poder Executivo, através de sucessivas portarias,
vem tentando em vão disciplinar a atividade, acobertando, em última aoálise, o
evidente viés de ilegalidade desses concursos, que não atendem às disposições da
Lei nO 5.768, de 1971.

. Dian.te, de tal quadro, somos compelidos a sugerir, através
desta proposIção o re~edio amargo de proibir, pura e simplesmente, a realização
de promoções desse llpo. Entendemos que o titular da emissora não deve fazer
uso de uma outorga do Poder Público, que assegura, em última instância uma
proteção de mercado, para apropriar-se lucro abusivo. É uma situação que ievará
no longo prazo, á desordem do setor de radiodifusão.

. . Convencidos que estamos da importância desta iniciativa,
pedimos o apOIo dos nobre Pares á sua aprovação.

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1999.

L"-

Deputado SILAS BRASILEIRO

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

INSTITUI O CÓDIGO BRASILEIRO DE
TELECOMUNICAÇÕES.

CAPÍTULO VII
Das Infrações e Penalidades

Art. 71 - Toda irradiação será gravada e mantida em arquivo
durante as 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes ao encerramento
dos trabalhos diários da emissora.

* Artigo. "caput" com redação dada pelo Decreto-Lei n° 236. de 28'02 J967,

§ 1° As emissoras de televisão poderão gravar apenas o som
dos programas transmitidos.

*§ 1°com redação dada pelo Decreto-1.el nO 236. de 28-02 1967.

§ 2° As emissoras deverão conservar em seus arquivos os
textos dos programas, inclusive noticiosos, devidamente
autenticados pelos responsáveis, durante 60 (sessenta) dias.

* § 2° com redação dada pelo Decreto-Lei n° 236. de 28-'02,1967.

§ 3° As gravações dos programas políticos, de debates,
entrevistas, pronunciamentos da mesma natureza e qualquer
irradiação não registrada em texto, deverão ser conservadas em
arquivo pelo prazo de 20 (vinte) dias depois de transmitidas, para as
concessionárias ou permissionárias até 1 (hum) kw e 30 (trinta) dias
para as demais.

*§ 3°com redação dada pelo Decreto-Lei nO236. de 28'0211967.

_ § 4° As transmis.sões compulsoriamente estatuidas por lei
serao gravadas em matenal fornecido pelos interessados.

*§ -/0 com redação dada pelo Decreto-LeI nO 236, de 2810211967.

~rt: 72_ - A autoridade que impedir ou embaraçar a liberdade
?a ~a~l.odJfusaoou da televisão, fora dos casos autorizados em lei,
IncIdtra, no que couber, na sanção do art. 322 do Código Penal.

*Artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nO236. de 28'02'1967.

••••• u .

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

LEI N° 5.768, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

ALTERA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS,
MEDIANTE SORTEIO, VALE-BRINDE OU
CONCURSO, A TÍTULO DE PROPAGANDA,
ESTABELECE NORMAS DE PROTEÇÃO À
POUPANÇA POPULAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Da Distribuição Gratuita de Prêmios

Art. 10 - A distribuição gratuita de premlOS a título de
propaganda quando efetuada mediante sorteio, vale-brinde, concurso
ou operação assemelhada, dependerá de prévia autorização do
Ministério da Fazenda, nos termos desta Lei e de seu regulamento.

§ 1° A autorização somente poderá ser concedida a pessoas
juridicas que exerçam atividade comercial, industrial ou de compra e
venda de bens imóveis comprovadamente quites com os impostos
fede~i~, e.stad~is e m~nicipais,. b.em como com as contribuiçõep da
PreVIdencIa SOCIal, a titulo precano e por pr~ determinado, fixado
em regulamento, renovável a critério da autoridade.

§ 2° O valor máximo dos prêmios será fixado em razão da
receita operacional da empresa ou da natureza:qe sua atividade
econômica, de forma a não desvirtuar a operação de compra e
venda.

§ 3° É proibida a distribuição ou a conversão Hos prêmios em
dinheiro.

§ 4° Ob7decerã~ aos resultados da extraç,ão da Loteria
Federal, os sorteIOs preVIstos neste artigo.

§ 5° O Ministério da Fazenda, no caso de distribuição de
prêmios a título de propaganda, mediante sorteio, poderá autorizar
que até o limite de 30% (trinta por cento) dos prêmios a distribuir
por essa modalidade seja excluído da obrigatoriçdade prevista no
parágrafo anterior, desde que o sorteio se proces~e exclusivamente
em programas públicos nos auditórios das estaçqes de rádio ou de
televisão.

§ 6° Quando não for renovada a autorização de que trata este
artigo, a empresa que, na forma desta Lei ,venha distribuindo,
gratuitamente, prêmios vinculados à pontualidade de ,seus
prestamistas nas operações a que se referem os itens II e IV do art.7
continuará a distribuí-los exclusivamente com relação aos contratos
celebrados até a data do despacho denegatório.!
..........................................................................,; .
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LEI N° 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, A
CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM
ÓRGÃO REGULADOR E OUTROS ASPECTOS
INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N° 8, DE 1995.

LlVROIV
Da Reestruturação e da Desestatização

das Empresas Federais de Telecomunicações

Disposições Finais e Transitórias

.Art. 215 - Ficam revogados:
1 - a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, salvo quanto a

matéria penal não tratada nesta Lei e quanto aos preceitos relativos à
radiodifusão;

I1 - a Lei n° 6.874, de 3 de dezembro de 1980;
I1I - a Lei nO 8.367, de 30 de dezembro de 1991;
IV - os arts. 1°,2°,3°,7°,9°, 10, 12 e 14, bem como o "caput"

e os §§ l° e 4° do art.8, da Lei nO 9.295, de 19 de julho de 1996;
V - o inciso 1 do art.16 da Lei nO 8.029, de 12 de abril de

1990.

DECRETO-LEI N° 236, DE 28 FEVEREIRO DE 1967

COMPLEMENTA E MODIFICA A LEI N°
4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962.

Art. 1° - Respeitadas as disposições da l.-ei nO 5.250, de 2 de
fevereiro de 1967, no que se referem à radiodifusão, o presel1te
Decreto-Lei modifica e complementa a Lei n° 4.117, de 27 de agosto
de 1962.

PROJETO DE LEI N2 9, DE 1999
( Do Sr. Paulo Paim )

Altera a Lei n2 8.009, de 29 de março de 1990, que "diapl5e sobre
a impenhorabilidade do bem de família".

(AS COHISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional dectela:

Ar!. I' Revoga-se o item VII do ar!. 3' da Lei n' 8.009, de 29 de
março de 1990.

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

ALei 8.009, de 29 de março de 1990, pretendeu JlteICrVIr o llIiico
imóvel de uma familia, tornan:Io-o impenhorável. AMim, esse imóvel fica livre do ler

leiloldo por dividas conttaídas por um dos membros da fimúlia.

O ar!. 3' da Lei 8.009, de 1990, no entanto, abre algumasexceçlles

• essa impenhorabilidade.

Posteriormente, a Lei n' 8.245, de 18 de outubro de 1991, que é.
Lei do Inquilinato, acrescentou mois um item, o de n' Vil, ao artigo 3' da Lei 8.009, de

1990. É mois uma exceção à impenhorabilidade do bem de família. desta vez decorrente de

fiança concedida em contrato de locação.

Ora, esse item VII contrasta vigorosamente com o espírito da Lei

n' 8.009, pois a fiança em contrato de locação é uma dívida que em nada beneficia a

família protegida. Pelo contràrio, só beneficia terceiros.

Assim propomos a revogação do item VII do ano 3' da Lei n'

8.009, de 29 de março de 1990 e contamos com o apoio de nossos ilustres Pares para •

aprovação do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em 3 de fevereiro de 1999.

10101110.1116

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI_N° 8.009, DE 29 DE MARÇO DE 1990

DISPÕE SOBRE A IMPENHORABILIDADE DO
BEM DE FAMÍLIA.

Art. 3° - A impenhorabilidade é oponível em qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de
outra natureza, salvo se movido: I

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em
contrato de locação.

* Item VII acrescldo pela Lei n'8.245 d. 181101/991..

. .

................................................................................................................
LEI N° 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

DISPÕE SOBRE AS LOCAÇÕES DOS IMÓVEIS
URBANOS E OS PROCEDIMENTOS A ELAS
PERTINENTES.

. .
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TÍTIJLOm
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 82 - O art. 3° da Lei n° 8.009, de 29 de março de 1990,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:

"Art. 3° .

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em
contrato de locação."

CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI N2 10, DE 1999

(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre a transmíaso!o da TV Câmara e da TV Senado pelas
=r:s::O=~Ploradorasdo serviço de televisão por assinatura em

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMl'.TICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART 54)
- ART. 24, II) •

o Congresso Nacional decreta.:

Art. Ia As entidades que exploram o Serviço de Distribuição de

Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite - DTH ou o Serviço de

Distribuição de SitllÚS Multíponto Mu1ticanal - MMDS. ou qualquer outro novo serviço de

televisão por assinatura que vier a ser instituído. são obrigadas a distribuir. de fonna

obrigatória e gratuita. integral e simultãnea. sem inserção de qualquer infonnação. um

canal reservado para a Câmara dos Deputados e outro para o Senado Federal. para a

documentação de seus trabalhos. especialmente a transmissão ao vivo das sessões.

An. 1
0

Se na data de publicação desta lei as empares~

exploradDras não possuírem canais vagos para a destinação prevista. deverão fazê-lo na

pró~ima expansão que se verificar. quer em decorréncia de motivos técnicos. quer por
destinação de novas freqüências ou qualquer outra causa.

L

An. 3
D

Esta lei entra em vigor na data de SUll publicação.

JUSTIFICAÇÃO

I A TV Câmara e a TV Senado são transmitidas de fonna

obrigatória e gratuita pelas empresas exploradoras do serviço de TV a Cabo. confonne

dispõe a Lei n' 8.977. de 6 de janeiro de 1995. em seu artigo 23.

No entanto. os demais serviços de televisão por assinatura. DTH

(TV via satélite) e MMDS (TV por microondas) não são obrigados a transmitir as TV da

Câmara e do Senado. nem os demais canais gratuitos previstos para a TV a Cabo.

Nosso projeto visa corrigir esta anomalia e obrigar as empresas

exploradoras de televisão por assinatura em DTH e MMDS a transmitir as TVs do

Congresso Nacional.

É claro que. em alguns casos. especialmente para a TV em

MMDS. não há. no momento. disponibilidade de canais.

Esta falta de disponibilidade nos levou a elaborar o projeto com

duas restrições. Em primeiro lugar, restringir os cms de transmissão gratuita e

obrigatória. quando em comparação com a TV a Cabo. a apenas dois. exatamente os

destinados à Câmara dos Deputados e ao Senando Federal. Em segundo lugar. estabelecer

que. quàndo 'não ·houver disponibilidade de canais. as empresas ficam desobrigadas de

efetuar a transmissão de imediato. devendo fazê-lo quando: por qualquer ffiutiyo. 15tO for

possível.

Assim sendo. esperamos contar com o apoio de todos os ilustres

parlamentares para a aprovação do nosso projeto.

Sala das Sessões. 3 de fevereiro de 1999.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 8.977, DE 06 DE JANEIRO DE 1995

DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE TV A
CABO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO V
Da Operação do Serviço

Art. 23 - A operadora de TV a Cabo. na sua área de prestação
do serviço, deverá tornar disponíveis canais para as seguintes
destinações:

I - CANAIS BÁSICOS DE UTILIZAÇÃO GRATUlTA:
a) canais destinados à distribuição obrigatória, integral e

simultânea, sem inserção de qualquer informação. da programação
das emissoras geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens;
em VHF ou UHF, abertos e não codificados, cujo sinal alcance a
área do serviço de TV a Cabo e apresente nivel técnico adequado,
conforme padrões estabelecidos pelo Poder Executivo;

b) um canal legislativo municipallestadual, reservado para o
uso compartilhado entre as Câmaras de, yereadores'localizadas nos
municípios da área de prestação do 'serviço e a\ Assembléia
Legislativa do respectivo Estado, sendo 'o canal voltado para a
documentação dos trabalhos parlam~ntares, especialmente a
transmissão ao vivo das sessões;

c) um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a
documentação dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao
vivo das sessões;

d) um canal reservado para. o Senado Federal. para a
documentação dos seus trabalhos, especialménte a transmissão ao
vivo das sessões;

e) um canal universitário, reservado para o uso compartilhado
entre as universidades localizadas no município ou municípios da
área de prestação do serviço;

f) um canal educativo-cultural, reservaqb para utilização pelos
órgãos que tratam de educação e cultura no'governo federal e nos
governos estadual e municípal com jurisáição sobre a' área de
prestação do serviço;

g) um canal comunitário aberto ~ara utilização livre por
entidades não governamentais e sem fins ldcrativos;

II - CANAIS DESTINADOS À pRiESTAÇÃO EVENTUAL
DE SERVIÇO;
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1II CANAIS DESTINADOS À PRESTAÇÃO
PERMANENTE DE SERVIÇO.

§ 10 A programação dos canais previstos nas alíneas "c" e "d"
do inciso I deste artigo poderá ser apresentada em um só canal, se
assim o decidir a Mesa do Congresso Nacional.

§ 2" Nos períodos em que a programação dos canais previstos
no inciso I deste artigo não estiver ativa, poderão ser programadas
utilizações livres por entidades sem fins lucrativos e não
governamentais localizadas nos municípios da área de prestação do
serviço.

§ 3° As condições de recepção e distribuição dos sinais dos
canais básicos. previstos no inciso I deste artigo, serão
regulamentadas pelo Poder Executivo.

§ 4° As geradoras locais de TV poderão, eventualmente,
restringir a distribuição dos seus sinais, prevista na alínea "a" do
inciso I deste artigo, mediante notificação judicial, desde que ocorra
justificado motivo e enquanto persistir a causa.

§ 5° Simultaneamente à restrição do parágrafo anterior, a
geradora local deverá informar ao Poder Executivo as razões da
restrição, para as providências de direito, cabendo apresentação de
recurso pela operadora.

§ 6° O Poder Executivo estabelecerá normas sobre a
utilização dos canais previstos nos incisos 11 e III deste artigo, sendo
que:

I - serão garantidos dois canais para as funções previstas no
indso II;

.. II - trinta por cento dos canais tecnicamente disponiveis serão
utilizados para as funções previstas no inciso m, com programação
de pessoas jurídicas não afiliadas ou não coligadas à operadora de
TV aCabo.

§ 7" Os preços e as condições de remuneração das operadoras,
referentes aos serviços previstos nos incisos II e m, deverão ser
compatíveis com as práticas usuais de mercado e com os custos de
operação, de modo a atender as finalidades a que se destinam.

§ 8" A operadora de TV a Cabo não terá responsabilidade
alguma sobre o conteúdo da programação veiculada nos canais
referidos nos incisos I, Il e III deste artigo, nem estará obrigada a
fornecer infra-estrutura para a produção dos programas.

§ 9" O Poder Executivo normatizará os critérios técnicos e as
condições de uso nos canais previstos nas alíneas "a" a "g" deste
artigo.

PROJETO DE LEI N2 14, DE 1999
( Do Sr. Paulo Rocha)

Altera o artigo 224 do Dec~eto-Lei na 5.452, de la de maio de
1943 - ConsolidaçAo das. Leis do Tr~alho.

(AS COMISSOES DE T~LHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO 'POBLICO;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,
II) ..

O Congresso Nacional decreta:

Art. I°O art. 224 'da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pela Lei nO
7430, de 17 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.224 .

A duração nonnal do trabalho dos
empregados em bancos, casas bancárias
e Caixa Econômica Federal será de OS
(cinco) horas continuas nos dias úteis,
com exceção dos sábados, perfazendo

um total de 25 (vinte e cinco) hora~. de.
trabalho por semana."

Art. 2° Esta lei enrra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O século 21 vai assistir, no mundo todo, ao agravamento de uma
questão social explosiva: o desemprego "tecnológico", provocado por
aumento da produtividade a niveis jamais visto, graça à incorporação cada vez
mais intensa da automação, da microeletrônica, das telecomunicações e toda
sorte de novos materiais e métodos de produção. No Brasil o setor que mais
vem sofrendo o impacto destas mudanças é o bancário. As mudanças
tecnológicas e organizacionais que atingiram o setor bancário alteroud~
desigual as condições de trabalho e saúde destes rrabalhadores. .71 r

Com a automação da rotina bancária por meio da introdução da
microinformática, os bancários passaram a efetuar entrada de dados
(digitação). Essa nova função fez com que surgisse entre os bancários as
lesões causadas por esforço repetitivos (LER). A LER é uma inflantação nos
tendões determinada pela repetição continua de movimentos, que atinge
principalmente os digitadores, e grande parte dos metalúrgicos, telefonistas e
mais uma gama de outras categorias profissionais. Os números dos
acometidos pela LER assustam e suplanta outros tipos de doenças
ocupacionais, esta condição imputa ás LER o titulo de última "epidemia do
século".

As mudanças ocorridas na década de 80 marcou uma mudança
profunda nas estratégias de inclusão de novas tecnologias nos bancos no
Brasil. A partir deste ano se inicia a implantação de projetos, que tem por
objetivo adequar os bancos a uma conjuntura de baixos indices inflacionários.
Os eixos centrais desta nova estratégia residem na redução de custos que é
observada tanto na política de pessoal e relação com a clientela, quanto nas
inovações tecnológicas e organizacionais. Com a abertura do mercado de
infonnática em 90, os bancos puderam reforçar suas políticas de inovações
tecnológicas e organizacionais. Essa nova realidade passou a exigir do
bancário maior produtividade e foi responsável pelo suq,'imento de moléstia
ocupacionais na categoria em decorrência do "stress·'. Estudo realizado pejo
Centro de Referência e Saúde do Trabalhador de Santo Arnaro-SP, indicou
que a pressão por maior produtividade acaba provocando no bancário,
neurodisfunção, modificações no processo de memorização e raciocínio entre
outras, ou seja, moléstia ocupacionais que degeneram a qualidade e a
expectativa de vida do trabalhador. A CASSI, Caixa de AssÍ!itência do Banco
do Brasil, realizou na cidade do Rio de Janeiro uma pésquisa entre os
bancários, onde constatou-se a existência de mais de 100 bancários internados
em hospitais psiquiátricos. Outro indice que indica a pressão absurda que se
estabelece sobre o bancário é o ninnero de suicidio de gerentes no Banco do
Brasil, que no período de um ano teve 17 suicídios.

As empresas no Brasil ao introduzirem mudanças tecnológicas e
organizacionais tem obtido ganhos de produtividade sem, entJ:etanto, aumentar
os postos de trabalho ou remuneração, porém, o que se observa é a diminuição
do emprego advindo da introdução de novos equipamentos e dareor~
do trabalho. Fenômeno conhecido como desemprego estrutural, cujos reflexos
vêm .no longo prazo. Por outro lado se observa no Brasil o fenômeno do
desemprego conjuntural, decorrente de variações alternadas de mercado que
tem levado a falência as empresas e em consequência o corte de pessoal
operacional e administrativo. Para solucionar esse problema o Brasil só tem
um caminho a seguir, ou seja, a redução de jornada de trabalho, a realização
da refonna agrária, ao lado da exigência de política de desenvolvimento
social. A redução de jornada de trabalho implicaria em uma maior
disponibilidade dos trabalhadores para o lazer e estudos para reciclagem
profissional. Essa disponibilidade inevitavelmente implicaria em amior
demanda para o setor de turismo e lazer que aumentaria em muito a oferta de
trabalho, absorvendo assim o contingente de trabalhadores excluidos do
mercado de rrabalho pela automação.

No caso específICO do bancário a redução da jornada de trabalho é
mais. urgente até mesmo para equipará-la a jornada dos digitadores e assim
minimizar os efeitos negativos sobre a saúde destes trabalhadores, e ao mesmo
tempo propiciar mecanismos que possibilite a redução do desemprego no setor
que nas últimas duas décadas viu desaparecer 300.000 postos de trabalho.
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Projeto de semelhante teor foi apresentado pelo Deputado Nedson
Micheleti na última legislatura, sob o n° 2.026. Embora não tenha sido reeleito
para esta Legislatura, a importância da questão continua a exigir
regulamentaçã ela q I estou reapresentando o tema.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943
APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO.

TÍTULom
Das Nonnas Especiais de Tutela do Trabalho

CAPÍTULO I
Das Disposições Especi!!is sobre Duração e Condições de Trabalho

SEÇÃO I
Dos Bancários

Art. 224 - A duração nonnal do trabalho dos empregados em
bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 (seis)
horas continuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo
um total de 30 (trinta) horas de trabalho por semana.

* Art.224 com redação dada pela Lei n' 7.430, de 1Z/2 i /985.

§ I ° A duração nonnal do trabalho estabelecida neste artigo
ficará compreendida entre 7 (sete) e 22 (vinte e duas) horas,
assegurando-se ao empregado, no horário diário, um intervalo de 15
(quinze) minuto!; para alimentação.

* § I'com redação dada pelo Decreto-ICl n'229, de 28:02"]967.

§ 20 As ,disposições deste artigo não se aplicam aos que
exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e
equivalentes, ou que desempenhem outros cargos de confiança,
desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 (um terço)
do salário do cargo efetivo.

* .li 2'com redaçi1u dadapeluDecreto·lel n'754, de 1/-08 1969.

LEI N° 7.430, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1985

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO
ARTIGO 224 DA CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS DO TRABALHO, APROVADA PELO
DECRETO-LEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO
DE 1943.

Art. 1° O caput do art. 224 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1° de maio de
1943, mantidos os seus parágrafos, passa a vigorar com.a seguinte
redação:

"Art. 224 - A duração nonnal do trabalho dos
empregados em bancos, casas bancárias e Caixa
Econômica Federal será de 6 (seis) horas continuas nos
dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total
de 30 (trinta) horas de trabalho por semana."

PROJETO DE LEI N!! 16, DE 1999
(Do Sr. Paulo Roeha )

Dispõe sobre a proteção da floresta natural primária na reqi&o
Norte e ao norte da região Centro-Oeste.

(AS COMISSOES DA llMAZONIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; DE
DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇl.O (!mRITO E ART. 54 J; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É proibida a supressão total, mediante o corte raso, da floresta natural
primária em propriedade rural localizada na região Norte e na parte Norte da
região Centro-Oeste,

§ 1° Excluem-se do disposto neste artigo a supressão necessária á:

1. execução de obras ati~dades ou projetos de utilidade pública, uma vez
demonstrada, em decisão motivada do órgão estadual competente e
anuência prévia do órgão federal de gestilo ambiental; a impossibilidade
de destinar-se outra área já desmatada para a execução das referidas
obras, atividades ou projetos:

""n. agricultura de subsistência familiar. bem assim, as edificações e"
benfeitorias necessárias, tomando-se por limite o módulo rural definido
pelo art.5" da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, desde que
pennaneça com cobertura arbórea pelo menos 50% (cinquenta por
cento) da área de ceda propriedade.

§ 2° Para efeito do' disposto no capul deste artigo, entende-se por região Norte
e parte Norte da região Centro-Oeste os estados do Acre, Pará. Amazonas,
Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, bem como as regiões situadas ao
norte do paralelo 13° S, nos Estados de Tocantins e Goiás e a Oeste do
meridiano 44° W, no Estado do Maranhão.

Art. 2° A delimitação das áreas com floresta natural primária de que trata o
artigo I° deverá ser averbada á margem da inscrição da matricula do imóvel
no registro competente. ficando estas áreas igualmente sob a proteção desta lei
em caso de transmissão a qualquer titulo, de fusão ou de desmemb~a
área ou da propriedade. YíXL

§ 10 Fica estabelecido o prazo de um ano, a partir da promulgação desta lei,
para que os proprietários procedam ás averbações de que trata este artigo.

§ 2° Fica autorizado o órgão federal de gestão ambiental e, por sua delegação,
os órgãos estaduais competentes, a procederem discriminatórias nas
propriedades rurais para identificação e delimitação das áreas florestais
sujeitas á proteção e averbação, através de métodos diretos e indiretos.

§ 3° Havendo omissão ou erro, por parte dos proprietários, na identificação
das áreas que devem ser averbadas, ficam estes obrigados a corrigir a
averbação, após notificação do órgão federal de gestão ambiental ou órgão
estadual autorizado.

§ 4° Os registros de escrituras de imóveis, transmissões, desmembramentos ou
fusões de propriedade, findo o prazo estabelecido no parágrafo 1°, só podem
ser assentados pelos Cartórios de Registro de Imóveis com as averbações de
que trata este artigo.

§ 5° As áreas averbadas de que trata este artigo são consideradas como
efetivamente utilizadas para efeito legal, fiscal e administrativo, e isentas de
imposto sobre a propriedade territorial rural.
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Art. 3° A exploração comercial dos recursos da floresta natural primária
somente será permitida sob' menejo florestal sustentável. conforme
regulamentações estabelecidas pelo órgão federal competente.

§ I° As espécies florestais madeireiras mais comercializadas somente poderão

ser exploradas sob a forml\ ~e' manejo florestal sustentável especifico para a
espécie, conforme fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento;

§ 2° A lista de espécie de que trata o parágrafo 10 deste artigo será elaborada
anualmente pelo órgão estadual competente, com base nos volumes de
madeira comercializados e' nos estoques remanescentes destas espécies, de
acordo com regulamento estabelecido pelo órgão federal competente.

Art. 4° Nas propriedades cuja cobertura arbórea for inferior a 50% (cinquenta
por cento) de sua área, o proprietário é obrigado a promover, no prazo de 10
anos, a recomposição arbórea da área restante, até atingir a área minima de
50% da propriedade, mediante o plantio de espécie da flora local~e
orientação do órgão estadual competente, bem como providenciar a sua
averbação, nos termos e prazos estabelecidos nesta lei.

Art. 5° Os empreendimentos pecuários e de plantações agrícolas e florestais só
poderão se beneficiar de incentivos fiscais ou creditícios provenientes de
instituições oficiais se forem implantados em áreas desmatadas de forma
comprovadamente legal, em data anterior à promulgação desta lei, e desde
que, nas propriedades onde esriveremIocalizados:

a) as áreas de preservação permanente, previstas nos artigos 2° ou 3° da Lei
4.771, de 15 de setel1lbro de 1965, estejam sendo protegidos ou
recuperadas conforme o estabelecido na legislação vigente:

b) as áreas com florestas primária tenham sido ,averbadas nos termos e prazos
estabelecidos nesta Lei.

Art. 6° O não cumprimento, por ação ou omissão, do prescrito no artigo 10
desta lei sujeita o infrator às pen~lidades da legislação vigente e às seguintes:

I - impedimento do uso da área desmatada para atividades agropecuárias ou
quaisquer outros fins;

II - embargo da atividade causadora da degradação;

III - confisco, pelo órgão estadual competente, dos produtos oriundos da ação
degradadora e dos equipamentOs utilizados: .

IV _ recomposição da vegetação da área desmatada mediante o plantio de
espécie da flora local conforme orientação do órgão estadual competente;

V _ cancelamento da isenção tributária de que trata o parágrafo 5, artigo 2°,
desta Lei, com a correspondente cobrança dos tributos que seriam
normalmente devidos desde a data do inicio da isenção, incluindo os
acréscimos legais.

Art. 7° No caso de reincidência da infração e ausência de recomposição da
área desmatada ilegalmente, o proprietário fica impedído de realizar operações
de crédito e de receber concessões de incentivos fiscais e financeiros de
instituições oficiais, bem como a celebração de convênios com~
administração direta da Umão. /IV
Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 9° Revogam-se o art. 44 da Lei 4.171, de 15 de setembro de 1965, e
demais disposições em contrário.

Sala das Sessões. em

Deputado Federal Paulo Rocha PT/PA

JUSTIFICATIVA

A sociedade brasileira está consciente da necessidade de que o
desenvolvimento da Amazônia seja feito de uma forma sustentável. Está se
tomando consenso que os recursos da AmazôJÚa devem ser utilizados de
forma a nlo se destruir a base de recursos naturais, principalmente a sua
biodiversidade. Esta biodiversidade, fundamental para a manutenção da
p.opulação amazônica, apresenta um potencial de recursos atual e futuro

extraordinário. A Amazônia tem um importante papel a desempenhar na
futura economia mundial, que cada vez mais valoriza a sua importância
ecológica, tais como a sai importância para o clima local e regional. bem
como seus recursos madeireiros, não-madeireiros e genéticos. Cada vez mais
se vislumbra a possibilidade de compensações financeiras pelos serviços
ambientais executados pela floresta tropical amazônica. como a estocagem do
dióxido de carbono na biomassa florestal, a regularização climática e a sua
importância no ciclo hidrológico. Ao mesmo tempo, o avanço dos

conhecimentos biotecnológicos e o esgotamento das florestas do Sudeste
Asiático ressaltam a importância dos recursos florestais amazônicos.

Contudo, a Amazônia só terá valor, tanto para a sua população
quanto para a população brasileira e mundial, se não for desmatada. O
desmatamento, além de destruir riquezas florestais, elimina recursos atuais e
potenciais da biodiversidade. Além disso, a alteração da cobertura~em

outros importantes impactos ambientais, tais como: erosão do solo, perda de
nutrientes, mudanças de clima local e' regional e aumento de risco de
iricêndios florestais. A floresta amazônica é um recurso único no mundo,
fornecedora de madeira, caça, peixes, frutos, gomas, óleos e genes. Quando
eliminada, o seu retorno às condições anteriores ao desmatamento é
praticamente impossivel. Podemos afumar que a floresta primária amazônica
é um recurso natural não-renovável. Portanto, devem ser e\~tadas decisões
que, levando a degradação parcial ou total da floresta, sejam capazes de
invalidar um reexame de prioridades tanto hoje quanto no futuro.

O Brasil tem que definir uma nova política para a Amazônia. Sua
ocupação e uso deve ocorrer sob o padrão de um desenvolvimento sustentável,
baseado na utilização economicamente, ecologicamente e socialmente
adequado e duradoura da floresta e de todo o seu bioma. Sem isto, não há
caminho sustentável para as atuais e futuras gerações. Ou seguimos um
caminho ou outro. Não há meio tenno.

O modelo de desenvolvimento da Amazônia se deu, basicamente,
através da privatização de terras públicas e de grandes desmatamentos para
implantação de pastos. Essa rápida ocupação e rápido desmatamento foram
decorrentes dos planos de desenvolvimento do governo federal, que criou
incentivos fiscais e infra-estrutura para estimular a ocupação da região. A
abundância de terra e a grande quantidade de subsidias incentivaram,
principalmente, a prática de usos intensivos e predatórios do solo.

Principalmente nos últimos 30 anos, mais de 50.000.000 ha de
floresta foram desmatados na Amazônia Legal, sendo a maior pane para
implantação de pastos para a pecuária. A agricultura contribuiu como a
segunda maior causa de desmatamento. Há pouco tempo, a indústria
madeireira surgiu na região e passou a ser uma das principais atividades
econômicas.

O modelo de pecuária extensiva predominante na Amazônia é
caracterizada por pastagens mal manejadas e baixa densidade animaL menos
de meia cabeça por hectare. O surgimento de ervas daninhas e pragas em
virtude do mau manejo e da utilização de gramíneas pouco adaptadas
(panicum maximum) ocasiona a rápida degradação desses pastos.

,
As formas atuais de exploração não são sustentáveis. O lucro da

pecuária extensiva é bastante baixo e os pecuaristas eventualmente
abandonam seus pastos. Um levantamento da Embrapa mostrouqu~

área aberta das fazendas de gado se encontravam degradadas e um
levantamento da cobertura vegetal do municipio de Paragominas, no Pará,
mostrou que 43% da área desmatada foi abandonada, provavelmente em sua
maior parte como resultado de práticas não sustentáveis da atividade pecuária.

Embora incipiente, alguns pecuaristas começam a recuperar áreas
.degradadas, usando adubação fosfatada e plantando gramíneas melhor
adaptadas (p.ex. Brachiara hrizantha). Esse tipo de exploração mais intensiva
permite maior lotação de pasto (1 animalllJa) e a maior produtividade. Com
adubação periódica (a cada 5-10 anos) esse sistema parece promissor. Este
modelo de pecuária intensiva é um alento á modernização da pecuária na
Amazônia, utilizando áreas já desmatadas e abandonadas. Contudo, ela vem
sendo financiada por mais desmatamento. Estudos realizados em
Paragominas, pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia
lmazon, mostram que os pecuaristas estão usando a venda de madeira em
áreas ainda florestadas para financiar a restauração de pastagem. Os erros do
passado não devem comprometer o uso futuro da floresta. É necessário linhas
de crédito especiais que permitirão que a pecuária da Am.azônia passe de um
modelo extensivo e predatório para uma pecuária mais intensiva e men03.
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danosa ao meio ambiente, sem que seja necessária a destruição de mais
florestas.

A exploração da madeira pelas serrarias da Amazônia é
frequentemente obtida de florestas que pertencem aos pecuaristas, de quem
compram o direito de exploração ou de áreas que sofrem o corte raso. As
indústrias madeireiras utilizam maquinário pesado para retirar 4 a 8 árvores
por hectare. causando grande impacto ambiental na floresta e ameaçando
espécies de extinção, como é o caso do mogno. Este padrão de exploração
seletivo e predatório, agindo como cupins, como bem caracterizou a Revista
Veja na 1417, invibializa a adoção de práticas de exploração florestal
sustentada.

i\ exploração extensiva de madeira pode ser intensificada através do
manejo florestal. O lmazon demonstrou que o madeireiro, fazendo manejo
florestal, mantém uma boa margem de lucro. Entretanto, os madeireiros
podem comprar o direito de exploração das áreas legalmente autorizadas a
efetuar o corte raso de floresta primária. Nesse caso, eles pagam menos que a
metade do valor necessário para fazer o manejo florestal e podem extrair a
madeira imediatamente. Dado a atual abundância de madeira é pouco provâvel
que as serrarias optem por manejo florestal, a não ser que sejam estimuladas
ou obrigadas por lei. Como atualmente a adoção do manejo f1ore~s
cara do que comprar o direito de exploração da floresta, a tendência natural é
de que o manejo não seja feito. Mantido este sistema, a tendência mais
provável de uso do solo da Amazônia seja a de explorar a madeira de uma
área e convertê-Ia em pastos, logo depois.

A legislação atual incentiva o desmatamento da floresta amazônica
através de dois macanismos: I) para efeitos fiscais e crediticios, considera a
floresta em pé um não-investimento, um bem não produtivo (terra não
produtiva), e, na mesma linha equivocada, trata o desmatamento como
benfeitoria: 2) autoriza o desmatamento de até 50% da floresta de uma
propriedade.

Segundo o Dr. Philip Fearnside, do lnpa (Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia), 10,5% da floresta amazônica original haviam sido
desmatados até 1991. Dados recentemente publicados pelo lnpelFuncate
indicam um aumento na taxa de deflorestamento em relação a 1991 de 34%.
De agosto de !992 à agosto de 1994 a média anual de desmatamento foi de
14.896 Km'. p;ortanto, após a realização, no Rio de Janeiro, da Conferência
das Nações ljnidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio 92 o
desmatamento' da Amazônia prosseguiu ao ritmo de mais de 4 mil hectares por
dia, ou vinte e: oito mil m' por minuto.

Precisamos avançar da esfera da vigilância para o exercicio de uma
politica protetorá' da Amazônia. Do ponto de vista conceitual, é fundamental
que passemos a considerar a floresta amazônica um bem produtivo. e sendo
assim sua preservação deve gozar de privilégios fiscais. É necessário
estabelecer e fazer cumprir uma nova legislação que proiba o corte raso em
toda a Bacia Amazônica dando-se, em contrapartida. todo o incentivo
possível aos que queiram explorar suas riquezas de forma sustenlàvel.

I

Sem estas modificações, aliadas a um investimento nas agências
federais e estaduaís de fiscalização ambiental, projetos como o Plano Piloto de
Proteção das Florestas Tropicais e o Sistema de Vigilância da Amazônia
(Sivam) não passarão de mais uma ilusão na defesa da Amazônia.

o conteúdo deste projeto foi apresentado pelo Nobre Deputado
Gilney Viana em 1996, sob o na 2.285 na última legislatura. Embora não tenha
sido reeleito para esta Legislatura, a importância da questão cont~gir
regulamentação, razão pela qual estou reapresentando o tema. ~

. Neste sentido que este projetode lei é apresentado, visando alterar a
cadela perversa que alimenta o desmatamento irracional e desnecessário da
floresta mais im rtante do mu do.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 4.504, DE 30 DE OUTUBRO DE 1964

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA
TERRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO r
Disposições Preliminares

CAPÍTULO]
Princípios e· Definições

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

Art. 50 - A dimensão da área dos módulos de propriedade
rural será fixada para cada zona de características econômicas e
ecológicas homogêneas, distintamente, por tipos de exploração rural
que nela possam ocorrer.

Parágrafo único. No caso de exploração mista, o módulo será
fixado pela média ponderada das partes do imóvel destinadas a cada
um dos tipos de exploração considerados.

LEI N° 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965
INSTITUI O NOVO CÓDIGO FLORESTAL.

Art. 20 - Consideram-se ,de lfteserv.açiio permanente, pelo só
efeito desta Lei, as florestas e demais formaS'aeyegetação nàtural
situadas:

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu
nivel mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:

r - de 30 m (trinta metros) para os cursos d'água de menos de
10m (dez metros) de largura;

2 - de 50 m (cinqüenta metros) para os cursos d'água que
tenham de 10 (dez) a 50 m (cinqüenta metros) de largura;

3 - de 100 m (cem metros) para os cursos d'água que tenham
de 50 (cinqüenta) a 200 m (duzentos metros) de largura;

4 - de 200 m (duzentos metros) para os cursos d'água que
tenham de 200 (duzentos) a 600 m (seiscentos metros) de largura;

5 - de 500 m (quinhentos metros) para os cursos d'água que
tenham largura superior a 600· m (seiscentos metros).

* Alínea "a" com redação dada pela Ui n" 7.803. de 18 07' 1989.

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais
ou artificiais;

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chàmáüos
"olhos d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica. num
raio mínimo de 50 m (cinqüenta metros) de largura;

*Alínea "c" com redação dado pela UI n" 7.803, do 18 V71989..

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a

45, equivalente a 100% na linha de maior declive;

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras
de mangues;
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g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de
ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 m (cem metros) em
projeções horizontais;

* Alínea 'g" com redação dada pela Lei n" 7.803, de 18'07 '1989.

h) em altitude superior a 1.800 m (mil e oitocentos metros),
qualquer que seja a vegetação.

*Alínea "h" com redação dada pela Lei n" 7.803, 18'0711989.

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas
as compreendidas nos perimetros urbanos definidos por lei
municipal e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em
todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos
planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e
limites a que se refere este artigo.

*Parágrafo com redação dada pela Lei n" 7.803, de 18'07 1989.

Art. 3° - Consideram-se, ainda, de preservação permanentes,
quando assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e
demais formas de vegetação natural destinadas:

a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e

ferrovias;.
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das

autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor

científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de

extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações

silvicolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 10 A supressão total ou parcial de florestas de preServação

permanente só será admitida com prévia autorização do Poder

Executivo Federal, quando for necessária à execução de obras,
planos, atividades ou projetos de utiliçlade pública ou interesse
social.

§ 2° As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficain
sujeitas ao regime de preservação permanepte (letra "g") pelo só
efeito desta Lei.

Art.44 - Na região Norte e na parte Norte da região Centro
Oeste enquanto não for estabelecido o decreto de que trata o art.l5, a
exploração a corte raso só é permíssível desde que permaneça com
cobertura arbórea, pelo menos 50% da área de cada propriedade

Parágrafo único. A reserva legal, assim entendida a área de,
no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de cada propriedade, onde
não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente,
sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área.

• Parágrql'o acrescido pela LeI nO 7.803, de 18 de1u1ho de 1989.

MEDIDA PROVISÓRJA N" 1.736-32. DE 13 DE JANEIRO DE 1999

AIt. l§ Os am. 3§. 16 e 44 da Lei n.ll 4.771. de 15 de setembro de J965. passam Do vigorar
com A seguinte redação:

..Art, 3' ..

§ ISI A supressão tou! ou parcial de florestas e demais formas de vegetação pennanente de
que trata esta Lei. devid:unente caracteriuda em procedimento adminisD"ltivo próprio e com
prévill lutoriznÇ:io do ótilo fedeml de meio ambiente. somente será admitida quando necessAria i.
execuç:l0 de obras. planos. atividades ou projetOS de utilidade póblica ou interesse social. sem
prejuízo do liccncímnento ôl ser procedido pelo órgão ambiental competente.

§ 2Q Por ocasião da llnálise do licenciamento. o órgio Iicencindor indicará AS medidas de
compensação ambiental que deverão ser adotldas pelo empreendedor sempre que possível.

~ 32 As florestas que integrem o patrimônio indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação pennnnente (letra "g") pelo só efeito desta Lei." (NR)

··An. 16 -. -. __ -._••-. -. .

§ 4~ PaliJ os fins do disposto neste artig.o. s50 computadas no cálculo do percentual de
re$erva legal llS áreas relativas às florestas e demais fonms de vegemçiio n:lwr.aJ considerodos de
preservação pennanente. que continuamo dispensados de averbação li margem da inscriç50 de
matricula do imóvel. to (NR)

"An.44. Na região None e na pane none da região Centro·OeJite. n exploração a cone
raso só é pcnnissíveJ desde que pennaneça com cobcrtur.i arbórea pelo menos cinqüen~ por ccnto
da área de cada propriedadc.limite quc será reduzido paro vinte por cento. quando se trotar de áre\!.
coberm por cerrndo.

§ 12 A reserva legal. lUsim entendida a lÍrea de. no mínimo. cinqüenta por cento de cada
propricdade. onde não é pennítido o cone ~o. serã averbada fi margem da in~rição da matricula
do imóvel no registro dc imóveis compctente. sendo vedada a altcr:lção de sua destinaç5.o. no.s
casos de trnnsmissão a qualqucr titulo ou de desmembramento da árca.

§ 2S1 Nas propriedades onde ti cobenu~ arbórea se constitui de fitofisionomias florestais.
não será admitido o corte raso em pelo menos oncnta por cento dcssas tipologillS florestais.

§ 311 O disposto no parigrafo anterior mo se aplica is propriedades ou às posses em
processo de regularização. assim declaradas pelo Instituto NadoMI de Colonização e Reforma
Agr;iria - lNCRA. ou peJos órgãos estaduais competentes. com áreas de até cem hectares. pas quais
~e pratique .agropecuária fümiliar.

§ 411 Em se tratnndo dc reserva legal a ser instiwída em áreas já comprometidas por usos
alternativos do solo. o proprietário poderá opW', mediante aprovaçio do órgio federal de meio
ambiente. pela sua compensação por OUtraS áreas. desde que pertençam lOS mesmos ecossistemas,
CStej:nn localizadas dentro do mesmo Estado e sejam de ímponincia «ológica igualou superior a

.da área compensada..

§ SR Para efeito do disposto no caputo entende-se por região None e pane Nane da regiio
Centro-Oeste os Estados do Acre. Pari. Amazonas. ROI1.ima. Rondônia. Amap! e Mato Grosso,
alem das regiões situadas no nane do paralelo J3t1 S. nos Estados de Tocantins e Goiás. e a oeste
do mcridiomo de 44" W. no Estado do Maranhio.

§ 651 Nas áreas onde estivcr concluido o Zoneamento Ecológico-Econõmico, na escala
igualou superior a 1:150.000. executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pelo
Poder Executivo. a distribuição das atividsdes econêmicas será feita conforme I! indicações do
zoneamcnto, respeir.ado o limite mínimo de cinqüenta por cento Oi!. ;::-:;'''-nlfl arbórea de cada
propriedade. a titulo de reselVI legal.

• §"]R Para os fins do disposto neste anigo. sio computadas no cãlculo do percentual de
reserva legal as ireas relativas às florestas e demais fonnas de vegctaçio natural considerndas de
prcscrvaçio pennanente. que contínuamo dispensadas de averbação ô. margem da inscrição de
mabicula do imóvel.'" (NR)

Art. 'P Não será pennitidn a expansão da conversão de áreas arbóreas em áreas agrícolas
nu propriedades rurais localizadas nas regiões descritas no ano 44 dn Lei n~ 4.771. de 1965. que possuam
áreas desmatadas. quando for verificado que llS referidas ireM encontrem~seabandonadas. sub-utilizarlas
ou utilizadas de fonna inadequada segundo a capacidade de supone do solo.

Parágrafo único. Entende·se por áreas abandonadas, sub-utilizadas ou utilizada.s de fonna
inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produçiio agropecuiria que justifiquem o
incremento de área convenidn. t

._ Art. 32 A utiliznçlio da:s áreas ~~m cobertUra florestal nntiva na região Nane e parte Norte
dn reglüo Centro-Oeste somente sem pennmda sob a fonna de manejo florestal sustentável de uso
múltiplo. obedecendo aos princípios de cOD!iervnção dos recursos naturais. conselVaçfo em. estnltul'J. da
florestn e de suas funções. manutcnção da diversidade biológica e desenvolvimento sócio-económh:o da
reglifo. e demais fundamentos técnicos estabelecidos em regulamento.

. ~. 4u O Poder Executivo regulo.menmní. o disposto nesta Mcdido. Provisórin. no prazo de
cento e Vmte dIas. contados da data de sua publicação.

. Parigrafo único. ~a regulamenmçio de que trota o caput. serão estabelecidas as condições
po.~.l1 repOSição.ou a campe?~o.çao da reserva legal relativn óLOS imóveis que nio dispõem da área mínima
e:uglvc.J e defimdas as especles n3UVóLS ou exóticüs pnrn cultivo intercalado ou em consórcio. para n

. respectJ\'n recomposição em blocoS" ou em maciços.

An. 5!1. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medicb. Provisória n!'! 1.736-31.
de 14 de dezembro de 1998.

An. ~2 Esta Medida Provisória entra em vigor na dat:l de sua publicação.

An. 711 Revozn-seoan. 99 da Lei n!! 8.171.de 17dejnneirode 1991.

Dá nova redação 10S~. 3!2. 16 e 44 da Lei nSl 4.771. de
15 de setembro de 1965. c dispõe sobre a proibiçio do
incremento da conversio de ireu florestais em mas
agrícolas na re~iio Norte e na pane Nonc da rCliio
Centro·Qcstc. c dá our.ru providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no u'o da .tribuiçio que lhe confere o In. 62 e
tendo em vista o disposto no In. 225. § 4v• da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória. com
força de lei:

BmsiJia. 13 de janeiro de J999: J78S1 da Jndependência e 11 J11 dn RepúbJic<l.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sergio Tu,.,.a
José Sarney Filho
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PROJETO DE LEI
N~ 17, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Dispõe sobre a indenizaçAo ~ concubina, no caso de acidente do
trabalho do companheiro.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

o Conwesso Nacional decreta:

Art. 1° Revoga-se o inciso III do art. 44 do Decreto-Lei. nO 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, passando o seu inciso I a vigorar com a seguinte
redação:

..art.44 .

I - aplicada pena privativa de liberdade inferior a dois anos ou se
o crime for culposo:

11- .
Art. I° Sempre que ocorrer acidente do trabalho ou de transporte, do

qual decorra a morte do segurado da Previdência Social, é assegurado o direito
de receber a indenização correspondente a respectiva concubina, se entre ela e
o falecido não havia impedimento para o matrimônio. JUSTIFICAÇÃO

espero, haverá de merecer

Todos os que se interessam pela recuperação dos condenados são
favoráveis à aplicação das chamadas penas alternativas em substituição à pena
privativa de liberdade, entre as quais a mais conhecida é a de prestação de
serviços à comunidade, para os crimes considemdos leves, cometidos sem
~olência. Assim foi com o Deputado Chico Vigilante, que apresentou esse
mesmo projeto na legislatura passada sob o n° 4.120/98. Embora não tenha
sido reeleito para esta Legislatura, a importância da questão continua a exigir
regulamentação, razão pela qual estou reapresentando o tema.

No entanto, essas penas, embom previstas no Código PenQiJida.
são muito pouco aplicadas, não se sabe exatamente por que razões. -<1 ,........-

O fato é que precisamos mudar esse quadro, pois o
encarcemmento, além de não recuperar o condenado, tomando-o pior do que
quandg entrou, ainda custa muito caro aos cofres públicos.

Propomos também o aumento da quantidade da pena aplicada que
propicia a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de
direitos.

O atual inciso III do art. 44 do Código Penal, do qual estamos
propondo a revogação, possui um caráter altamente subjetivo, dando ao juiz
ensejo a não aplicá-lo mesmo que estejam presentes as demais indicações.

O conteúdo deste projeto foi apresentado pelas Nobres Deputadas Maria
Laura e Marta Suplicy em 1995, sob o n° 131. Embom não tenham sido
reeleitas para esta Legislatura, a importância da questão continua a exigir
regulamentação, razão pela qual estou reapresentando o tema.

Não raro querelas judiciais arrastam-se por anos a fio quando o
trabalhador vem a falecer em decorrência de acidente do trabalho ou de
transporte, e sua concubina reivindica receber a indenização de\~da. .,

Entretanto o Colendo Supremo Tribunal Fedeml, por lUte~ da
Súmula n° 35,já'decidiu a questão, estabelecendo que a concubina t~i)-eito
de ser indenizada pela morte do amásio, decorrente de acidente do trabalho ou
de transporte, se entre eles não havia impedimento para o matrimônio. .

Orn, em face dessa orientação jurisprudencia.1 do Excelso Pretóno, não
mais se justificam contendas judiciais sobre a maténa.

Destarte, até por uma questão de economia processual, impõe-se que
diploma legal discipline o assunto, sintonizando a legislação vigente com a
jurisprudência do SRF.

Essas as razões desta
acolhimento.

Sala

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI" "LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

SúMuLAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SUM.35 -~Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a
concubina tem ireito de ser indeni?Bda pela morte do amásio, se
entre eles não ha 'a impedimento para o matrimônio.

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

PARTE GERAL

...............................~••••••••••••• u ..

,
-'PROJETO DE LEI

N2.20, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

TÍTULO V
Das Penas

CAPÍTULO I
Das espécies de Pena

Altera a redação do art. 44 do Decreto-Lei n2 ·2.848, de 7 de
dezembro de 1949 (Código Penal), relativo às penas restritivas
de direito.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

SEÇÃO II
Das Penas Restritivas de Direitos
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Art. 44 - As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade inferior a 1 (um) ano
ou se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente;
1lI - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a

personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiimte.

* Arllgocom redação determmadapela Lei nO 7.209. de 11 dejulhade 1984.

PROJETO DE LEI
N~ 21, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Concede passe livre aos pacientes do SUB maiores de sessenta e
c Jnco anos com renda inferior a dois salários mínimos DO sistema
de transporte coletivo aéreo comercial, para tratamento de
saúde.

(AS COMISSOES DE VIAÇllO E TRANSPORTES; DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAM1LIA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇllO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇllO E
JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É concedido passe livre aos pacientes do Sistema Único de
Saúde - SUS - maiores de sessenta e cinco anos, com renda pessoal inferior a
dois salarios minimos, no sistema de transporte coletivo aéreo comercial, para
tratamento de saúde.

§ 10. Médico credenciado no SUS deve atestar a necessidade de
des!ocilmento para tratamento cie saúde do paciente.

§ 2°. A gratuidade limita-se a duas poltronas por vôo. reservadas
junto ás empresas de viação comercial. por entidade integrante do SUS, até
vinte e quatro horas antes do horario de partida do mesmo.

Art. 2° Os recursos demandados ao cumprimento desta Lei têm
origem no Orçamento Fiscal da União.

Art. 3° Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Uma pessoa idosa pertencente à classe de renda baixa e doente no
Brasil tem qualificações que implicam em restrições e grandes dific~ à
sua sobrevivência. -21~

Embora a gratuidade nos deslocamentos urbanos seja garantida pela
Constituição Federal, através do transporte coletivo (vide o art. 230, § 2°), os
deslocamentos para centros mais desenvolvidos de saúde ou com medicina
especializada são totalmente proibitivos, do ponto do custeio pessoal.

Assim, para terem garantidos os direitos constitucionais à saúde,
confonne o disposto nos artigos 6° e 196, transcrito aos deslocamentos para
tratamentos em locais distintos do seu lugar de domicílio.

"Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer,
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à inf'ancia, a
assistência aos desamparados, na fonna desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantindo
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e' igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Ademais, nos casos do local de moradia localizar-se nos Estados. da
Região Norte do Pais, a exemplo de Roraima, Rondônia e Acre, entre outros,
aditam-se barteiras a vencer, devido às dificuldades naturais de deslocamentos
por via terrestre.

Afora esse aspecto, revelam-se outros de cunho técnico. o tipo de
moléstia contraida pelo idoso. a terapêutica pertinente inexistente no local de
domicilio e a premência de atendimento. como os de maiores significados na
aferição do meio de transporte adequado para os deslocamentos de acesso ao
tratamento demandado pelo paciente.

Afinal, em muitos casos a presteza no atendimento é fator essencial
à cura, que só pode ser obtida mediante a agilidade no deslocamento feito
através da modalidade aérea de transporte. Todos sabemos da existência de
aeronaves equipadas com Unidade de Terapia Intensiva - UTI - utilizadas por
pacientes especiais pertencentes às classes de renda elevada.

Desse modo, objetivando democratizar a saúde e garantir o direito
constitucional à mesma a uma minoria desprivilegiada desse Pais, o idoso, é
que apresento o presente projeto de incontestável valor social e já apresentado
pelo Nobre Deputado Chico Vigilante, na última legislatura. Em~
tenha sido reeleito para esta Legislatura., a importãncia da questão continua a
exigir regulamentação, razão pela qual estou reapresentando o tema.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

• ••ul ~ ••.•••••••••••~.n .

CAPÍTULOII
Dos Direitos Sociais

Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na fonna desta
Constituição.
,.,.-'
.u u u.n ..

'TÍTULO VIII
Da Ord'(;iliSõclal

CAPÍTULOII
Da Seguridade Social

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

SEÇÃOIl
Da Saúde

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
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redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.

CAPÍTULO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso

Art. 230 - A família, a sociedade 'e o Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo
lhes o direito à vida.

§ 1° Os programas de amparo aos idosos serão executados
preferencialmente em seus lares.

§ 2" Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a
gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
.. •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n ..

PROJETO DE LEI
N.2 22, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Dá nova redaç&o ao artigo 32 da Lei nO 7.357, de 02 de setembro
de 1985, que dispõe sobre·o cheque.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMtRCIO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ10
(MERITO); E DE CONSTITUIÇ10 E JUSTIÇA E DE REDAÇ10 (ART. 54) 
ART. 24, II)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 32 da Lei nO 7.357, de 02 de setembro de 1985,
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 32. É vedado o pagamento de cheque apresentado antes do
dia indicado como data de emissão.

Parágrafo único. Após o prazo indicado como data de emissão, o
cheque é pagável à vista, sendo considerada não escrita qualquer menção em
contrário.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Atualmente, com a vigência do Código de Defesa do
Consumidor, iniciou-se e.~ nos~ paí~ uma nova e~ nas relações de consumo.

Passou o 'coDSumidor a alspor ae meIos que perDutem, com maior presteza e
eficácia, a proteção de seus direitos.

Apesar das conquistas obtidas pelo cODSumidor, foi impossível ao
código preencher todas as lacunas ou. corrigir.f>das as. falhas. em nossa
legislação que prejudicam ou dão enscJo a que o consumidor seja e~ scus
direitos. Por este motivo, entendemos que boa parte d~ nossa le~
comercial está a merecer correções. . -<f~

Sendo as relações de consumo extremamente maleáveis, devemos
sempre nos manter alerta de forma a que a legislação não fique defasada às
práticas comerciais utilizadas em nosso dia a dia.

Urna prática que tem se tornado muito. comum entra nós é a
'emissão dos chamados cheques "pré-datados". Devido ao fácil acesso da
população em geral a este título de c~~ito e, consequenteJ.Uente,. á s~ ~de
utilização, os cheques têm sido ulllizados como o meIO mats prático de
garantir pagamentos futuros ou parcelados.

Devido â atual sistemática da Lei nO 7.357/85 (Lei do cheque),
que considera o cheque uma ordem de pagamento à vista, podendo ser
apresentado e pago independentemente do dia indicado como de sua emissão.
alguns comerciantes têm locupletado à custa da boa fé dos consumidores. Tal
situação ocorre devido a essa falha na legislação que permite que sejam
realizados acordos nos quais os comerciantes, mesmo comprometendo-se a
não apresentar o cheque para pagamento antes do dia mencionado, fazem-no,
não possuindo o consumidor qualquer meio jurídico que o proteja.

É, pois, com o intuito de melhor adequar a legislação vigente as
necessidades do dia a dia e impedir que mais cODSumidores continuem a ser
prejudicados em seus direitos, que apresentamos este projeto de lei. Caso seja
aprovado, só será possivel a apresentação de cheque para pagamento após o
dia indicado como de sua emissão.

Desta forma. esperamos contar com o apoio de n ossos eminentes
pares do Congresso Nacional de forma a aprovar o presente projeto de lei.

De

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N°7.357, DE 02 DE SETEMBRO DE 1985

DISPÕE SOBRE O CHEQUE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO IV
Da Apresentação e do Pagamento

Art. 32 - O cheque é pagável à vista. Considera-se não-escrita
qualquer menção em contrário.

Parágrafo único. O cheque apresentado para pagamento antes
do dia fnc:licado como data de emissão é pagável no dia da
apresentação.

PROJETO DE LEI
N2 25, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Mod1f:l.ca a Lei nO 7.210, de 11 de julho de 19B4 (Lei de Exaeuç&o
Penal) para :l.natituir o ensino médio nas penitenci6r:l.as.

(AS COIlISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTlTUlÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, II)

O Congresso Nacional decreta: .

Art. l° O art. 18 da Lei n° 7.210, de 11 dcjulho de 1984, pula a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18. Tanto o eDSÍnO fundamental quanto o médio seria
qbrigatórios,. integrando-sc no sistema escolar da unidade fcderntiva.

Parágrafo único. O ensino médio deverá ter cuaho
profissionalizante."
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Art. 2° O art. 19 da Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984, passe a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 19. A educação profissional será oferecida em níveis de
iniciação, aperfeiçoamento técníco e de ensino de nível médio."

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições emcon~

JUSTIFICATIVA

A educação é reconhecidamente o meio por excelência de.
formação para cidadania e de capacitação, pela via do acesso ao saber, para a
vida socialmente produtiva e realizadora da pessoa humana.

Por isso mesmo, é fundamental a garantia de oportunidade
educacional para aqueles que a sociedade, por razões de justiça, reiterou
temporariamente de seu meio a fun de que, reclusos, viéssem a Ter condições
futuras de a ela retomar, passando a pautar seu comportamento pelas normas e
valores da adequada convivência social.

É, pois, indispensável que, durante o periodo de reclusão em
cárcere, seja oferecida aos presos formação que lhes assegure habilitação para
o exercicio profissional, possibilitando a sua re-inserção no meio social como
cidadãos capazes de prover seu sustento e o de suas famílias.

A legislação atuaI já prevê a oferta de educação formal e
profissionalizante. Ela o faz, porém, de modo genérico e não menciona a
hipótese de ser estendida até o ensino médio, geral ou profissionalizante. Ora,
nos tempos atuais, o requisito de formação neste nivel passa a ser cada vez
mais exigido pelos empregadores.

Tal preocupação já foi demonstrada pelo Deputado Chico
Vigilante na última legislatura ao apresentar projeto de semelhante teor.

Estas são as razões que inspiram o presente projeto de lei.
Garantir aos presos o acesso à formação em nível secundário, o que significa
aumentar em mníto suas possibilidades de ingresso no mercado de trabalho..
Evita-se deste modo o retomo à marginalidade, pela valorização e promoção
de ser humano que volta ao convivio social. Ai assim, o sistema penítenciário
estará de fato atingindo os objetivos humanos e sociais que dão sentido à sua
existência.

Estou convencido que o mérito desta iniciativa há de assegurar o
apoio dos ilustres Pares para sua rovação.

Art. 18 . O ensino de primeiro grau será obrigatório,
integrando-se no sistema escolar da unidade federativa.

Art. 19 - O ensino profissional será ministrado em nível de
iniciação ou de aperfeiçoamento técnico.

Parágrafo ímico. A mulher condenada terá ensino profissional
adequado à sua condição.

PROJETO DE LEI
No!! 27, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Acrescenta artigo à Lei n2 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que
define os crimes resultantes de discriminaç,&o ou preconceito de.
raça, cor, etnia, religiao ou procedência nacional, instituindo
a responsabilidade penal de pessoas jurídicas cujos funcionários
realizem práticas de racismo.

(Ã COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° O art. 21 da Lei N° 7.716, de 5 de janeiro de 1989,
passa a vigorar com a segnínte redação, renumerando-se os demais artigos:

"Art. 21 As empresas cujos funcionários em serviço,
praticarem atos de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional nos termos desta Lei, sem prejuízo das penalidades individuais, estão
sujeitas ás segníntes penas:

I - em se tratando de ré primária:
Pena - multa no valor de 30 salários minimos;

11- Quando da segunda penalização:
Pena - proibição de funcionamento por 6 (seis) meses a I (um)

ano;
III - Quando das penalizações seguintes:
Pena- proibição de funcionamento:"

Art. 22 para efeito das penalizações das empresas, nos temos
do art. 21, consideram-se as seguintes situações contra os seus funcionários:

I - decisões transitadas e julgadas nas áreas criminais ou civis
em favos das vitimas;

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 7.210,DE 11 DE .JULHO DE 1984

INSTITUI A LEI DE EXECUÇÃO
PENAL.

TÍTULon
Do Condenado e do Internado

CAPÍTULon
Da Assistência

SEÇÃO V
Da Assistência Educacional

II - tuais de uma queixa crime em delegacjéSn
III - mais de uma denuncia de crime ou mais de uma ação

ajnízada pelo Ministério Público, estadual ou federal;"
Art. 23 - Ficam obrigadas as empresas a estabelecerem, no

prazo de 3 meses, após a publicação desta le~ programas de Direitos humanos
sobre os danos causados pelo racismo e a importância do respeito à
diversidade racial, de cor, étnica, religiosa e de nacionalidade.

Parágrafo Primeiro - Os programas citados no "caput" deste
artigo serão registrados no Ministério da Justiça, que avaliará o conteúdo
destes.

Parágrafo Segundo - As empresas que não cumpram as
disposições deste artigo, estão sujeitas às sanções previstas nos incisos I, II e
mdo artigo 21. .

JUSTIFICAÇÃO

A Lei N° 7.716, de 5 de janeiro de 1989, pune os atos de
pre( .1nceito de faça ou de cor. Em maio de 1997 foi aprovada a Lei 9./·-
. lcorporando os preconceitos étnir.ns. religiosos e de nacionaliil- .

fonná., a denomin"~"" "I' • -;"ntura ;lto- •
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dos conflitos étnicos, nacionais e religiosos. O crescimento da intolerância,
expresso pelo assenso dos grupos neonazistas, anti-semitas e a crescente
xenofobia em paises europeus, assusta ao mundo contemporâneo. Assim, as
alterações à lei 7713/89, atualizam a legislaçào, fortalecendo a proteção a
grupos raciais e étnico-religiosos a exemplo dos índios, negros, judeus,
palestinos, orientais, dentre outros existentes no Brasil.

O projeto de lei, aqui apresentado, já havia sido matéria do
Nobre Deputado Luiz Alberto em 1997, sob o nO 3.168. Embora não tenha
sido reeleito para esta Legislatura, a importãncia da Questão continua a exigir
regulamentação, razão peia qual estou reapresentando o tema que estabelece
uma nova alteração para adequá-Ias às modernas legislações internacionais,
que lratlIm dos direitos meta-individuais. Na àrea de proteção ambiental,
assistimos a mudanças significativas, no que tange a admissibi1i~

peuas ,às pessoas jurídicas, cODstitui uma das grandes inovações
contemporâneas. A Constituição de 1988 admite penalização das pessoas
jurídicas em duas hipóteses: - crimes contra a ordem econômica no
parágrafo'So do art. 173 e 05 danos contra o meio ambiente parágrafo 3°
do art. 225. A presente proposição adequa a legislação que criminaliza o
racismo, às inovações verificadas nestas àreas, dispondo sobre a
responsabilidade das empresas pelos atos de discriminação e preconceitos
praticados por seus funcionários.

A Constituição Federal de 1988, no § 5° do art. 173, delineou a
adoção da responsabilidade penal das pessoas jurídicas ao estabelecer que "a
lei sem responsabilidade desta, sujeitando-a á punições compatíveis com sua
natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a
economia popular". Esta referência constitucional, expressa a precedência de
sanções contra a pessoa jurídica, sem prejuízo da responsabilidade individual
dos funcionários.

Essa exceção aplica-se aos crimes contra a ordem econômica e
financeira e contra a economia popular foi disposto em leis especificas: a Lei
N" 8.137, de 27.12.90 que " define crimes contra a ordem tributária,
econômica e contra as relações de ordem econômica e cria o sistema de
estoque de combustiveis" e a Lei N" 8.383, de 31.12,91, que "institui a
Unidade fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de Renda, e dá
outras providências. Há, também, o art. 28 de Lei N° 8.078, de 11.09.90
(Código de Defesa do Consumidor.)

A outra exceção esta disposta no § 3° do art. 225 da CF188, que
trata sobre a proteção ao meio ambiente: "as condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas fiscais e jurídicas, a sanções
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados"

Este projeto também estabelece, que as empresas nas suas
áreas de recursos humanos deverão ter programas de formação e prevenção
dos atos de preconceito e discriminação. Este programa irá corroborar para
diminuição dos casos de discriminação, livrando as empresas das sanções
previstas nesta lei.

As penas aplicáveis às pessoas jurídicas sào as pecuniárias
(multa), as interdições de direitos (proibição de receber doações~
funcionar em determinados lugares). A pena mais gravesena sua dIssolução.
É com este conteúdo jurídico, que este projeto apresenta-se, responsabilizando
as empresas pelas condutas dos sus funcionários, IlUt: estejam circunscritas à
discriminações e preconceitos.

Conta os com o al1 'io dos ilustres Pares para a sua aprovação.

"t,EGlSLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I
Dos Principios Gerais da Atividade Econômica

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

Art. 173 - Ressalvados os casos previstos nesta Constituição,
a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ SO A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos
dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta,
sujeitaJido-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos
praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a
economia popular.

CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente

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

§ 3° As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas fisicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação
de reparar os danos causados.

LEI N° 7.716, DE 05 DE JANEIRO DE 1989

DEFINE OS CRIMES RESULTANTES DE
PRECONCEITOS DE RAÇA OU DE COR.

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

Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
*7'riml/1voari. 20 renumerado para arl. 21 pela Lei n'8.08I. de 2109·1990.

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário.
* Primulvo ar/o 21 rcnumcradoparaart. 22 pela Lei na S.081. de 21091990.

LEI N2 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997

Altera os arts. I" e 20 da Lei n" 7.716, ch
5 de janeiro de 1989, que chfiM os crirnzs
,.,sultantes ch preconceito de raça ou ch cor,
e acresc,nta parágrafo ao art. 140 do Decre
to-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro ch 1940.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA

·Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. I" Os arts. I" e 20 da Lei n" 7.716, de 5 dejaneiio de 1989,
passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 1" Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resul
tantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia. ,.~1: •

ou procedência nacional.•
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«Art: 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou
preconceIto de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.

§ 1" Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbo
los, embleIl).as, ornamentos, distintivos ou propaganda que utili
zem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do
nazismo.

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 2" Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido
por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de
qualquer natureza:

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 3" No caso do parágrafo anterior, o Juiz poderá determi
nar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste ainda antes
do inquérito policial, sob pena de desobediência: '

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos
exemplares do material respectivo;

11 - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas
ou televisivas.

§ 4" Na hipótese do § 2", constitui efeito.da condena~o,
após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do matenal
apreendido.•

Art. 2" O art. 140 do Código Penal fica acrescido do seguin
te parágrafo:

«Art. 140 .
•••••••••••••• u u •••••••••

§ 3" Se a injúria consiste na utilização de elementos refe
rentes a raça, cor, etnia, religião ou origem:

Pena: reclusão de um a três anos e multa.-

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário, especialmente

o art. l' da Lei n' 8.081, de 21 de setembro de 1990, e a Lei n' 8.882,
de 3 de junho de 1994. .

Brasília, 13 de maio de 1997; 176" da Independência e lOS" da
Reptíblica.

FERNANDO HENRIQUE CARJ)OSO
Milton Seligman

LEI N° 7713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a
partir de 10 de janeiro de 1989, por pessoas fisicas residentes ou
domiciliadas no Brasil, serão tributados pelo Imposto sobre a Renda
na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.

Art. 20
- O Imposto sobre a Renda das pessoas fisicas será

devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos.

LEI N°'8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990
DEFINE CRIMES CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA
AS RELAÇÕES DE CONSUMO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Dos Crimes contra a Ordem Tributária

SEÇÃO I
Dos Crimes Praticados por Particulares

.Art..1o - Constitui cri~e .contra a ordem tributária suprimir ou
redUZIr tributo, ou contribUição social e qualquer acessório
mediante as seguintes condutas: '

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às
autoridades fazendárias;

11 - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento
ou livro exigido pela lei fiscal;

li - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de
venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar
documento que saiba ou deva saber falso ou inexato'

V - negar ou deixar de fornecer, quando ~brigatório, nota
fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou
prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em
de~acordo com a legislação.

P~na - rec.lu~ão, de 2.(dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
. Paragrafo umco. A falta de atendimento da exigência da

autondade, no prazo de lO (dez) dias, que poderá ser convertido em
h?ras em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da
?Ificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a
mfração prevista no inciso V. .
...............................................................................................................
. ..

LEI N° 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

INSTITUI A UNIDADE FISCAL DE
REFERÊNCIA, ALTERA A LEGISLAÇÃO
DO IMPOSTO SOBRE A RENDA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Da Unidade de Referência - UFIR

Art. 10 - Fica instituida a Unidade Fiscal de Referência _
UFIR, como medida de valor e parâmetro de atualização monetária
de tributos e de valores expressos em cruzeiros na legislação
tributária federal, bem corno os relativos a multas e penalidades de
qualquer natureza.

§ 10 O disposto neste Capítulo aplica-se a tributos e
contribuições sociais, inclusive previdenciárias, de intervenção no
domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou
econômicas.

§ 20 É ve4ada a utilização da UFIR em negócio juridico como
referencial 4e correção monetária do preço de bens ou serviços e de
salários, .alúguéis ou "royalties".

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

..............................................................................................................
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CAPÍTULO IV
Da Qualidade de Produtos e Serviços,

da Prevenção e da Reparação dos Danos

SEÇÃO V
Da Desconsideração da Personalidade Jurídica

Art. 28 - O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica
da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso
de 'direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração
também será efetivada quando houver falêncía, estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração.

§ l° (Vetado).
§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as

sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas
obrígações decorrentes deste Código.

§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código.

§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica

sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

PROJETO DE LEI
N~ 28, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Veda a instalaç!o de depósitos, com estrutura metálica, em
postos de seviços automotivos e suas correspondentes tubulações,
sem proteção contra a carrosao.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,
II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I° Fica vedada a instalação de depósitos, com estrutura
metálica, enterrados ou semi-enterrado, de armazenamento de combustível,
em postos de servíços automotivos e suas correspondentes tubulações, sem
proteção contra corrosão.

§ 1° - A vedação estabelecida no "caput" deste artigo, estende-se
a órgãos, entidades e empresas de qualquer natureza que armazenem
combustível.

§ 2° - Para fins desta lei, entende-se por:

1 - Depósito enterrado, o tanque de armazenamento que esteja
situado inteiramente abaixo do nivel do solo circundante: e

2 - Depósito Semi-enterrado, o tanque de armazenamento que
tenha sua geratriz inferior abaixo do nivel do solo circundante.

Art. 2° Os postos de serviço automotivo, órgãos, entidades e
empresas de qualquer natureza que utilizem, atualmente, tanques com
estrutura metálica, ~nterrados ou semí-enterrados, para armazenamento de
combustível, sem obedecer à prescrição estabelecida no artigo 1°, deverão
adaptá-Ios ao disposto nesta lei.

Art. 3° Aos infratores das disposições desta lei, bem como aos
que descumprirem as exigêncías feitas pelos órgãos compete~

impostas as seguintes penalidades, que serão fixadas proporcionalmente à
gravidade e à repetição da infração:

I - advertência;
11- multa a ser fixada entre 1.000 (hum mil) a 10.000 (dez núl)

vezes o valor da UFIR ou qualquer outro titulo público que a substitua,
mediante conversão de valores e, no caso de reincidência, poderà ser fixada
multa equivalente ao dobro do valor màximo;

III - perda ou restrição de incentivos e beneficíos fiscais
concedidos pelo poder público; e

IV - embargo.

Art. 4° Periodicamente, os órgàos competentes deverão
inspecionar os sistemas de proteção contra corrosão e fiscalizarão os niveis de
proteção, os parâmetros elétricos e o tempo de operação do sistema.

Art. 5° Os postos, os órgãos, entidades e empresas de qualquer
natureza que utilizam tanques enterrados ou semi-enterrados, para
armazenamento de combustivel, sem proteção contra corrosão terão o prazo
de 3 (três) anos para adaptarem-se ao disposto no artigo 1° desta lei.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O desenvolvimento da indústria automobilística generalizou a
pràtica de enterrar tanques de aço para armazenamento de derivados de
petróleo. Isto é, popularizou-se em escala ampliada a pràtica de enterrar
tanques metálicos para armazenar produtos liquidos, que já era utilizada no
mundo ínteiro, desde o início do século XIX.

Com a enorme ampliação deste procedimento, emergem, também,
problemas novos. Coloca-se com destaque, assim, a questão da corrosão. Daí
derivam os vazamentos, perda de produto, contaminação do solo, dos
mananciais, córregos, rios, etc. Tudo ísto sem mencionar os acident~s
vezes, de consequências dramàticas. ..../f\7/

No Brasil, existe hoje uma quantidade muito grande de tanques
em postos de serviços automotivos atacados pela corrosão, que jà furaram ou
estão prestes a furar; colocando em risco o meio ambiente. as pessoas e
ínstalações. Obviamente não se menci':Jna aqui o evidente prejuizo decorrente
da perda de produto, nem sempre detectada rapidamente.

Não obstante, a ocorrência de furos provocados pela corrosão está
longe de ser uma fatalidade inexoràveI. Existem métodos e procedimentos
capazes de reduzir drasticamente, ou mesmo, de eliminar esse ~;~u.

Neste sentido, vàrios paises do mundo vêm implantando leis
visando a adoção de mecanismos anticorrosivos para proteger. tais
equipamentos. Nos EUA, por exemplo, desde 1988, prevalece a vedação de
enterro de tanques metálicos, sem proteção contra corrosão. Cabe ressaltar que
legislação com este teor foi aprovada pelo Estado de São Paulo, lei 9.129 de
1995, e projeto semelhante foi apresentado pelo Deputado Ivan Valente na
última legislatura.

Assim, a adoção de legislação na mesma direção do País, mais
que sintouizà-Ia com a contemporaneídade, é uma exigência posta pela
necessidade de por em pràtica o preceito da Constituição de que para
assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado para todos
incumbe ao poder público "controlar a produção, a comercialização e o
emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida,
a qualidade de vida e o meio ambiente" (artigo 225, inciso V).

;Y<Illlt:I:ll!&-5e$SõeS, e 03 de fevereiro de 1999

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITmçÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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TÍTIJLOVITI
Da Ordem Social

CAPÍTIJLO VI
Do Meio Ambiente

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:

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente;

* Regulamentado pela Le/II" 8.9-~. de 05 OI 1995.

PROJETO DE LEI
N2 29, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Dispõe sobre regulamentação de anúncios publicitários em
horários de programaç!o infanto-juvenil.

(AS COMISSõES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇXO E
INFORHATICA; DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; E DE CONSTITUIÇllO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o CONGRESSO NACIONAL, decreta:

Art. 10 Fica estabelecido que, durante os horários de
transmissão de programação infanto-juveml em rádio e televisão, não poderá
a emissora veicular propaganda de programação ou outra peça publicitária,
que contenha cenas, falas, músicas ou quaisquer outros tipos de mensagem
classificadas como imprópria ao público infanto-juvenil.

Art. 2" Na inobservância ou desobediência à norma dessa lei, a
empresa anunciante tem uma multa de 20.000 (vinte mil) Ufir (Unidade Fiscal
de Referência), ou outra unidade padrão que venha a substituí-la.

§ Único - A multa serà aplicada para cada inserção ou
veiculação do anúncio.

Art. 3" A cada reincidência, a multa a que se refere o artigo
anterior, será dobrada.

Art. 4" Os valores das multas previstas nesta lei, seria
ntilizados em campanhas educativas infanto-juvenil, realizadas por 'órgão
oficiais da União, podendo estes repassar aos Estados e Municípios, pam os
mesmos fins.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de suapn~.

JUSTIFICATIVA

É sabida a influência que os meios de comunicação tem na
formação de opiniões e até mesmo de conceitos e comportamentos dentro de
uma sociedade. Particularmente a televisão, que cada vez mais faz parte do
cotidiano familiar, onde' as crianças e adolescentes estão sujeitos a unra
influência ainda maior, nesse período de vida de formação de personalidade.

Em vista disso, reapresento o presente Projeto de Lei;
apresentado na última legislatura pelo Deputado Gilney Viana em 1997, sob o
n 3.046. Embora não tenha sido reeleito para esta Legislatura, a importância
da questão continua a exigir regulamentação, razão pela qual estou
reapresentando o tema.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 13 de
julho de 1990, em seu art. 76, parágrafo único exige que "nenhum espetáculo
será apresentado ou anunciado sem ° aviso de sua classificação antes de sua
transmissão, apresentação ou exibição", em função de que os programas de
TV serem classificados por faixa etária e por horário de exibição.

Contudo, observa-se anúncios e "chamadas" dos referidos
programas impróprios para criança e adolescentes expondo cenas e falas dos
mesmos em horários de programação infantil, tomando iueficaz a referida lei.

A Constitnição Federal, no capu!. do art. 220, resguarda o
direito à manifestação do pensamento, sem restrição, mas por outro lado no,
parágrafo 3", inciso I, define competência de lei federal para fixar faixas
etárias, locais e horários em que a apresentação de deversões e espetáculos
públicos possam ser exibidos.

Finalmente esta lei fará cumprir, complementando a lei
8.069190 - o que detennina o art. 221 da Constitnição Federal, em seu inciso
IV, que obriga programação de rádio e TV ao "respeito aos valores éticos e
sociais da pessoa e da família".

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULOvm
Da Ordem Social

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

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

~or

Art. 220 - A matllf~stação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, sob ~ualquer forma, processo ou veículo
não sofrerão qualquer restrição, obsel'Vado o disposto nesta
Constituição. '-
...............................................................................................................

§ 30 Compete à lei federal:
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao

Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a
que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação
se mostre inadequada;

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à
família a possibilidade de se defenderem de programas ou
programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art.
221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que
possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
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Art. 221 - A produção e a programação das emissoras de

rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:
1 - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e

informativas;
Il - promoção da cultura nacional e regional e estimulo à

produção independente que objetive sua divulgação;
III - regionalização da produção cultural, artística e

jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da

família.

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. .

LIVRO I

PARTE GERAL

·TÍlULO III
Da Prevenção

CAPÍTULOIl
Da Prevenção Especial

SEÇÃO I

Da Informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e Espetáculos

Art. 76 - As emissoras de rádio e televisão somente exibirão,

no horário recomendado para o público infanto-juvenil, prograIDas

com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.
Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou

anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão,

apresentação ou exibição.
...............................................................................................................
..............................................................................................................

PROJETO DE LEI
N~ 31, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Dá nova redação ao inciso I do art. 2Si1 da Lei n2 8.287, de 20 de
dezembro de 1991, que dispõe sobre a concessao do benefício do

'seguro-desemprego a pescadores artesanais durante os período& de
defeso.

(AS COHISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E

r~~~~T~~~O_ (:~: ~:~; I~)DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

o Congresso Nacional decreta:

Art. I° O inciso I do art. 2° da Lei nO 8.287, de dezembro de
1991, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 2° .

I - certidão do registro do pescador profissional no lBAMA ou
matricula junto à Capitania dos Portos do Ministério da Marinha, nos termos
do disposto no § 1° do art. 28 do Decreto-lei n· 221. de 28 de fevereiro de
1967, emitidas, no mínimo, um ano antes da data de requerimento do
beneficio.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contràrio.

JUSTIFICAÇÃO

Apesar de ter entrado em vigor há quase oito anos, a Lei nO
8.287/91, que estendeu o direito aG seguro-desemprego para os pesc.iid9jlls
artesanais, na época do defeso, poucos reflexos causou sobre a melhoria do
bem-estar das comunidades de trabalhadores que sobrevivem da atividade
autônoma da pesca.

O reduzido alcance da Lei nO 8.287/91 deve-se a duas razões
básicas. A primeira, de ordem administrativa, prende-se ao fato de muitos
postos de atendimento do seguro-desemprego não aceitarem o registro do
pescador profissional junto à Capitania dos Portos como prova material do
exercicio de sua profissão, embora o Decreto-Lei que regulamenta a atividade
pesqueira seja explícito quanto à determinação de que esse caso, O mAMA.
Poucos pescadores artesanais têm acesso direto do mAMA, mas seu
relacionamento com a Capitania dos Portos é muito mais estreito. Assim, a
interpretação restrita da Lei nO 8.287/91, na prática, o acesso de muitos
pescadores ao seguro-desemprego.

A segunda razão diz respeito ao limite temporal imposto pelo
inciso I do art. 2° da supracitada lei, segundo o qual só possuem o direito de
pleitear o beneficio do seguro-desemprego os pescadores que possuiam
registro, no miuimo, há três anos, contados retroativamente da data da
publícação daquela lei. Ora, isto siguifica que os individuos que formalizaram
seu ingresso nessa atividade nos últimos nove anos estão sendo discriminados
pela legislação, embora a inatividade e a ausência de renda do período do
defeso aplique-se a todos.

Para corrigir ambas distorções, propomos nova redação para o
inciso I do art. 2" da Lei n· 8.287/91, que assegura os seguintes pontos:

1.0 pescador podem apresentar ao posto de atendimento do
seguro-desemprego seu registro na Capitania dos Portos, como prova do
exercício de sua atividade;

2. o registro, do mAMA ou Capitania dos Portos, deverá ter
sua data de emissão pelo menos um ano anterior à data do requerimento do
seguro-desemprego.

Diante do elevado alcance social desta proposta apresentada na
legislatura que findou pelo Deputado Milton Mendes, sob nO 3.560/97~
estou reapresentando o tema, contando com o apoio dos ilustres Deputados e
Deputadas à apro do presen rojeto de lei.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 8.287, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DE SEGURO-DESEMPREGO A
PESCADORES ARTESANAIS, DURANTE OS
PERÍODOS DE DEFESO.

u ~••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••

Art. 2° - Para se habilitar ao beneficio, o pescador deverá
apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social:
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I - certidão do registro de pescador profissional do IBAMA
emitida, no mínimo, há três anos da data da publicação desta Lei;

II - atestado da Colônia de Pescadores a que esteja filiado, ou
do órgão do IBAMA, com jurisdição sobre a área onde atue o
pescador artesanal, ou, em último caso, declaração de dois
pescadores profissionais idôneos, comprovando:

a) o exercício da profissão na forma do art. I desta Lei;

b) que se dedicou à atividade, em caráter inínterrupto, durante
o período transcorrido entre a paralisação anterior e aquela em
curso;

c) que a sua renda não é superior a Cr$ 60.000,00 (sessenta
mil cruzeiros) mensais, em valores de dezembro de 1991, a serem
atualizados de acordo com a variação da TR.

III comprovantes do pagamento da contribuição
previdenciária.

DECRETO-LEI N° 221, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO E
ESTÍMULOS À PESCA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO II
Da Pesca G:omercial

TÍTULO IV
Dos Pescadores Profissionais

Art. 28 - Para a obtenção de matrícula de pescador
profissional é preciso autorização prévia da Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), ou de órgão nos Estados
com delegação de poderes para aplicação e fiscalização deste
Decreto-Lei.

§ 10 A matrícula será emitida pela Capitania dos Portos do
Ministério da Marinha, de acordo com as disposições legais
vigentes.

§ 20 Aos aprendizes será expedida matrícula provisória.

PROJETO DE LEI
N2 32, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Cria o balanço social para a8 empresas que menciona e dá outras
providAnciaa.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE AIlIUNISTRAÇI.O E SERVIÇO POBLICO;
DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMeRCIO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇI.O (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL dccret8:

Art. 1°. Ficam obrigadas a elaborar, anualmente, o Babnço
Social:

I - as cmp=as privadas que tiveram cem empregados ou lDIis
DO IIID anterior à lIUB eIaboraçlo;

TI - as empresas públicas, sociedades de economia mista,
empresas pennissionirias e, coucessionárias de serviçoa públicos em todos os
nl\'eis da administraçIo pública, iDdependentemente do número de emptegados.

Art. 2". Babnço Social é o documento pelo qual a empzesa
apresezD dados que permitam identificar o perfil da atuaçIo social da empresa
durante o ano, a qualidade de suas rela9Ges com os empregados, o CUIIIprimento
das cláululas sociais, a partic:ipaçJo dos empregados DOS resultados econômicos
da eqnsa e as possibilidades de desenvolvimento pessoal, bem como a forma
de sua in1leraÇlo com a comunidade e sua relaçlo com o meio IIDbiente.

Art. 3°. O Balanço Social devérá conter informações sobre:

I - A empresa: faturamento bruto; lucro operacional; folha de
pagamento bruta, detalhado o total das remunerações e valor total pago a
empresas prestadoras de serviço;

TI - Os empregados: número de empregados existentes no inicio
e no fina1 do ano, discriminando a antigüidade na empresa; admissões e
demissões durante o ano; escolaridade, sexo, cor e qualificação dos empregados;
número de empregados por faixa etária; número de dependentes m~;
número me~l. de empregados temporários; valor total da participaçlo dos
empregados no lucro da empresa; total da remuneração paga a qualquer titulo às
mu1beres na empresa; percentagem de mu1beres em cargos de chefia em re1açlo
ao total de cargos de chefia da empresa; número total de horu-cxtras
trabalhadas; valor total das horas-extras pagas;

m- valor dos encargos sociais pagos, especificando cada item;

IV - Valor dos tributos pagos, especificando cada item;

V - Alimentação do trabalhador: gastos com restaurante, tiqueCc
refeiçfto, lanches, cestas básicas e outros gastos com a a\imentaçlo dos
empregados, relacionando, em cada item, os valores dos respectivos beneficios
fiscais eventualmente existentes;

VI - EducaçIo: valor dos gastos com treinamento profissional;
programas de estágios ( exclufdos salários); reembolso de educaçIo; bobas
escolares; assinaturas de revistas; gastos com biblioteca ( excluldo pelIIOI1);
outros gastos com educaçlo e treinIIDento dos empregados, destacando os
gastos com os empregados ado1elcentes; relacionando, em cada item, os vakJres
dos mpec:tivos bcmeflcios fiac:ais ewntuahnente existentes;

VD - Saúde dos ~gados: valor dos gastos com planos de
saúde; BSlistbcia médica; progninas de medicina preventiva; programas de
qualidade de vida e oUlros gastos com saúde; relacionando, em cada item, OI
va10reI dos respectivos beneficios fiscais eventualmente existentes;

vm - Segurança no trabalho: valor dos gastos comse~ DO
tIDIbo, especificando os equipamentos de proteção individual e coletiva na
empresa;

IX - Outros beneficios: seguros (valor da parcela paga pela
empresa); valor dos empréstimos aos empregados (só o custo); gastos com
atividades recreativas; transportes; creches e outros beneficios oferecidos aos
empregados; relacionando, em cada item, os valores dos respectivos beneficios
fiscais eventualmente existentes;

x - Previdcncia privada: planos especiais de aposentadoria;
fundações providenciárias; complementações; beneficios aos aposeeiíjiijJoy;
relacionando, em cada item, os valores dos respectivos beneficios fiscais
eventualmente existentes;

XI - Investimentos na comunidade: valor dos investimentos na
comunidade ( não incluir gastos com empregados) nas áreas de cultura, esportes,
habitação, saúde pública, saneamento, assistcncia social segurança, urbanizaçio,
defesa civil, educação, obras públicas, campanhas públicas e outros,
relacionando, em cada item, os valores dos respectivos beneficios fiscais
eventua1mente existentes;

}fi - Investimentos em meio ambiente: refIorestamellto;
despoIuiçio; gastos com introdução de métodos não-poluentea e outros gastos
que visem à conservaçIo ou melhoria do meio ambiente, relacionando, em cada
item, os valores dos respectivos beneficios fiscais eventualmente existentes;
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e se consolida, dada dia mais, a necessidade de maior visibi1idade de indicadores
desses contextos.

Aaescer a obrigatoriedade de elaboraçlo do Ba1aDço Social é
responder auma demanda de prestaçlIo de contas formal dos indicadores desses
contextos.

Registtwe que~ 1997 é obrigatória, na FI'IIIÇlI, a e1abonIçIo
do Balanço Social das empresas, com grande detalhamento dos padrGes de
lleDdimento aos trBba1hadores. .

Elaborar o Balaoço Social é um estimulo à reflexão sobre as
ações das empresas no campo social. O Balanço Sooial estimulará o controle
social sobre o uso dos incentivos fiscais ou outros mecanismos decom~

de gastos com trabalhadores. Ajudará na identificação de pollticas de recursos
humanos e servirá como parâmetro de ações dos diferentes setnres e instâncias
da empresa, no campos das pollticas sociais.

Além disso, contribuirá, fundamentalmente, como encorajamento
à crescente participação das empresas na buscas de maior desenvolvimento
humano e vivência da cidadania.

Sala das Sessões.

PROJETO DE LEI
N2 33, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Trazendo o debate para o Brasil, este tema mereceu a ateoçIo de .
Herbert de Souza, o Betinho. que propôs que fossem incluldas no Balanço
Social novas dimenslles, incorporando os investimentos das emprau na

comunidade externa à empresa (Folha de São Paulo, 26.03.97), tendo as
deputadas Marta Suplicy, Maria da Conceição Tavares e Sandra Starling,
apresentado projeto de semelhante teor na última legislatura sob o nO 3.116.
Embam nlIo tenham sido reeleitas para esta legislatura, a importâncin da qucstlo
continua a exigir regulamentação, razão pela qnal estou reapresentando o tema.

Apresentá-los numa só peça demonstrativa contribuirá para
identificar o perfil social das empresas. Não gera novos encargos, nem novas
cláusulas sociais, apenas expões a realidade.

Art. 10 As empresas que não atenderem ou mudarem, no todo
ou em parte, ao disposto na presente lei, ficarão impedidas de participar de
licitação e contratos da Administração Pública, de se beneficiar de incentivos
fiscais e dos programas de crédito oficiais e serão sujeitas à multa pecuniária no
valor a ser definido pelo Executivo, que será dobrada em caso de reiocidancia.

§ Único: O Poder Executivo deverá dar publicidade das
empresas que não cumprirem o disposto no artigo 1° ao final de cada exercício.

Art. 7° O Balanço Social será afixado na entrada principal dos
estabelecimentos da empresa nos seis primeiros meses da sua diwl!!llção.

§ único: Os valores mencionados no Balanço Social deverão ser
apresentados relacionando-se o percentual de cada item em relaçllo à folha de
pagamento e ao lucro operacional da empresa.

Art. 4°. As empresas mencionadas no artigo 1°. deverIo dar
publicidade ao seu balanço social, na forma do artigo 7" e 8". desta lei, até o dia
30 de abril de cada ano.

§ único: As em~ que do obrigadas a pulilicar balanço
patrimonial e financeiro seguirAo qs prazos previstos na legislação especifica, e
fiIrIo publicar o Balanço Social juntamente com aquele.

Art. 6° É facultada às empresas não mencionadas nos incisos I e
II do artigo 1° a apresentação do balanço social.

Art. 5° O Poder Executivo poderá utilizar-se das informações do
Balanço social das empresas com vistas à formulação de poUticas e programas
de natureza econômico- social, em nível nacional e regional:

Art. 9" As obri!!llções contidas na presente lei não substituem
quaisquer outras obrigações de prestação de informações aos órgãos públicos
anteriormente estabelecidas pela legislação.

Art. 8° É !!lIfaDtido o acesso e diwlgação do Balanço Social aos
empregados da empresa e às autoridades e órgão governamentai~ ~o

Legislativo, sindicatos, universidades e demais instituições públicas ou~
liWwas ao estudo e à pesquisa das relações de trabalho ou da promoção da
cidadania.

Art. 11 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da sua publicação, dispondo sobre as medidas necessárias
à sua plena eficácia, inclusive sobre os critérios de fiscaJi7J!Ção e os órgIos
competentes ao seu fiel cumprimento.

Art. 12 Esta lei entra em vigor no exercício financeiro
subseqllente ao de sua publicação,

I
Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Um dos consensos mundiais neste final de século, expressado
inclusive na Cúpula do Desenvolvimento Humano de Copeubaguel95, diz
respeito ao compromisso das empresas de se emprenharem na promoção do
desenvolvimento social.

Nas últimas décadas, assiste-se a urna crescente preocupação das
empresas., no Brasil e em todo o mundo, em realizar investimentos. que
contnbuarn para a qualidade de vida de seus trabalhadores e da com~
onde a empresa se ínscre.

Em nosso país, medidas de diferentes naturezas (iocentivos
fiscais, por exemplo) já têm sido tomadas com o intuito de estimular tais
práticas.

Amplia-se a consciência sobre a responsabilidade de preservação
do meio ambiente e da viabilidade de aplicação de parte dos lucros auferidos,
em programas ou projetos que beneficinm não só os trabalhadores e
trnbalhadoras da empresa, mas também outros setores sociais.

Proíbe a utilizaçao de recursos públicos, no âmbito da UniAo, em
propaganda oficial, favorável ou contrária, que tenha por objeto
proposições pendentes de apreciação pelo Congresso Nacional. .

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

O Congresso Nacional decreta:

Art. I° É vedada a utilização de recursos pertencentes a
quaisquer dos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, em campanhas publicitárias que tenham por
objeto projetos em tramitação no Congresso Nacional.

Parágrafo único - O disposto no caput não se aplica aos
recursos integrantes do Fundo Partidário previsto na Lei N' 9.096, de 19 de
setembro de 1995.

Ao mesmo tempo, novos contextos man:am o mundo do
lraba1ho, tais como a diminuição do traba1bo assalariado, aumento da
participação feminina e processos de reconversão tecnológica. Novos
mecanismos de negociação entre empregados e empregadores são estabelecidos

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3' RevOh'llm-Se as disposições em contrário.
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JUSTIFICAÇÃO

A utilização de recursos públicos em propaganda favorável ou
COIItIiria a aprovação pelo Legislativo de qualquer proposição em tramitação
numa de suas Casas atenta contra o princípio republicano da independência dos
poderes, fundamental ao processo democrático. Tal preocupação já foi fruto de
projeto semelhante apresentado pelo Deputado Haroldo Sabóia na,rákj,na
legislatura. --;;-\ i

É flagrantemente ilegítimo que qualquer órgão público da
Administração Federal utilize os recursos postos à sua disposição para defender
projetos sob a apreciação do Legislativo, principalmente quando se trata de
emendas constitucionais, em que questões essenciais da estrutura do Estado
Brasileiro são objeto de deliberação.

Uma proposição legislativa é produzida em razão dos interesses
ou programas dos partidos politicos, grupos sociais ou dos agentes politicos do
Estado, legitimados para tal pela própria Constituição Federal.

A utilização dos recursos públicos por órgãos da Administração
na realização de propaganda em defesa de projetos sob a deliberação do Poder
Legislativo, sugere uma adesão do Estado àquele projeto, o que é de todo falso.
O orçamento público não pode ser utilizado para a realização de campanhas de
governo visando mobilizar a opinião pública contra o Poder Legislativo.

O Poder Executivo não deve se confundir com os partidos que
apoiam seu mandatário. As proposições legislativas, mesmo quando elaboradas
e enviadas ao Parlamento pelo Presidente da República, não são preposições do
Estado Brasileiro e sim do Chefe do Executivo. Tanto que apenas se
incorporam à ordem jurídica após sua regular tramitação e aprovação pelo
poder Legislativo.

A utilização de verba pública em propaganda oficial que
defende proposições em tramitação no Legislativo é uma explicita violação à
independência dos Poderes da República, uma vez que tem por objetivo impor
ao Congresso Nacional a aprovação de projetos de interesse do Chefe do
Executivo e dos grupos que lhe dão sustentação, e que não necessariamente
coincide com os interesses da Nação.

Um exemplo claro e recente é a campanha desenvolvida pelo
Ministério da Previdência Social em defesa da aprovação da Emenda
Constitucional da Reforma da Previdência. Uma reforma polêmica, condenada
por amplos setores da sociedade representados no congresso Nacional.

A utilização de recursos públicos pelo Ministério da
Previdência em propagandas deste tipo, tem o notório objetivo de pressionar os
congressistas e isolar os parlamentares que são contrários á reformap~
pelo Executivo.

Por estas razões, contamos com a adesão e aprovação de nossos
pares no Congresso Nacional, tendo por meta, acima de tudo, a independência
do Legislativo Federal e os legítimos interesses do povo brasileiro.

I
S 03 de fevereiro de 1999

,"

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

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

TÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 10
_ O partido político, pessoa jurídica de direito privado,

destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a
autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos
fundamentais definidos na Constituição Federal.

Art. 2° - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de
partidos políticos cujos programas respeitem a soberania nacional, o
regime democrãtico, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais
da pessoa humana.

Art. 3° • É assegurada, ao partido político, autonomia para
definir sua estrutura interna, organização e funcionamento.

PROJETO DE LEI
N~ 35, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

DispOe sobre a obrigatoriedade de motéis, hotéis, pousadas,
pena0.. e conglneres colocarem à dispo.içao de Beus usuários
pre.ervativos e aaterial educativo (cartazes, folders, panfletos
e outroe) eobre Doenças Sexua:t-ente TranllJriss!veia-AIDS eJII aUas
dependlnciaa.

(Às COKISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMtLIA; E DE CONSTITUIÇJl.O
E JUSTIÇA E DE IlEDAÇJl.O (ART. 5') - ART. 24, lI)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I ° É obrigatório a fixação em local visível de material
educativo sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS, nos motéis,
hotéis, pusadas, pensões, albergues e coogên.eres, bem como a
dispomllilização de preservativos à seus usuários.

§ 10 Entende-se poI" material educativo a fixação de cartazell e a
oferta gratuita de impressos sobre o assunto, cujos exemplares e modelos
poderiIo ser obtidos junto à Secretaria de Estado da Saúde dos Estados e do
Distrito Federal.

§ 2° Os motéis, hotéis, pousadas, pensões, albergues e
congà!eres somente serao licenciados pelo órgão da vigl1ância sani1ária local
se emnprimn o disposto neste artigo, sendo deferido, para os estabelecimentos

que já se encontrem em funcionamento na data de vigência desta lei, o prazo
de 180 ( cento e oitenta dias) para o atendi'l1ento destas exigências, sob pena
de multa e suspensão das atividades que sejam satisfeitas as deteI1llÍIDlÇõeS
desta Lei.

§ 30 Compete aos órgãos de vigilância sanitária dos Estados e
do Distrito Federal, a fiscalização do cumprimento desta Lei.

Ar!. 3° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposi~semcon~

JUSTIFICAÇÃO

As Doenças Sexualmente Transmissiveis!AIDS constituem
grave problema de saúde pública no Brasil. Se não bastassem as alarmantes
estatlsticas oficiais, depm:amo-nos com acentuado falta de prioridade de
educação em saúde da nossa população, agravada pelo dificil acesso às
informações.

Projeto semelhante foi apresentado pelo Nobre Deputado
Humberto Costa em 1995, sob o nO 729 - A Embora não tenha sido reeleito
para esta Legislatura, a importância da questão continua a exigir
regulamentação, razão pela qual estou reapresentando o tenta e, antes de tudo

·intensificar as ações de educação em saúde e implementar as ações ~
prevenção, à medida que se intensifica o acesso da população aos meios de
prevençlio e educação.

Por ser do nosso conhecimento que a questão das DST/AIDS é
um problenta de toda a sociedade e para o efetivo êxito de qualquer programa
que vise a prevenção/educação, faz-se necessário a articulação com toda a
sociedade civil, é que solicitamos os apoios de todos os Senhores
parlamentares a presente proposiÇfiÕ.

Sala das Sessões

~.
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PROJETO DE LEI
N~ 36, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Altera a redaçAo do parágrafo único do art. 145 do Decreto-Lei
nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

IA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Dê-se ao parágrafo único do art. 145 do Código Penal
Decreto -Lei N" 2.848, de 7 de dezembro de 1940- A seguinte redação:

"Art. 145 ··········· ..

Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro
da Justiça, no caso do inciso I do art. 141, e mediante representação do
ofendido, no caso do inciso 11 do mesmo artigo, bem como no caso do § 3D do
art. 140."

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3D Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Recentemente foi editada a Lei N" 9.459, de 13 de maio de
1997, que introduziu o § 3° no art. 140 do Códi/!;o Penal, com vistas à

definição típica da injuria caracterizada "na utili2ação de elementos referentes
a raça, cor etnia, religião ou origem"

De certo, tal iniciativa se traduz em avanço, quando procura
majorar a pena, que passa a ser nesta hipótese, de reclusão de um a três anos,
além da multa.

Não obstante, a referida inovação legal não considerou o fato
de que, em geral, os agredidos ali referidos são pobres, não tendo condições de
exercitar plenamente o direito de queixa pela impossibilidade de con~
de advogado ou mesmo desconhecimento dos serviços de assistência
judiciária ou da Defensoria Pública.

Deste modo, a presente proposição, que já foi apresentada pelo
Nobre Deputado Luiz Alberto em 1997, sob o nO 3.540, continua a exigir
regulamentação, razão pela qual estou reapresentando o tema, procurando
tornar publica a ação, condicionado-a a representação. Com isso, o ofendido,
se assim o desejar, terá a certeza de que o procedimento será impulsionado
pelo Ministério Público até o seu termo (art. 42 do Código de Processo Penal:
" O Ministério Público não poderá desistir da ação penal), conjugando-se o
seu interesse pessoal com o interesse público, no sentido de afastar qualquer
atitude discriminatória.

Nestes termos, solicito o apoio dos meus pares.

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I
Dos Crimes Contra a Pessoa

. .

CAPÍTULO V
Dos Crimes Contra a Honra

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

- Injúria

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o
decoro: .

Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.
§ 1° O juiz pode deixar de aplicar a pena:
1 - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou

diretamente a injúria;
li - no caso de retorsão imediata, que consista em outra

injúria.
§ 2° Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que,

por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa,

além da pena correspondente à violência.
§ 3° Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes

a raça, cor, etnia, religião ou origem:

Pena: reclusão de um a três anos e multa.
*§ 3°acresctdo pela Lei n° 9.459, de 13'05·1997.

- Disposições comuns

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se
de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de
governo estrangeiro;

Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se
procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art.140, § 2°, da
violência resulta lesão corporal.

Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro
da Justiça, no caso do n° I do art.141, e mediante representação do
ofendido, no caso do n° li do mesmo artigo.

Sala das Sessões,

DECRETO-LEI N° 3.689, DE 03 DE OUTUBRO DE 1941

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

LIVRO I
Do Processo em Geral

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940 .

CÓDIGO PENAL

TÍTULO III
Da Ação Penal

Art. 42 - O Ministério Público não poderá desistir da ação
penal.

.............................................................................................................................................................................................................................
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LEI N2 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997

Altera os arts. 1!e20daüin! 7.716. de
5 de ja1U!iro de 1989, que define os criT1U!s
resultantes de preconceito de raça ou de cor,
e acrescenta parágrafo ao art. 140 do Decre·
to·üi n! 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. I" Os arts. I" e 20 da Lei n" 7.716, de 5 dejaneiro de 1989,
passam a vigorar com a seguinte redação:

-Art. I" Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resul
tantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional."

-Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.

§ I" Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbo
los emblemas ornamentos, distintivos ou propaganda que utili·
ze~ a cruz s~ástica ou gamada, para fins de divulgação do
nazismo.

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 2" Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido
por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de
qualquer natureza:

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 3" No caso do parágrafo anterior, o Juiz poderá determi
nar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes
do inquérito policial, sob pena de desobediência:

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos
exemplares do material respectivo;

TI - a cessação das respectivas transmissões radiofõnicas
ou televisivas.

§ 4" Na hipótese do § 2", constitui efeito da condenação,
após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material
apreendido...

Art. 2" O art. 140 do Código Penal fica acrescido do seguin'
te parágrafo:

-Art. 140 .
.........................................................................................................

§ 3" Se a injúria consiste na utilização de elementos refe
rentes a raça, cor, etnia, religião ou origem:

Pena: reclusão de um a três anos e multa...

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
o art. I" da Lei n" 8.081, de 21 de setembro de 1990, e a Lei n" 8.882,
de 3 de junho de 1994.

Brasília, 13 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da
Repl1blica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

PROJETO DE LEI
N.2 37, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Altera o art. 126 da Lei n2 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei
de ExecuçaO Penal, permitindo a remiç!o pelo estudo.

(A COMISS&O DE CONSTITUIÇ&O E JUSTIÇA E DE REDAÇ&O)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l° O art. 126 e seu § l° da Lei N° 7.210, de 1I de julho
1984, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 126. O condenado que cumpre a pena em
regime fechado ou semi-aberto poderá remir, pelo
trabalho ou pelo estudo, parte do tempo de
execução da pena.

§ 1° A contagem do tempo para o fim deste artigo
será feita à razão de um dia de pena por trêsde
trabalho ou por doze horas 'de efetiva presença nas
atividades do curso de primeiro e segundo graus,
universitário ou de formação profissional."

Art. 2° Esta lei entra vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei de Execução Penal- Lei N° 7.210, de 11 de julho de
1984 permite ao condenado abater um dia de pena por três de trabalho. É o
instituto da remição, de grande importância na ressocialização do pre~s
o trabalho permite mantê·lo ocupado e útil e dá·lhe esperança de sair mais
cedo da prisão.

Uma atividade laborativa exercida no presidio vai, tambem,
permitir que o condenado se integre mais facilmente ao mercado de trabalho
quando sair da prisão.

Ocorre, porém, que muitos presidiários, no Brasil, possuem
baixa escolaridade, quando não são analfabetos, dificultando-lhes conseguir
emprego quando do ténnino da pena.

O estudo durante o tempo de condenação, desempenha o
mesmo papel do trabalho, devendo, assim, ser também objeto de abatimento
da pena. E deverá ser na escola de I° e 2° graus, universitário ou
profissionalizante, como curso de informática, que já é oferecido em várias
penitenciárias.

Neste sentido estamos apresentando o presente Projeto de
Lei, que foi apresentado pela Nobre Deputada Marta Suplicy em 1997, sob o
n° 3.542. Embora não tenha sido reeleita para esta legislatura, a importância
da questão continua a exigir regulamentação, razão pela qual estou
reapresentando o tema e contamos com o apoio dos ilustres Pares para a sua
aprovação.
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

Art. 5° Se a testemunha ou informante for criança ou
adoleSCCDle, seus estudos não poderão ser interrompidos.

LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO 1984 Art. 6° Todas as medidas de proteção estendem-se à família da
testemunha.

INSTITUI A LEI DE EXECUÇÃO
PENAL.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. go Revogam-se as disposições emcon~

JUSTIFICAÇÃO

TÍTULO V
Da Execução das Penas em Espécie

Os criminosos sempre se valem do expediente de atemorizar
testemunhastle seus atos no intuito de ficarem impunes.

CAPÍTULO I
Das Penas Privativas de Liberdade

Mormente agora, com o aumento desenfreado do crime
organizado, tem reinado a mais absoluta "lei do silêncio". Os que ousam
dsafiá-la, logo em seguida, são extermiBádos como castigo e para servirem de
exemplo aos demais.

SEÇÃO IV
Da Remição

Art. 126 - O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semi aberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo
de execução da pena.

§ 1° A contagem d~ tempo para o fim deste artigo será feita à
razão de 1 (um) dia de pena por 3 (três) de trabalho.

§ 2° O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho, por
acidente, continuará a beneficiar-se com a remição.

§ 3° A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvido o
Ministério Público.

A proteção que o Estado tem dispensado às poucas
testemunhas que ainda se dispõem a colaborar com a Justiça não são eficazes
e tomam a sua vida um verdadeiro inferno. A testemunha passa a ser uma
verdadeira vitima.

Para minorar tal situação apresentamos o presente projeto de
lei, que fui apresentado pelo Nom Deputado Humberto Costa em 1995, sob o
nO 610. Embora não tenha sido reeleito para esta Legislatura, a importância da
quest40 continua a exigir regulamentação, Ta7.l1o pela qual estou
reapresentando o tema, contando com o apoio dos ilustres Pares para a sua
aprovaçlo.

_ EopooiaI ele Ediocaçio cPlIbIicoç/la do _ FoclcraI·!lnIIlia· DF

PROJETO DE LEI N2 38, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

DispOe sobre a proteçlo à testemunha de crime e dá outras
providlncias •

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMNISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO;
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE FINANÇAS E TRIBUTAçnO (ART.
5'); E DE COIISTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

PROJETO DE LEI
N2 39, DE 1999
(Do Sr. PauJo RoeIIa)

DispOa aabre a atividade do Profi.sional .. Segurança Privada a
dá outras providlncias.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 3° AD Profissional em Segurmça Privada compete efetuar
elou prantir:

(AS CCIIISSOES DE IlELAçOES EXTICRIORES E DE DEFESA IIACIOIIAL; DE
TRAJlALIIll, DE ADIlIIIIS'l'RAÇIO E SERVIÇO POBLICO; E DE COIIS'rITUIÇlO
E JUSTIÇA E DE REDAÇIlO (ART. 5') - ART. 2', II)

Art. 1° É livre O exerclcio da atividade do Profissional em
Segwança Privada, atendidas as qualificações estabelecidas nesta ki.

Art. 2" Profissional em Segurmça Privada, pera OS efeitos delta
lei, é O tra1Mlhador que presta serviços de segurança de bens e~
mecIWtte COIIlIato com empresas especia\izadas em segurança privada ou que
mantenham serviços de vigilAncia organizados.

I - Segurança peasoal privada de pedoas flsicas;
11 • vigiljncia patrimonial, ostensiva, de pessoas flsicas ou

jurfdicas;

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° A testemunha de crime que estiver amCllfllda tem
dimito à proteçAo e ao apoio do Estado, quando requerido pela autoridade que
preside o inquérito policial ou pelo IqlI'CSCIltante do Ministério Público.

Art. 2° A proteçIo e o apoio podem consistir, enlrc outros
meios, na lIllIdança de rcsidêDcia para outra localidade, inclusive para o
exterior, bem como na obteuçIo de uma segunda identidade, SCDdo-lhc
fornecidos os documCDloS DCCeSSários.

Art. 3° Caso DlIo possa provei" o próprio sustento, a testemunha
&rájllla uma pcIIsIo.

Art. 4° Se for obrillllda a abandonar o emprego, o vlnculo
empregatfçio subsistirá, até que cesse a necessidade de se esconder.

• Pará&tafo úni~. O tempo em que a tcstcmunha ficou impedida
de COIIIpIIRlCeI" ao trabIIJho será COII!lIdo para todos os fins de dimito, inclusive
para apoAIItadoria, devendo as contribuições previdenciárias serem pagas
pelo EItado.



10492 Sexta-feira 19 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

III - ronda e vigilância de prédios e áreas condominiais com a
finalidade de prevenção de incêndios, ações criminosas, entrada de pessoas
não autorizadas e quaisquer anormalidades que ponham em risco o patrimônio
sob proteção;

IV - escolta armada;
V - transporte de valores;
VI - transporte de qualquer tipo de carga;
VII - segurança, sob guarnição, na condição de condutor

inclusive, dos carros de transporte de valores;
VIII - segurança de eventos.

Parágrafo único. Será considerado Profissional em Segurança
~vada o trabalhador q~e desem~nhar as funções discriminadas neste~,
mdependente da denommação atnbuída ao cargo. ::<lr--

Art. 4° São reqmsltos para o exercício da atividade do
Profissional em Segurança Privada:

I - ter idade DÚnima de 2I anos;'
II - ter certificado de aprovação de conclusão do I°Grau;
III - ter certificado de aprovação em curso próprio de formação

técnico-profissional;
IV - ter atestado de aprovação em exame psicotécnico e de saúde

fisica e mental;
V - não ter antecedentes criminais.

. VI - ter registro de Profissional em Segurança Privada, procedido,
diretamente ou por delegação de poderes, pela Confederação Nacional dos
Vigilantes, Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância e Transporte
de Valores e dos Trabalhadores em Serviço de Segurança, Vigilância Pessoal,
Cursos de Formação e Especialização de Vigilantes, Prestação de Serviços,
Sinúlares e Seus Anexos e Afins - CNTV-PS.

§ 1° O Profissional em Segurança Privada, para operar as
atividades previstas nos itens, I, IV, V e VII do Art. 3° desta lei, deverá fazer
curso de extensão pertinente.

§ 2° Excetuam-se das exigências contidas nos itens I!, m e § 1°
deste artigo os profissionais que jã estiverem exercendo as atividades previstas
nesta lei, ao tempo de sua entrada em vigor.

Art. 5° É dever do Profissional em Segurança Privada:
I - ter comportamento social e funcional irrepreensível,

especialmente para operar as atividades previstas no itens 1, IV, V e VII do
Art. 3° desta lei;

II - submeter-se, anualmente, a exame psicotécnico e de saúde
fisica e mental;

III - manter-se adequadamente preparado para o exercício da
atividade profissional, por meio de cursos anuais de reciclagem, com
certificado de aproveitamento pertinente.

Parágrafo único. O disposto nos itens II e III deste Artigo
constitui ônus do empregador.

Art. 6° São assegurados ao Profissional em Segurança~os
seguintes direitos e vantagens: 'AI(.

I - piso salarial equivalente a 800 (oitocentas)UFIR - Unidade
Fiscal de Referência;

II - jornada dima de seis horas de trabalho ou jornada
compensatória de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso;

m - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
fornecimento de equipamento de proteção indicidual ou coletiva;

IV - adicional de remuneração de 30% (trinta por cento), para
atividade com risco de vida, com registro na Carteira do Trabalho e
Previdência Social - CTPS;

V - indenização por acidente de trabalho quando caracterizado
dolo ou culpa do empregador;

VI - uso de uniforme especial, quando em serviço, às expensas do
empregador;

VII - porte de arma, quando em serviço, nos termos da norma
regulamentar;

VIII - assistência jurldica e prisão especial decorrente de ato em
serviço;

IX - seguro de vida em grupo, disciplinado pelo Conselho
Nacional de Seguros Privados, às expensas do empregador.

Art. 7° As armas destinadas ao uso, quando em serviço, do
Profissional em Segurança Privada seria de propriedade e responsabilidade da
empresa empregadora ou tomadora de serviços.

Art. 8° As Empresas de Segurança Privada cujos empregados
estejam empenhados diretamente em serviço de segurança, vigilância e
transporte de valores deverão adotar procedimentos de segurança e
incolumidade fisicas desses profissionais.

Parágrafo único. Os procedimentos de segurança e incolumidade
fisicas a que se refere o caput deste Artigo, sem prejuízo da adoção de outros,
são:

a) aprendizagem das tarefas da profissão a que estão empenhados,
nos cursos próprios de formação e extensão;

b) treinamento permanente dos procedimentos da prãtica de tiro e
defesa pessoal;

c} fornecimento de materiais e equipamentos em perfeito estado
de funcionamento e conservação, incluindo, quando for o caso, sistema de rádio,
uniformes adequados às tarefas e às condições climáticas, coletes á prova~
armas e munições. -=<f«(

Art. 9" A Empresa que prestar serviços de vigilância em
indústrias, usinas, portos, aeroportos, navios fundeados em águas nacionais e em
outro qualquer ambiente que imponha riscos á segurança e incolumidade fisicas
de seus Profissionais em Segurança Privada deverâ adotar indispensáveis á
observância das regras de segurança do serviço a ser executado.

Art. iOÉ assegurada a participação das entidades de classe do
Profissioual em Segurança Privada nos colegiados dos órgãos públicos em que
seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussio e
deliberação.

Art. 11 As entidades sindicais representativas do Profissional em
Segurança Privada terão acesso assegurado às instalações das empresas de cursos
próprios de formação técnico-profissional, extensão e reciclagem, podendo
participar, na condição de observadoras, dos exames finais e solenidades de
formatura, bem como formular, quando for o caso, denúncias de irregularidades
às autoridades competentes.

Ar!. 12 A Empresa tomadora de serviços de segurança privada
respoodení solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrlltD de trabelho
que a Empresa empregadora celebrar com o Profissioual em Segurança Privada.

Art. 13 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 14 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15 Revogam-se as disposições em contrãrio.

JUSTIFICAÇÃO

o Projeto de Lei em tela constitui imperativo da realidade
nacional, na atualidade, diante da insuficiência e ineficiência da segurança
pública, aliadas ao alarmante índice de criminalidade.

o conteúdo deste projeto foi apresentado pelo Nobre Deputado
Chico Vigilante, sovo nO 3.74211997. Embora não tenha sido reeleitop~

Legislatura, a importância da questão continua a exigir regulamentação, razão
pela qual estou rcapresentando o tema.

Problemas que envolvem a segurança da população, o exercício
da cidadania e o respeito aos direitos humanos fundamentais estão ganhando
espaços de debate, a ponto de o governo federal estar propondo a alteração do
Art. 144 da Constituição Federal, com objetivos de assumir o controle das
policias civis e militares, em todo o Pais, e de )lfDmover a criação da
Secretaria de Modernização das Polícias, como Orgão da estrutura do
Ministério da Justiça, a qual terâ, entre suas atribuições, o controle da
segurança privada. E isto pcnque a segurança privada, lICIIe cootexto, é um
dos principais pontos a considerar quando se trata de criar mecanismos
democnIticos de segurança da sociedade, também eficiCD!eS à imbiçio ou
impedimento da ação criminosa.

Vale, portanto, considerar que o trabalhador exercente da
atividade de segurança privada deve estar capacillldo - moral, psicológica e
profissionalmente - para o desempenho dessa função C, mais, devidamente
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babililado. sob o registro profissional e controle adequado, a fim de DIa
colocar em risco a integridade fisica das pessoas e dos respectivos patrimônios
sob sua protcçio, tudo no resguardo maior do intcrcssc público, inclusivc.

Nesse sentido, o exercício clandestino e ilegal da segurança
privada tem sido alvo da preocupação de todos os setores organizados da
sociedade, dos Parlamentares, de agentes do Poder Executivo e das próprias
entidades sindicais das categorias econômica ou profissional, como nos dá
noticia a "Campanha Nacional dos Vigilantes Contra a Clandestinidade e pela
Vida", iniciada em agosto de 1996.

Há necessidade premente de regulamentar o exercício dessa
atividade profissional, máxime diante do conhecimento de que os diplomas
legais que disciplina a segurança privada, todos ancorados na Lei nO 7. 102, de
20 de junho de 1983, e altereções posteriores, estão direcionados para a
segurança das instituições bancárias e para os requisitos de funcionamento das
Empresas especializadas nesses serviços, ainda que contendo algumas
preocupações, incipientes, com a segurança a outros setores e com a atividade
do profissional. Nem mesmo os vários Projetos de Lei atualmente em
tramitação no Congresso traduzem preocupação específica com oe~
profissional. ....::::rK..

A Lei n° 8.863, de 28 de março de 1994, que introduz alterações
na Lei n° 7. 102/83, não produziu os efeitos esperados porque hoje não há
consenso, dentro dos Ministérios do· Trabalho e da Justiça, sobre a quem
compete fiscalizar o exercício profissional. Aspectos da atividade e do
conceito de Vigilante, não consensuais, por exemplo, tàvorccem a
clandestinidade e a ilegalidade referidas, bem como não asseguram a proteção
dos direitos trabalhistas dos profissionais que a exercem.

Reafirmando os princípios' contidos nos Art. 5°, inciso XIII, e 8",
coput, da Constituição Federal, e no Art. 511, § 3° da Consolidação das Lei$
do Trabalho, acreditamos que a definitiva regulamentação do cxcrclcio
profissional contribuirá decisivamente para a solução dos problemas que
envolvem a segurança privada, ao menos quanto ao enfoque dos trabalhadores
que, afinal, terminaram por nos transmitir os conhecimento e as preocupaçOcs
dccorrcntcs do convivio diário e do contato epidérmico com a matéria, tudo
constituindo fonte à elaboração do presente Projeto que se propõe a disciplinar
o exerclcio da atividade do Profissional em Segurança Privada, a dispor sobre
os requisitos para o seu exercício, seus direitos, obrigações e suas limitações
dentro do enfoque de segurança privada.

O Projeto contém, de consequência, disciplinamentos novos e
necessários e concorre para apresentação de um trabalho onde a legislação
específica se sobrepõe à genérica.

De ver, conclusivamente, que o conceito e a nomeclatura, agora
adotados, de Profissional em Segurança Privada (denominação bem mais
abragente que a de Vigilante) terminam por superar a celeuma pertinente à
distinção entre Vigia e Vigilante, já que ambos passarão a ser espécies de um
gênero maior.

Espero, pois, contar com o apoio e a sensibilidade dos demais
Congressistas, para aprovação do presente Projeto de Lei.

03/02/10/

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULOn
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULo I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° - Todos s!o iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos tennos seguintes:
..............................................................................................................

XIII • é livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer;

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

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 competente,

vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na
organização sindical;

n - é vedada a criação de mais de uma organização sindical,
em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou
econômica, na mesma base territorial, que sem definida pelos
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser
inferior à área de um Município;

li - 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 sindicalizado 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 tennos 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.

TITULüV
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

..............................................................................................................
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CAPiTULOm
Da Segurança Pública

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

1- policia federal;
11 - policia rodoviária federal;
m-policia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - policias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 1° A policia federal, instituída por lei como órgão

permanente, organizado e mantido pela Unifto e estruturado em
carreira, destina-se a:

• § I"com miaçJo dada pela EIIfMIda CoMItuclollal,," 19, de 04lO6I1998.

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 tenha repercussão in~restadual 0.0
internacional e exija repressão uniforme, segundo se dIspuser em leI;

11 . - prevenir e reprimir o tráfico ilIcito de entorpecentes e
drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação
fazendãria e de outros órgãos públicos nas respectivas ãreas de
competência;

m - exercer as funções de policia marítima, aeroportuária e de
fronteiras;

* InCISO III com redação doda pela Emenda Constitucional n"19, de 04/061/998.

IV - exercer, com exclusívidade, as funções de polícia
judicíãria da União.

§ 2° A polícia rodovíãria federal, órgão permanente,
organizado e mantido pela União e estruturado e~ carreira, desti~a

se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensIVO das rodOVIas
federais.

*§ 2"com redação dada pela E1Mnda awtilllcional n"/9, de 04/0611998.

§ 3° A polícia ferroviãria federal, órgão permanente,
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina
se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias'
federais.

*§ 3" com redação dada pela EIIfMIda O>1utilllCional""19, de 04lO6I1998.

§ 4° Às policias civis, dirigidas por delegados de policia de
CllJTeira, incwnbem. ressalvada a compet!nc~a da União, as funções
de policia judiciãria e a apuração de inf'n!Ções penais, exceto llIi
militares.

§ so Às policias militares cabem.a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública; aos corpoS de bombeiros militares,
além das atribuições definidas em lei,; incwnbe a execução de
atividades de defesa civil. .

§ 6° As polícias militares e corpos de 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 organiiação e o funcionamento d()s
órgão~ responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a
eficiência de suas atividades. I

§ 8° Os Municípios poderão constituir guardas municipais
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme
dispuser a lei.

§ 9" A remuneração dos servidores policiais integrantes do~

órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4° do art.
39.

*§ 9"acrescido pela Emenda Constitucional n"/9. de 04/061/998.

LEI N° 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983

DISPÕE SOBRE SEGURANÇA PARA
ESTABELECIMENTOS FINANCEIROS,
ESTABELECE NORMAS PARA
CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO
DAS EMPRESAS PARTICULARES QUE
EXPLORAM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
E DE TRANSPORTE DE VALaRES, E DÁ
OUTRAS PROvmaNCIAS.

Art. 1° - É vedado o funcionamento de qualquer
estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou
movimentaç§o de nwnerário, que não possua sistema de segurança
com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da
JUstiça, na forma desta Lei.

• Art./"com redaçlJo dodapelo Lei n"9.OJ7. de 30/03//995.. .
• A compelincia estabelecida ao Ministério da JWliça sera exercida pelo

Departamento de Polícia Federal, conforme o art./6 da Lei ,,"9.0/7, de 301031/995.•
Parágrafo único. Os estabelecimentos financeiros refendos

neste artigo compreendem bancos oficiais ou privados, caixas
econômicas, sociedades de crédito, associações de poupanças, suas
agências, subagências e seções.
..............................................................................................................
...............................................................................................................

LEI N° 8.863, DE 28 DE MARÇO DE 1994

ALTERA A LEI N" 7.102, DE 20 DE JUNHO
DE 1983.

Art. 10 - O art.lO da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10 - São considerados como segurança privada as
atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a
finalidade de:
I - proceder a vigilância patrimonial das instituições
financeiras e de outros estabelecimentos, públicos ou
privados, bem como a segurança de pessoas fisicas;
11 - realizar o transporte de valores ou garantir o
transporte de qualquer outro tipo de carga."

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 81 DE MAIO DE 1943

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO.

TiTULO V
Da Organização Sindical
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CAPÍTULO I
Da Instituição Sindical

SEÇÃO I
Da Associação em Sindicato

Art. 5] I - É licita a associação para fins de estudo, defesa e
coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de
todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou
trabalhadores autônomos, ou profissionais liberais, exerçam,
respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou
profissões similares ou conexas.

§ 3° Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos
empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por
força de estatuto profissional especial ou em conseqüência de
condições de vida singulares.

PROJETO DE LEI
N~ 42, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e
trabalhadores punidos por participaçAo em movimento
reivindicatório.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, lI)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É concedida anistia a dirigentes ou representantes
sindicais e trabalhadores que, no período compreendido entre 6 de março de
1993 c a publicação desta Lei, sofreram punições em virtude de participação
em movimento reivindicatório ou outra modalidade de exercício de exercício
do mandato ou representação ou representação ou do direito de greve,
assegurado o pagamento dos salários no pcriodo da suspensão disciplinar c,
aos demitidos, a reintegração ao einprego com todos os direitos.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposiÇÕC5 em contrário.

JUSTIFICATIVA

A participação em movimento grevista, assegurada peJa
Constituição aos trabalhadores, não pode ser tratada como um delito contra a
economia ou contra o Estado.

A greve é o mais importante instrumento de que dispõe'a c1assc
traba1badora para fazer valer suas reivindicações. Exceto no tocante às
atividades essenciais, 1j11e a própria Constituição prevê como necessariamente
garantidos durante os períodos de greve, nenhuma restrição se podei~o
sentido de afastar este direito do trabalhador. ..::::n::..

A demissão de grevistas, tanto de dirigentes sindicais, quanto
dos próprios trabalhadores, resulta num ato de coayão moral irresistível, cuja
motivação arbitrária compromete o exercicio daquele direito no regime
democrático.

Assim, é necessário resgatar os direitos dos trabalhadores
atingidos por demissões injustas desde a publicação da Lei N" 8.878194, que
anistiou demitidos do Governo Collor, especialmente empregados de estatais
que foram demitidos por participação em greve. Tanto quanto naquelas

oportunidades, impõe-se ao Congresso reparar as Injustiças cometidas,
assegurando a trabalhadores demitidos em decorrência do legitimo eXercício
de sen direito de reivindicação o retomo aos seu postos de trabalho..

o conteúdo deste projeto foi apresentado pelo Nobre Deputado
Luciano Zica em 1995, sob o n° 599. Embora não teuba sido reeleito para esta
Legislatura, a importância da questão continua a exigir regulamentação, razão
pela qual estou reapresentando o tema.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _ CeDI"

LEI N° 8.878, DE 11 DE MAIO DE 1994

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA
NAS CONDIÇÕES QUE MENCIONA.

Art. 10
- É concedida anistia aos servidores públicos civis e

empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e
sociedades de economia mista sob controle da União que, no
periodo compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro
de 1992, tenham sido:

1 - exonerados ou demitidos com violação de dispositivo
constitucional ou legal;

I1 - despedidos ou dispensados dos seus empregos com
violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de
cláusula constante de acordo, convenção ou sentença nonnativa;

m - exonerados, demitidos ou dispensados por motivação
política, devidamente caracterizada, ou por interrupção de atividade
profissional em decorrência de movimentação grevista.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se,
exclusivamente, ao servidor titular de cargo de provimento efetivo
ou de emprego pennanente à época da exoneração, demissão ou
dispensa.

PROJETO DE LEI
N!! 43, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Acrescenta parágrafos ao artigo 66, do Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 - Código Penal, permitindo a dimunuiçào da
pena nos casos que especifica.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

PROJETO DE LEI N° /13 DE 1999
( Do Sr. Paulo Rocha)

Acrescenta parágrafos ao artigo 66,
do Decreto-lei N" 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, permitindo a diminuição
da pena nos casos que especifica.
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oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 O artigo 66 do Decreto- lei N° 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, passa a vigorar acrescido de dois parágrafos:

Art. 66 _ _ ; .

§ I ° O co-autor que depuser sobre o crime cometido,
facilitando sua solução, terá a pena reduzida de um a dois terços.

§ 2° Do mesmo beneficio goza o acusado que confessar a
autoria de outro ou outros crimes, facilitando sua solução.

Art. 2° Esta lei entra em ..~gor na data da sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A lei N° 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispôs sobre os
crimes hediondos, permitiu a diminuição da pena para o co-antor que, no
crime de extorsão mediante seqüestro, denunciar a quadrilha à autoridade,
facilitando a libertação do se seqüestrado. Igualmente dispôs no c~~
quadrilha ou bando, se este viesse a ser desmantelado, nos'casos de crimes
hediondos.

Cremos que tal dispositivo possa ser estendido a todos os
cnmmosos, em mais um esforço para combater a crescente onda de
criminalidade que assola nosso país.

Contamos, portanto, com o apoio dos ilustres parlamentares
para a aprovação deste projeto de lei, que foi apresentado pelo Nobre
Deputado Humberto Costa em 1995, sob o n° 609. Embora não tenha sido
reeleito para esta Legislatura, a importância da questão continua a exigir
regulamentação, razão pela qual estou reapresentando o tema.

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

PARTE GERAL
..........................................................................................~ .

TíTULO V
Das Penas

cAPíTULom
Da Aplicação da Pena

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

Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em' razão de
circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não
prevista expressamente em lei.

* Artigo com redaçiio detetminadàpeja~in' 7.209, de 11dejulho de 1984.

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

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

LEI N° 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

DISPÕE SOBRE OS CRIMES HEDIONDOS:
NOS TERMOS DO ART.5, lNCISO XLill, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DETERMINA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - São considerados hediondos os seguintes crimes,
todos tipificados no Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal, consumados ou tentados:

1- homiciaio (art. 121), quando praticado em atividade tipica
de grupo de extemrlnio, aindã que comendo por um só agente, e
homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I, TI, 1lI, IV e V);

TI -latrocínio (art. 157, § 3°, "in fine");
m-extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2°);
IV - extorsão mediante seqüestro e na fonna qualificada (art.

159, "caput", e §§ 1°,2° e 3°);
V - estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223,

"caput" e parágrafo único);
. VI - atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação

com o art. 223, "caput" e parágrafo único);
Vil - epidemia com resultado morte (art. 267, § l°).
* Artigo, "capur", com redação dada pela Lei n' 8.930, de 06'0911994.

VTI-A - (VETADO)
* Inciso acrescido pela Lei n° 9.695, de 20/08:1998.

Vil-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de
produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273,
"caput" e § 1°, § l°_A e § 10_B, com a redação dada pela Lei nO
9.677, de 2 de julho de 1998).

* inciso acrescido pela Lei n09.695, de 20/OIP1998.

Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de
genocídio previsto nos artigos 1°,2° e 30 da Lei nO 2.889, de 1° de
outubro de 1956, tentado ou consumado.

* Parágrafo com redaçJo dada pela Lei n' 8.930, de 06:09/1994.

PROJETO DE LEI N2 74, DE 1999
(Do Sr. Nice Lobio )

Auto~iza a deduçAo intégral das despesas de educaç~o na
dete~naçAo da base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas
físicas.

(APENBE-BE AO PROJETO DE LEI N2 4.113, DE 1998)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. l' - A a1inea Ub" do inciso n do art. 8'. bem como o § 3' do mesmo anigo. da
Lei rf 9.250, de26 de dezembro de 1995, passam a vigorar com a se!iuinte redação:

uArt._ 8' , .
n- , .
b - a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educaçlo

pr6-escolar, de primeiro, segundo e terceiro graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes. inclusive cursos de língua estrangeira e de informática, do contribuinte
e seus dependentes.

§ 3' As despesas médicas e de educação dos alimentandos. quando realizadas pelo
alimentante em virtude de aunprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderio ser deduzidas pelo alimentante na detenninação da base de cálculo
do imposto de renda na declaraçio.n

Art. 2!' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
fuwlceiros a partir do ano subseqüente.
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Art. 3° Revo8am~se as disposições em conrrãrio.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1999.

JUSTJFICATIVA

Com o projeto de lei ora submetido • deliberação dos ilu!lres Parlamentares,
pretendemos eliminar o atual limite de dedução das despesas com in!lrução no cálculo do
imposto de renda das pessoas fisicas.

Trata-se de medida consentânea com a norma prescrita § ID do artigo 145 da
Constituição Federa~ segundo a qual os impostos teria caràter pessoal e serio graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte.

É de conhecimento geral que os gastos com educação. por absorverem expressiva
parcela da renda das famílias de classe média, reduzem significativamente a capacidade
econômica do contribuinte. Por essa razão, não se justifica estabelecer limite na deduçio
desses custos na determinação da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas.
Mormente, quando o limite estabelecido situa-se tão abaixo dos valores reais que sio
despendidos.

Nesse contexto, nada mais justo do que permitir aos contribuintes que custeiam a
própria educação e a de seUs dependentes que possam reduzir, integralmente, estas despesas
do imposto de renda.

Sei que a mudança legal implica ria renúncia de receita, em decorrência da reduçio
da base de cálculo do imposto. Nesse caso, seria preciso fazer estimativa da renúncia de
acordo com a nova redação do dispositivo legal, em obediência ao art. 43 da Lei· de
Diretrizes Orçamentárias para 1997 (Lei nD 9.293, de 15.07.96 transcrito a seguir;

"Art. 43. Não será aprovado projeto de lei ou editada medida provisória, que
conceda ou amplie incentivo, isenção ou benefício, de natureza tributária ou financeira, sem
que se apresente a estimativa da renuncia de receita correspondente.

Panigrafo único - A lei ou medida provisória mencionada no caput deste artigo
somente entrará em vigor após o cancelamento de despesas em idêntico valor....

A Lei de Diretrizes Orçamentmas prevê a necessidade de se fazer a estimativa de
renúncia de receita, justamente para que se possa fazer o cancelamento de despesas, em
idêntico valor, que não poderão ser realizadas. em decorrência ~. redução da arrecadação.
A necessidade de cancelar despesas só ocorre quando é ap!''Jvada alguma lei concessiva de
beneficio fiscal, que produza efeitos financeiros no próprio ano de sua aprovaçlo.

A estimativa de renúncia de receita tem por finalidade. pois, permitir quantificar o
volume de despesas que, em contrapartida, devem ser canceladas, de forma que a entrada
em vigor do novo diploma legal não provoque desequiJibrios n. execução do orçamento
relativo ao ano de publicação da lei.

A Câmara dos Deputados. todavia, não dispõe dos elementos necessàrios para O
cálculo de tal renúncia de receita (número de declarantes e dependentes de declarantes com
direito e dedução de despesas com educação; valor das despesas efetivamente pagas pelos

declarantes, seja com a própria instrução ou com a educação de seus dependentes;
distribuição das despes.s pela faixa de rendimentos sobre as quais incidem as aliquotas do
imposto). Certamente a Secretaria da Receita Federal haver. de dispor dessas informações.
pois se tratam de dados prestados nas declarações de rendimentos.

Devido à falta dos elementos necessários para o cálculo da estimativa de renuncia
de receita e devido á impossibilidade prática de se prever a data de aprovação da nova lei e
~ data a partir da qual ela passaria a ter eficácia, o projeto de lei vale-se do expediente de
inserir~:- na cláusula de vigência da nova lei~ ressalva de que ela só produzirá efeitos
financeiros a panir do ano subseqüente ao ano de sua publicação.

A fixação desse termo do inicio da c!icácia da lei tem por objeth'o excluir a
renúncia do orçamento do ano em que a lei seja aprovada. O valor da receita renunciada e
iSUtll montante de despesas serão conhecidos no ano seguinte. de tal sane que a nova lei
Dio seria responsável por eventuais desequilíbrios orçamentârios e, assim. estaria
compatível com a lei orçamentária.

A estimativa da renúncia de receita e a identificação das despesas a serem
cancel.das seriam preparadas apás a publicação da lei, de forma a serem computadas no
orçamento do ano a partir do qual a lei passasse a ler eficácia.

Note-se que, relativamente às leis que provocam redução de arrecadação.
estimativas de renúncia de receita devem continuar sendo feitas rotineirame:nte, enquanto
tais leis continuarem em vigor. como requisito para a preparação do projeto anual da lei
orçamentária, que devem constar a previsão da receita e a fixação das despes.s. Tanto que,
par ao bom desempenho dessa atribuição. o Poder Executivo tem sido provido de estrutura
adequada. a despeito de onerosa, Nesse contexto, não parece coerente exigir-se que a
primeira estimativa de renúncia de receita, resultante de projeto de lei que reduza base de
cálculo de imposto ou in!litua isenção tributária. quando apresentado por Parlamentar, seja

. elaborada no âmbito do Poder Legislativo. A menos que se dote, também, o Poder
L,egislativo da estrutura necessária para o desempenho dessa atribuição.

Não há dúvida de que o principio da capacidade contributiva deve coexistir e
harmonizar-se com o princípio da progressividade, pois são dois princípios constitucionais

que ~ ~plicam ao imposto de renda. Mas é inegável que as despesas pessoais do
contnbumte, bem como a de seus dependenles, reduzem-lhe a capacidade contributiva.

Se compararmos a situação de dois contribuintes. que recebam o mesmo valor de
rendimemos, um que não tem gastos com instrução, porque seus dependentes estudam em
universidade pública gratuita, e outro que tem gastos com educaçlo, sendo idênticas as
demais condições para cálculo do imposto, obviamente que o segundo contribuinte terá
menor capacidade contributiva que o primeiro A dedução plena das despesas de instrução
faria o equilibrio da capacidade conlributiva dos dois contribuintes.

Convencida de que o desenvolvimento está condicionado ao grau de éducação do
povo, apresentamos o presente projeto de lei. na expectativa de contarmos com o apoio dos
I1uSlTes Pares do Congresso Naciona! para aprová-lo com brevidade.

,i '. ,-(. 1.... ::-"v\..-...... ... .... ..:..'--"--
O,pulada NIC.: I,OBÀO

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXAOA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CoDl

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVAOOBRASiL
1988

......................................................................................................................
TÍTULO VI

Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais

Art. 145 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos;
., li.~, em razão d~ exerclclo do poder de polícia ou pela

~J1!z:t9~, efetiva ou pote?cl~l, de serviços públicos específicos e
dlvlslvels, pres~o~ ao contribumte ou postos a sua disposição;

m ~ contributção de melhoria; decorrente de ob~Jlúblicas.
§ 1 Sempre que possível, os Impostos terão carâter pessoal e serão

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte facultado à
administração tributária, especialmente jlara conferir efetividade a esses
o~jetivos, i~enti~car, respei~dos os dir~itos individuais e nos termos da
lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte.

§ 2° As taxas não poderão ter base\de cálculo própria de impostos.
.......,.,.,.,.,.,..,., .,.,., .,.., \ ..
..................................................................~ , .

LEI N°'9.250, DE 26 DE D~ZEMBRODE 1995

ALTERA A LEGI~AÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA DAS PE SOAS FíSICAS E DÁ
OUTRAS PROVID~ ClAS.

. _ ~ .
CAPiTULOm

Da Declaração de Rendimentos
.........................................................................................................................

Art, ,s:'.• A base de cálculo do imposto devido no ano-calcndário será
a diferença entre as somas:

I - d~. todos os rendimentos percebiqos durante Q ano-calendário,
exceto os Isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na
fonte e os sujeitos à tributação definitiva;

11 - das deduções relativas:
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a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias;

b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de l°, 2° e 3° graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e
setecentos reais);

c) à quantia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) por dependente;
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios;
e) às contribuições para as entidades de previdência privada

domiciliadas no Pais. cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a
custear beneficios complementares assemelhados aos da Previdência
Social;

LEI N° 9.293, DE 15 DE JULHO DE 1996

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
PARA O EXERCÍCIO DE 1997 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO VII
Das Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária

Art. 43 - Não será aprovado projeto de lei ou editada medida
provisória, que conceda ou amplie incentivo, isenção ou beneficio, de
natureza tributária ou financeira, sem que se apresente a estimativa da
renúncia de receita correspondente.

Parágrafo único. A lei ou medida provisória mencionada no
"caput" deste artigo somente entrará em vigor após o cancelamento de
despesas em idêntico valor.
.....................................................................; .
....................................................................; .

PROJETO DE LEI N2 J02, DE 1999
(Da Sra. Maria Elraa)

Dispõe sobre a comercializaçAo de preservativos masculinos de
látex de borracha.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMaRCIO; DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMILIA; E DE CONSTITUIÇ10 E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART.
54) - ART. 24, II)

A Câmara dos Deputados decreta:

Art. l° Fica autorizada a comercialização de preservativos.
masculinos de látex de borracha em todo e qualquer estabelecimento comercial,
independentemente da finalidade constante do contrato social e das atividades
deferidas no Alvará de FlIDcionamento.

Art. 2° Os preservativos a serem comercializados deverão
atender as exigências do Instituto Nacional de Metrologia - Inrnetro, estarem em
embalagens aprovadas pelos órgãos de saúde pública, exibidos em local visivel,
porém Dlio expostos às condições ambientais que possam afetar a integridade dos
mesmos.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Segundo dados da OMS - Organização MlIDdial de Saúde,
dez milhões de adultos e um milhão de crianças são portadores do virus HIV. O
Brasil ocupa o quarto lugar em ';l1ÍlDero de casos e o segundo nas américas.

A proliferação da AIDS não pode mais ser ignorada É um
problema de grandes proporções para os profissionais de saúde, educadores, pais
e para a sociedade em geral. E é uma realidade que não pode ser desconhecida
pelo legislador.

Uma das preocupações mais prementes de todos os
segmentos da sociedade é quanto a intensificação dos mecanismos de prevenção.
O uso de preservativos tem sido apontado como uma das formas mais seguras de
prevenção a AIDS.

Neste sentido, contamos com o apoio dos ilustres Pares
desta Casa para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, ClIl?5'de fi:'v de 1999 .

PROJETO DE LEI
N2 103, DE 1999
(Da Sra. Maria Elvira)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantaçao de dispositivos
que impeçam a morte de animais silvestres por atropelamento nas
rodovias brasileiras.

(AS COMISSOES DE VIAÇ10 E TRANSPORTES; DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUIÇ10 E JUSTIÇA E DE
REDAÇ10 (ART. 54) - ART. 24, II)

O Congresso NaCIOnal decreta:

Art. 1<) As rodoVIas que percorrem o território brasileiro devem

possuir. obrigatonamente. disposÍnvos que permitam o tráfego de anImais silvestres nas

regiões em que estes ocorrem com relatIva abundãncl3.

§ 10 As rodOVias de que trata o caput serão Identificadas e

mapeadas. em sua totalidade ou em trechos. pelos órgãos federms competentes nas areas

de transpone e de meio ambiente.

§ 2° Os tipOS de dispoSitivos de que trata o caput serão definidos

de acordo com as peculiaridades da regtão. da fauna e da rodo\;a. podendo constituir-se

em cercas. passagens suspensas para os animais. Yladutos. tuneis para os animaiS. emissão

de ondas ultra-SÔniCas para afastá~los. ou outra solução que apresente eficácia

§ 3° A opção pela emissão de ondas ultra-sômcas ou cercas

somente dar~se-á nos casos em que a migração dos ammm5 for dIspensavel para a

manutenção de suas p?pu~ações

§ 4' A opção pelos disposillVOS de que trata o § 2'. em cada

rodOVia. será determinada pelos orgãos federais competentes nas áreas de transporte e

meio ambIente, após estudos por eles realizados. .
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Art. 2' Nas rodovias definidas no art. )', além da instalaçio dos
dIspositivos previstos no § 2' do referido artigo, deverão ser estabelecidos limites
"goroses de velocidade, capazes de eVItar o atropelamento dos animais.

Art. 3' Os órgãos federais competentes nas áreas de transporte e
meio ambiente terão o prazo de cento e vinte dias, a contar da publicação desta lei, para

optarem pelos dispositivos relacionados no § 2' do art. )', conforme detennina o § 4' do
mesmo artigo, aos quais deverão dar divulgação.

Art. 4' Os órgãos publicas federais, estaduais, ou municipais
responsáveis pelas rodovias, ou empresas que as estiverem operando por concessão, terão

trezentos e sessenta dias, a partir da divulgação de que trata o art. 3', para providenciarem
a Instalação dos dispositivos nas respectivas' rodovias, conforme apontar a referida
divulgação.

Art. 5' A violação ao disposto nesta Lei submeterá os infratores ás
penalidades previstas no art. 68, da Lei n' 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que "dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
melO ambiente. c dã outras proV1dênclas".

Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O Brasil possui milhares de quilômetros de rodovias que
atravessam regiões de extrema nqueza ecológica. principalmente no que diz respeito à

fauna silvestre, Nestas rodovias. o atropelamento dos animais constitui um grave

problema para a preservação das especies atingidas.

Há poucos anos, pesquisa conduzida pela Umversidade de
Campinas. estimou em 2.700 o numero de animais mortos por ano só nas rodovias

federais da região sudeste. Na estrada que liga Pelotas á cidade de Chui, no Rio Grande do

Sul, centenas de capivaras e outras espécies sio atropeladas todos os anos no trecho de 20
quilômetros sobre o Banhado do Taim, um rninipantanal perto da divisa com o Uruguai. O
mesmo acontece na estrada Manaus-Porto Velho e na Cuiabá-Santarém, rodovias que

cruzam extensas áreas de Floresta Amazônica.

A silUação mais grave, no entanto, pelo menos a m.is estudada,

ocorre no Pantanal. Um estudo feito na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

revela que a BR-262, entre as cidades de Campo Grande e Corumbá, é a recordista em

atropelamento de fauna silvestre no Brasil. Nesta estrada, que é a principal via de acesso
ao Pantanal, foram mortos, em wn ano, mais de 1.400 animais de 88 espécies diferentes.

SIo quatro atropelamentos por dia e mais de três por quilõmetro de asfalto. As vitimas

sio, entre outras, tamanduás, tatus, jacarés, capivaras, cervos e até animais raros e em via
de extinção, como a onça pintada e o lobo-guará. Essa pesquisa, feita em 1997, quando

comparada a outra, realizada em 1992, mostra que o número de atropelamentos

multiplicou-se por quatro nos últimos cinco anos.

Trata-se de wna situação dramática, principalmente para wn pais
que pretende expandir suas divisas com o turistno ecolôgico, baseado, na maioria das

vezes, na possibilidade que oferece aos turistas de verem sua diversa e rica fauna silvestre.

As rodovias já estão instaladas e servindo ao desenvolvimento nacional, não resta dúvida.

Resta, entretanto, a chance de modificá-las de forma a reduzir o número de

atropelamentos.

Para tanto, apresentamos as alternativas que compõem esta

proposição, esperando o apoio dos ilustres parlamentares para sua discussão,

aperfeiçoamento e aprovação.

~"S-'7~L
Deputada ~aria Elvira

NLEGISLAçAo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES PENAIS E
ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE
CONDUTAS E ATIVIDADES LESIVAS AO
MEIO AMBIENTE, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO V
Dos Crimes contra o Meio Ambiente

SEÇÃO I
Dos Crimes Contra a Administração Ambiental

Art, 68 - Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual
de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses

a um ano, sem prejuízo da multa.

PROJETO DE LEI
N2 122, DE 1999

(Do Sr, Geraldo Magela)

Diapõa aobre a instituição da gratificação de risco de vida para
os policiaia-militares e bombeiros-militares do Distrito
Federal, e d6 outraa providências.

(AS COMISBOIlS DE RELAÇOES EX'rERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
FINANÇAS E·TRIBUTAÇ10 (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE RIlDAÇlO (ART. 54) - ART. 24, II )

o Congresso Nacional decreta:

Art}o. Fica instituída a gratificação de risco de
vida para o desempenho de função policial e bombeiro militar, considerada
penosa, insalubre e perigosa para todos efeitos legais, a ser concedida aos
policiais-militares e bombeiros-militares do Distrito Federal.

Art2°. A gratificação de risco de vida, instituída
nesta Lei, será cumulativa com as demais vantagens percebidas e
corresponderá a mn soldo e meio da graduação de 2° Sargento.

Art3°. A presente gratificação será estendida aos
servidorts militares inativos, integrando a remooeração da reserva remooerada
ourcforma.

Art,4·... O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei, no prazo de até 60 ( sessenta) dias.

ArtS·. Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICAÇÃO

As atividades policial-militar e bombeiro-militar são funções típicas de
Estado que se revestem da maior importância social, na medida em que destas
dependem a segurança da população.

No entanto, o exercício destas atividades é caracterizado pelo alto grau
de periculosidade, colocando em risco as vidas dos policiais e bombeiros.

A Constituição Brasileira para valorizar os trabalhadores que exercem
funções caracterizadas pela periculosidade instituiu, entre os direitos
consagrados no Art. 7", o adicional de remlDleração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas.

Em virtude dos riscos inerentes à atividade policial, pretende-se com
está proposição garantir ao policial e ao bombeiro do Distrito Federal o que já
está previsto na Constituição, ou seja, urna remlDleração adicional.

Cabe ressaltar, que compete à União organizar e manter a Polícia
Militar e o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, conforme dispõe o Art.21,
inciso XIV da Constituição Federal e, consequentemente, legislar sobre a
matéria.

Por todo o exposto, o Projeto de Lei que ora submetemos à apreciação
da C/lmara dos Deputados, instituindo a gratificação de risco de vida, tem
como intuito de valorizar os policiais e bombeiros e, consequentemente,
garantir melhores condições de segurança à população da Capital, aos órgãos e
dirigentes da Administração Federal e às Embaixadas e todo o seu corpo
diplomático.

SaladasSessôes, 02.. de ft1rL dtil999

~:oz:vcq
O~GEtA

DEP OFEDE~
PT-DF ,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundainentais

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

Art.. 7" - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:

. I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou
sem jnsta causa, nos termos de lei cOlinplementar, que preverá
indenização compensatória, dentre outros direitos; .

II • seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; .
m-fundo de garantia do tempo de serviço; .
IV - salário minimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz

de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua fann1ia com
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualq\ler
fim;

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do
trabalho;

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo;

VII - garantia de 'saIário, nunca inferior ao mfnimo, para os que
percebem remuneração variável;

vm - décimo t~rceiro salário com base na remuneração integral
ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua

retenção dolosa;
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da

remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei;

* Inciso XI reguJl11Mntado pela Medidll Provisória nO 1769-54. d4 / //02/99.

XII - salário-família para os seus dependentes;
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias

e quarenta e quatro semanais, facultada a compensaç~ de horários e a
redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos
ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo,
·em cinqüenta por cento à do normal; .

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal; .

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário,
com a duração de cento e vinte dias; .

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei; .
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante

incentivos específicos, nos termos da lei; .
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de semço, sendo no

mínimo de trinta dias, nos termos da lei; .
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meIO de

normas de saúde, higiene e segurança;
xxm - adiciona! de remuneração para as atividades penosas,

insalubres ou perigosas, na forma da lei;
. XXIV - aposentadoria;

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o
nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas;

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho;

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
xxvm - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do

empregador,. sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando
incorrer elIl dolo ou culpa;

XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das relações de
trabalho; com prazo prescricional de:

a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos
após a extinção do contrato;

b) até dois anos após a extinção do contrato, para o trabalhador
rural;

:xxx -proibição de diferença de salários, de exercício de funções
e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e
critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e
intelectual ou entre os profissionais respectivos;

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos'
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos,
salvo na condição de aprendiz;

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vinculo
empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores
domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, vm, XV, XVII,
XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a sua integração à previdência
social.

TÍTULom
Da Organização do Estado

.......................................................................................................................
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Art. 21 - Compete à União:

CAPÍTULon
Da União

LEGISLAÇÃO ClTADA ANEXADA PEL-A
COORDE:\AC.\O DE ESTUDOS LEGISLATl\'OS - CeDI

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DECRETO-LEI N° 3.689, DE 03 OUTUBRO DE 1941

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;

* Inciso XIV com redação dada pela Emenda ConstitucIOnal n" 19, de 04/0611998 •

XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística,
geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;
......................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.2 124, DE 1999
(Do Sr. Alberto Fraga)

Dá nova redação ao art. 430 do Código de Processo Penal e dita
outras providências.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO ART. 24,
II)

O Congresso Nacional decreta:

Artigo \" _ O anigo 430 do Código de Processo Penal passa a vigorar rom a
seguinte redação:

Artigo 430 - Nenhum desconto será feito nos vencimentos, nos
subsidios ou no salário do cidadão Jurado que efetivamente
comparecer às Sessões do Tribunal do Júri.

§ I" - Ressalvadas as lüp6teses de justa causa. tal como definidas pela
Consolidação das Leis do Trabalho. ao Jurado convocado. que
efetivamente participar das Sessães do Júri. ê garantido o emprego
durante os (12) doze meses seguintes ao mês da convocação;

§ 2° - A inobservância do disposto no § 10 constitui crime contra a
administração da Justiça, punível com a pena cominada pelo artigo
344 do Código Penal.

Artigo 2" - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Artigo 3° - Ficam revogadas as disposições em coou"ano.

Sala das Sessões, em OZ de março de 1999

""'"
De~FRAGAS~~A

, -~

JrSTIFICAÇÃO

Os Jurados. na forma da legislação vigente. são ronvocados entre cidadãos
do povo. via de regra servidores publicas da administração direta. indireta e fundacional,
tanto quanto empregados de empresas privadas de natureza as mais variadas.

A experiência tem demonstrado que, nos últimos anos. com reiteradas
freguência.. cidadãos convocados para o serviço do Jini, são demitidos tão logo retomam ao
serviço. simplesmente por terem sido convocados.

Dando relevância â função do Jurado e determinando que ele seja convocado
entre homens do povo. o Código de Processo Penal não prevê sanções para a demissão
injusta resultante da convocação do cidadão-empregado para aquele serviço. que a lei
considera relevante.

Se não houver garantia legal do emprego. num futuro muito próximo. o
Tribunal do Júri deixara de funCIOnar em face da impossihilidade de compor os Conselhos
dc.scntença, porque os cidadãos convocados. com medo de se verem desempregados. com
muita freguência, pedem dispensa.

Sem meios legais de garantir o emprego· do Jurado. e não sendo justo
concorrer para a perda do ganha-pão. o Juiz fica no dilema de não dispensar e depois tomar
conhecimento que o Jurado foi demitido ou dispensar e ficar impedido de formar o
Conselho de Sentença.

Dai porque necessário se faz dar nova redação ao artigo 430 do Código de
Processo Penal, para garantir o emprego do Jurado. criminalizando a conduta de
empregadores que. sem justo motivo. infringirem a norma protetora.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
......................................................................................................................

LIVRO I
Do Processo em Geral

. .

TÍTULO IX
Da prisão e da Liberdade Provisória

CAPÍTULO VI
Da Liberdade Provisória, Com ou Sem Fiança

Art. 344 - Entender-se-á perdido, na totalidade, o valor da fiança,
se, condenado, o réu não se apresentar à prisão.

LIVRO II
Dos Processos em Espécie

TÍTULO 1
Do Processo Comum

......................................................................................................................
CAPÍTULO II

Do Processo dos Crimes da Competência do Júri

SEÇÃO I
Da Pronúncia.. da [mpronúncia e da Absolvição Sumária

. .
Art. 430 - Nenhum desconto será feito nos vencimentos do jurado

sorteado que comparecer às sessões do júri.
.......................................................................................................................
.....................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.2 125, DE 1999
( Do Sr.Alberto Fraga)

Estabelece a obrigatoriedade do trabalho para os detentos.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nº 704, DE 1995)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art,. J~ Todas as pessoas condenadas. a penas privativas de liberdade terão que
exercer uma atIVIdade remunerada. de conformIdade com o regime prisional em que se
enconrrar.

Art. 10 O trabalho remunerado tem por finalidade a manutenção da-/familia do
preso e a indenização da vitima. na forma da regulamentação. ,-

Parágrafo único - Se o preso negar-se a executar o trabalho remunerado 010
poderá ter nenhum beneficio. indulto ou graça. e permanecerá cumprindo a sua pena no
regime fechado e na sua integralidade.

Art: 3
0

O presidiário. que aderir ao sistema de tralla1ho remunerado, poderâ
descontar um dIa da pena a cada dIa de trabalhado.

. An~ 4" O P~der Executivo Federal e Estadual podera estabelecer convenios e
.conceder Isenço:s .. ~e Impostos e taxas para as empresas. que aderirem ao programa de
trabalho dos presIdlartos.
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Art. 5' o Poder Executivo Federal estabelecera em regulamemo .. demais
condições para a plena aplicação desta lei.

Art. 6' Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação

Sala das Sessões. em "lIe', \'!Mt de 1999

,.----- .......- \
/ \ ,

Deputado JOÃO ALBERTO FRAGA Sn..VA
)

"'-. --/JUSTlFICACÃO

Quem conhece o sistema prisional brasileiro sabe da sua falência. e ela começa
pelo estado de inercia e mordomia em que vivem os presos. pois têm equipamentos
eletrônicos nas suas celas. banho de sol. jogo de futebol. baralho. visitas Intimas. telefones
celulares. e um cardapio de dar ah'l" na boca de todo pai de familia. pois ediversificado o do
café. o do almoço e o da jama. Enquanto isso as vitimas do presidiirios estão passando
necessidades. pois são órfãos e viuvas que perderam a manutençào do lar. e o estado nio se
faz presente e ficas retem de rebelião de presos que se tornam \'crdadeiras vitimas. quando
não o são.

Toda a sociedade brasileira assistiu atônita a greve de fome dos seqüestradores
do empresario Abílio Diniz. como fizeram greve de fome e como foram tratados como
pacientes de primeira. enquamo milhares de pais de famiJias que vivem honestamente fazem
greve de fame dià.ria. eles e seus filhos pois não tem o que comer e quando via ao hospital
morrem nos corredores pois não têm atendimento. Não podemos mais assistir essa inversão
de prioridade. onde os díreitos humanos sào para os que violam a lei e não para os que vivem
de acordo com a lei.

Por tudo isso e que acreditamos na sensibilidade do parlamento na aprovação
desse projeto. onde o autor do delito tem que trabalbar para se manter e indenizar .. suas
vitimas.

PROJETO DE LEI N~ 126, DE 1999
(Do Sr. Alberto Fraga)

Estabelece o limite máximo para cumprimento de p@na privativa de
liberdade.

(A COHISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O limite máximo para o cumprimento de pena privativa de liberdade por
pratica de crime, cumulativamente ou reincideme ede sessenta aJIOI.

Art. 2" O crime continuado passa a .... u llIU penas individua1izadu e somadas
cumulativamente para os efeitos desta lei.

Art 3°Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

A violência urbana tem <:reICÍdo de funna UlUIIadora, e os cidadIos de bem t&n
lido vitimas de pessoas que enveredam pelo crime. ElIas paaou pratÍCIDI inúmeroa crimes

e IOmando-se .. SlIllS peno chegariam a mais de trezentos anos, porêm com os mecaniImo
previstos na lei, onde uma pessoa não pode ser condenada a mais de 30 anos, e com os
beneficios da progressão da pena, com menos de dez anos um autor de inúmeros deIiIoI é
colocado em liberdade, e , em via de regra, volta a pratica os mesmos delitos. uuuinaDdo e
roubando pais de tàmilias, trabalhadores honesto que do vitimas desse tipo de pessoa que
tem que ser banido do convivio social,

A violência silenciosa que ocorre todos os dias nio chega às páginas de jamais e
televisão, e toda a sociedade tem que conviver com ela e adotar a lei do silêncio OU )lIl!ar
segurança pltIticular, o que poucos podem fazer.

Para darmos um basta nesse estado atual temos que tomar o crime apenado deforma
lCVerlI e sem beneficios que possa se dizer: 'i:> crime compensafl.

PROJETO DE LEI N~ 127, DE 1999
( Do Sr. Alberto Fraga)

DispOe sobre a maioridade para fins civil e eleitoral e medidas
de segurança para o menor infrator que praticar crime hediondo.
(AS COHISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA' E DE CONSTITUIÇ10
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO) ,

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A maioridade do brasileiro, bem como do estrangeiro que esteja no país em
cuáter temporirio OU permanente efixada nos termos desta lei.

Ar!. 2".A maioridade para elCitos penais do brasileiro e do estrangeiro que esteja no
país é de de:l:oito anos, respondendo plenamente pelos seu. atos plllticados de forma dolou.
ou cuIpooa.

, § 1°~ adolescente ~or ~e doze~s e menor de dezoito anos que ptIIÍcar crime
~ apos .... Sl;'bmetido a JUDia medica, que relatará obrigatoriamente sobre a ...
capacidade de entendimemo e de praticar os seus atos, poderã sofrer medida resttitiva de
liberdade em eatabe1ecimemo eopecifico para esse fim, com o periodo de internaçlo
conapoadatte ate a metade da pena aplicada ao crime.

§ 1°Para a aplicaçio da medida prevista no § antenor utiliza-se o Estatuto da CriaDça
e do Ado!eIceme e subsidiariamente O Código de Processo Penal.

Art. 3° A maioridade do brasileiro para elCitos eleitorais é de dezesseis anos, sendo
liIcuJIIlivo o exerclcio do direito de voto.

,. Art. 4° .A maioridade do bruileiro e do estrangeiro, resideme no brasll, para efeitos
ClVtS é de dezoitO anos, podendo praticar todos os atos com capacidade plena.

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

Sala das Sessões, em 2 d'l, 1"11t.,~ de 1999

JUSTlFICAÇÃO

O crime organizado e a marginalidade em geral, tem se utilizado da inimputabilidade
do menor de dezoito anos e formado verdadeiros monstros assassinos, que muitas vez
iniciam-se no crime ttnlito cedo e são verdadeiros adultos. fàltando algumas vezes poucos
~ 011 dias para atingir a maioridade e cometem crimes hediondos.

O 1lllUO sistema alem de ser caótico favorece em muito esta pririca deixando todo a
sociedade retem de quadrilhas e menores irrecuperáveis.

A idade civil a ttnlito já pusou da êpoca de ser ttnldada, pois foi feita para uma êpoca
em que OI eotthecimento. eram restrito. e o grau de maturidade do jovem era tardio. Hoje
em dia nio la juJliJica mais uma jovem !CF emancipada para casar-se, poi. !Ó tem 19 anos,
pois a realidade alUa! nio ea dos anOS 40.

Quanto ao direito de voto aos 16 anos, já encontra respaldo legal e apeou
reproduzimos a maioridade eleitoral na mesma legislaçio que trata das demais maioridades.

PROJETO DE LEI N2 128, DE 1999
(Do Sr. Albertf).Fraga)

Institui o Sistema de Bolsa de Estudo para os policiais
federais, policiais. C~vi~ e militares do Distrito Federal?· ,'os
bombeiros militares do D~strito Federal e os militares federais.

(AS COHISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE RELAÇOES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART
~:~;I~)DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART:

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1e. Fica instituído no imbito do Ministério da Egucação e Cultura o sistema
de bolsa de estudo para os policiais federais, policiais civis e militares do Distrito Fedetlll. os
bombeiros militares do DistrilO Fedeml e os militares federais.



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 19 10503

Art. T. A bolsa de estudo tem por finalidade o prossebruimento e a conclusão dos
estudos ou o aperfeiçoamento profissional do beneficiário,

Art. 3° Terão direito ao sistema de bolsa de estudo os órfãos dos policiais
federais, policiais civis e militares do Distrito Federal, os bombeiros militares do Distrito
Federal e os militares federais que faleceram no exercício da função ou em razão dela.

Art. 4° O Poder Executivo regulamentara as condições. requisitos e percentuais
para a concessão da bolsa.

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 2 de março de 1999.

Estamos assistindo a uma evolução cultural e tecnológica no mundo que não se
admite mais que um integrante da carreira de segurança pública ou militar tenha somente o
nível escolar do 1° grau, pois faz~se necessário um constante aperfeiçoamento do servidor
para a melhoria da prestação do serviço público, dando um salto qualitativo no atendimento
ao usuário.

Muitos servidores têm-se aperfeiçoado ou terminado seus estudos com os seus
esforços proprios. a custa do seu tempo de foiga c sem nenhum apoio da União que acaba se
beneficiando com a qualíficação do servidor sem ter contribuído com o minimo.

Com a aprovação desse projeto temos certeza que estaremos construindo um
serviço público de qualidade e voltado para a sociedade.

PROJETO DE LEI N!? 129, DE 1999
( Do Sr. Enio Baeei)

Disciplina o recolhimento de multas em veículos licenciados no
exterior.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Altere-se a redação do parágrafo único do
art. 119 da lei 9.503 de 23/09/97:

Parágrafo único:" os veículos licenciados no
exterior, j1agrados na prática de infrações do trânsito em território
nacional, serão retidos até a quitação e recolhimento dos débitos
de multa".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

ruSTIFICATIVA

Muitos veiculos licenciados no exterior transitam
por rodovi~em território nacional.

. Ao cometer infrações, faz-se necessário o
recolhimento imediato, caso contrário, ao retornarem ao país de

origem, fica inviabilizado a cobrança dos débitos, por não haver
acesso'ao prontuário dos mesmos.

Sala das Sessões, 2 de março de 1999.

L~O .
~ ~c:=:;,:,-"S?=

Deputado ENIO BACCI
PDTIRS

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI 9.503 DE 23/09/1997

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

CAPÍTULO X
Dos Veiculos em Circulação Internacional

Art. 119 - As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de
fronteira comunicarão diretamente ao RENAV AM a entrada e saída
temporária ou definitiva de veículos.

Parágrafo único. Os veículos licenciados no exterior não poderão
saír do território nacional sem prévia quitação de débitos de multa por
infrações de trânsito e·o ressarcimento de danos que tiverem causado a
bens do patrimônio público, respeitado o princípio da reciprocidade.

PROJETO DE LEI N!? 130, DE 1999
(Do Sr. Enio Baeei)

Torna crime hediondo a transmiss!o deliberada do virus da AIDS.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAH!LIA; E DE CONSTITUIÇJ.O
E JUSTIÇA E DE REDAÇJ.O)

oCONGRESSO NACIONAL deaem:

Art. 10 - Aaesce inciso IX ao artigo l° da Lei 8.072
de 25.de jubl de J990, com a seguinIe mlaçlIo:

1- _._ .
.n- _ .
m- ::: : .
IV - .'•.
V- .
VI- .
Vll- : :..

IV - Transmitir e infectar, consciente e
de1iberadIzmeIIe a outrem com o vírus diz AIDS.

Ar!. 2° - Esta· Jei entra em
publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposiçõCs em contrário.

JUSTIFICA.11VA.

A doença mais conhecida como AIDS, ainda é incurável e
mata com o decorrer do tempo. Os que infelizmente adqQircm. esta doença
sabem perfeitamente que podem infectar outras pessoas se n\'? tomarem todas
as precauções necessárias para evitar o contágio, seja através,de contato sexual
ou por transfusão de sangue, etc. .

Portanto, o portador do vírus da AIDS, que t!lr
~tode~doen~ dever ser responsabilizado com;o rigor das pena
da lei, caso transmita COIlSClentemente a doença para terceiros~
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Podemos considerar a intenção de contaminar outra pesso!

conscientemente,'00m0 um crime premeditado e hediondo e, como tal deve se
coosiderado pela lei.

Sma das Sessões, 2 de IllllrÇO de 1999

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:>OAÇÃO DE ESTliDOS LEGISLATIVOS- cem

LEI N° 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

DISPÕE SOBRE OS CRIMES HEDIONDOS,
NOS TERMOS DO ART.5, INCISO XLIII, DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E DETERMINA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

An. 1° - São considerados hediondos os seguintes crimes, todos
tipificados no Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de J940 - Código
Penal, consumados ou tentados:

I - homicidio (Art. 121 l, quando praticado em atividade típica de
grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio
qualificado (Art. 121, § 2°, I, 11, 111, IV e V);

11 • latrocínio (Art. 157, § 3°, "in fine");
1Il - extorsão qualificada pela morte (Art. 158, § 2°);
IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (Art. 159,

"caput", e §§ 1°,2° e 3°);
V - estupro (Art. 213 e sua combinação com o art. 223, "caput" e

parágrafo único);
VI· atentado violento ao pudor (Art. 214 e sua combinação com o

art. 223, "caput" e parágrafo único);
VII· epidemia com resultado morte (Art. 267, § 1°).
* Arlil{o, "capul", com redação dada pala l.ei n" 8.930, de 06'119//994 •

VII-A - (VETADO)
* Inci"o ac,"scido pela l.ei n" 9.695. de 20 08 1998.

VIl-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de
produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, "caput" e §
1°, § l°-A e § l°-B, com a redação dada pela Lei nO 9.677, de 2 de julho
de 1998).

* Inci.'o acre,cido pela l.ei n° 9.695. de 20·08 1998.
Parágrafo único. Conside!'!l-se também hediondo o crime de

genocídio previsto nos artigos 10, 2° e 30 da Leí...no, 2.889, de 10 de
outubro de 1956, tentado ou consumado.

* Parágrafo com redação dada pela Lei n" 8.930. de 06,09/1994 •

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

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

PROJETO DE LEI N2 131, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobe a isençao do Imposto sobre prod~t~s.Industrial~%ados
(IPI) na aquisição de automóveis para os Df1c1a1s de Just1ça e
dá outras providências.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MSRITO); E DE
CONSTITUIÇAO'E JDSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1°: Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industriali
zados (IPI), os automóveis de fabricação nacional, quando adq~dos por ~~cu
lares, comprovadamente "Oficiais de Justiça", cuja finalidade seja a de utilizar o
veiculo para o trabalho;

Art. 2°, O beneficio previsto no art.lo. somente poderá ser uti
lizado de dois (02) em dois (02) anos;

Art. 3°: A isenção será reconhecida pela Secretaria da Receita
F,ederal, do Ministério da Fazenda, mediante prévia verificação de que o adquiren
to: r=enche os requisitos;

Art. 4", O veiculo adquirido pelo Oficial de Justiça não pode
rá ser vendido para terceiros. antes de cumprido o periodo de 24 meses:

Art. 5", Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação:

Art. 6": Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A função importante dos oficiais de Justiça toma-se pratica
menre inviável se não for realizada com o auxilio do automóvel.

Esta. é uma categoria que investe e coloca o carro particular à
serviço do estado e. só recebe de volta a despesa do combustivel.

Aprovando este projeto. estaremos facilitando a tarefa da cate
goria e ao mesmo tempo, incentivando o mercado de automóveis, cuja conseqüên
cia é a de garantir empregos para diversos setores da nossa economia

Sala das sessõesilõ 103/ 1999----/~G?~~
L-=-~ -

DeputDt/O ENIO DACCI
PDT/RS

PROJETO DE LEI N2 132, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Torna obrigat6rio o kit de primeiros socorros para veiculos de
conduçlo ••colarea.

(AS COMISSOES DE VIAÇlO E TRANSPORTES: E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇ10 (ART. 54) - ART. 24, lI)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Acresça-se o incisso VIII ao art. 136 da lei
9.503 de 23/09197:

Art. 136 - Os veículos especialmente destinados à
condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias
com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

;

1- ..
1I- : ..
III - ..
IV - .
V - ..
VI- .
VII· .

VIII - conjunto de materiais e equipamentos de primeiros
socorrros. ~

/.~
'-;'~:'>
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publicação.
Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.

mSTlFICATIVA

PROJETO DE LEI N2 133, DE 1999
( Do Sr.Enio Baeei )

Torna obrigatório curso de primeiros socorros para motorista de
transporte escolar.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 26, DE 1999)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Com o fim da obrigatoriedade do kit de primeiros
socorros para os veículos em geral, este projeto, pretende manter a
exigência para os veículos que conduzem escolares, face a
possíbilidade do mesmo auxiliar a salvar vidas, em eventual

.. acidente.

rX.. 'J"'l
Sala das sessões~ 1 199.

ç;§' ..---" ?

-~e~
eputad~NIO BACCI

PDTIRS

LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE Esn:DOS LEGISLATIVOS - Cem

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO~
LEI 9.503 Df: 23/09/1997

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

...............................................................................................................o-o

CAPÍTULO xrn
Da Condução de Escolares

Art. 136 - Os veículos especialmente destinados à condução
coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização
emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

I - registro como veículo de passageiros;
TI - inspeção semestral para verificação dos equipamentos

obrigatórios e de segurança;
TIl - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta

centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes
laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto,
sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as
cores aqui indicadas devem ser invertidas;

IV - equipamento registrador instantâneo inalteràvel de velocidade
e tempo;

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha
dispostas na extremidade superior da parte traseira;

VI - cintos de segurança em número igual à lotação;
VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos

pelo CONTRA~.
.......................................................................................................................
...........................................................................................................................

Art. I" - Acresça o inciso VI ao artigo 138 da lei
9.503 de 23/09/97:

Art. 138 - O condutor de veículo destinado à
condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

1- .......•.....•.....
II - .
lI! - .
IV - ...........•.......
V - ..•.......•........

VI - Ser aprovado em curso especializado de
primeiros socorros e manuseio de equipamentos.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

O motorista de transporte escolar por transportar
crianças, necessita de curso de primeiros socorros, com intuito de
minimizar os danos aos passageiros em eventual acidente.

I,", -5
Sala das sessões; ri 99.

----- ~~.- ~:;;;_ ~ ·~-r·---=-
'-.,

Deputado ENIO BAcq
PDTIRS

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDESAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAm·os. CeDI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI 9.503 DE 23/09/1997

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO....................~ .

CAPÍTULO XIII
Da Condução de Escolares

........................................................................................................................
Art. 138 - O condutor de veículo destinado à condução de

escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:
I • ter idade superior a vinte e um anos;
" - ser habilitado na categoria D;
JII. (VETADO)
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IV - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravissima, ou
ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses;

V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da
regulamentação do CONTRAN.

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

PROJETO DE LEI
N2 134, DE 1999

(Do Sr. Bbpo Rodrigues)

Diapõe sobre a obrigatoriedade de mot6is e aiailaras
datereinarea o preenchiaento de ficha de controle de bospedag...,
viaando iapedir a :freqüência de lHJ1or.. de 18 (dezoito) anos de
idade.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMtLIA; E DE COHSTITUIÇ1O
E JUSTIÇA E,DE REDAÇAO)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Os mof8is e similares, ficam obrigados a
determinar que os clientes preencham a ficha de con1role de hospedagem,
visando impedir a frequência de pessoas menores de 18 (dezoito) anos de
idade..

§ 1° - Na Ficha de Controle de Hospedagem, deverá
consttiÍr o nome da pessoa, o número do Registro Geral da Carteira de
Identidade, data de expedição e data de nascimento.

§ 2" - No caso das pessoas negansm o preenchimento da
ficha de controle de hospedagem, fica a gerência dos estabelecimentos
mencionados no Art. 1°, proibido de tê-Ias como hospede.

Art. 2" - Para o total cumprimento desta lei, toma-se
obrigatória a entrega mensal de cópia das fichas de con1role de
hospedagem, pelos proprietários, gerentes ou pessoas credenciadas pelos
estabelecimentos mencionados no 'Art. 1°, nas delegacias policiais da
jurisdição daqueles estabelecimentos. ,

Art. 3° - Fica autorizado o poder judiciário local a fiscalizar
a aplicação desta lei e à força policial, acompanhada de representante do
juizado de menores, proceder blitz, buscas e outros atos necessários para
o total cumprimento desta lei. '

Art. 4° - Os estabelecimentos que permitirem a presença
de menores de 18 (dezoito) anos estão passíveis de 18nsm os seus alvarás
de funcionamento cassados, bem como ao pagamento de multa, que varia
de 150.000 (cento e cinqGenta mil) a 1.500.000 (um milhão e quinhentos

'mil) UFIRs (Unidades Fiscais de Referência), e seus proprietários' e
c gerentes enquadrados em crime de corrupção e aliciamento de menores,

exploração sexual e demais crimes previstos no estatuto de criança e do
adolescente e no código penal brasile!ro.

Parágrafo Único: Os valores arrecadados, oriundos das
multaa aplicadas aos estabelecimentos mencionados no artigo 1°, serio
dutinadoa aoa programas de combate a AIDS das Secretarias de Saúde
doa Munlcfploa e do Distrito Federal.

, Art. 5° - Ficam os estabelecimentos a que se refere o'
artigo 1', obrlgadoa a afixansm em suas dependências e em local visível e
de fácllleltul'll o texto da referida lei.

Art. 6" Nas propagandas publicitárias dos
estabeIeclmentoa mencionados no artigo 1°, e que fonsm ser veiculadas
nos rMiot de comunicação, fica obrigatório o uso da expressA0
'PROIBlOA A PERMANENC/A DE MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS",. '

Art. 7" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 8° - Revogam-B8 as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Ante o aumento da prostituição infantil em nosso pais,
apontada pela ONU como uma das maiores do mundo, nossa primeira
reação é de perplexidade e lástima, ainde maiores quando constatamos
que ela costuma estar associada à miséria e ~ fome.

Dada a complexidade deste mundo globalizado, muitos vêem
essa realidade, o que é absolutamente inaceitável, como fatalidade,
alegando a impossibilidade de agir contra essa cruel distorção de
sexualidade e poder.

Mas importa indagar o que se pode fazer; o que o Estado e a
Sociedade civil podem criar como estratégias para sua superação.

Estamos apenas iniciando um processo de sensibilização e
conscientização social dessa problemática. PolIticas públicas e aç6e&
concretas em todas as insláncias governamentais (federal, estaduais e
municipais) e nos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) aio
necessárias, mas nAo bastam: é imprescind(ve1 que seguimentos
organizados da sociedade encontrem sua forma de agir e interferir neàe
processo.

Sio utópicas estas linhas? Pois que sejam. Sem utopia, nlo
há mudanças; sem transformações rumo aos direitos humanos de todos e
de todas, ficaremos neste estágio desumano da humanidade, no qual a
barbárie é a grande tônica.

Faz-se necessário a articulação de toda a sociedade civil. E
nesse sentido é que solicito o apoio de todos os senhores parlamentares a
presente proposição.

Sala das Sessões, 02. de março de 1999.

~
PROJETO DE LEI N2 135, DE 1999

(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Torna obrigatório o registro dos casos de desnutrição junto ao
Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
pelo~ 6rg30s que especifica e dá outras providências.

(AS COHISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAHtLIA; E DE CONSTITUIÇl!.O
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 - Toma obrigatório o registro de casos de desnutrição junto ao Ministério
da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, sobre os casos de desnutri
çllo, atendidos nos hospitais, postos de saúde e Casas de saúde.

Parágrafo Único - Ficam obrigados a fazer o registro e encaminhar para os órglios
a que se refere o cOpllt deste artigo os agentes de saúde, a direção dos Hospitais
públicos, Postos e Casas de saúde.

Art. 2" - Para o registro, o Ministério da Saúde deverá disponibilizar mna centraI de
atendimento específica para os,casos de desnutrição.

Parágrafo Único - O registro será encaminhado a cada trimestre, sob pena de res
ponsabilidade funcional.

Art. 3° - O Ministério da Saúde, por intennédio da Fundação Nacional d~ Saúde,
deverá divulgar os indices de desnutrição registrados a cada trimestre. bem como
as políticas públícas que estarão sendo adotadas para a superação da desnutrição.

Art. 4° - As despesas decorrentes desta Lei correrão às custas de dotação orçamen
tária do Ministério da Saúde,

Art. 50 - Essa Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
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JllSTIFICAT1VA

Podemos observar que o Governo Federal se esmera em produzir estatísti
cas sobre a pobreza, muítas das vezes atacando de forma tímida as suas causas.
Com o presente Projeto de Lei, teremos urna visão real dos bolsões de pobreza na
forma de uma das mais cruéis conseqüências: A DESNUTRiÇÃO.

Com o resultado desses relatórios encaminhados ao Ministério da Saúde terá
ai o governo Federal uma resposta pungente de uma das mais covardes endemia
que pode abater o ser humano, A FOME.

Sala das Sessões, em 02 de março de 1999.

PROJETO DE LEI N2 136, DE 1999
(Do Sr. Marcos Cintra)

Proíbe a importaç!o, venda e criaçAo de cachorro da raça npit
Sull" e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI No 121, DE 1999)

oCongresso Nacional decreta:

Ar!. 1°. Fíca proibida a importação, venda e criação de cães da raça Pit
Buli, puros ou mestiços, em todo o território nacional.

Ar!. 2° Fíca criado, em todo o território nacional, um registro especial de
cies da raça Fit BulI, a ser efetivado nas Prefeituras Municipais, ou nas
Administrações locais, quando for o caso.

Ar!. 3° Todos os proprietários de cães da raça citada, ficam obrigados a
registrá-los na Prefeitura Municipal da cidade onde o animal se encontm, até o dia 30
de juoho, anualmente, a partir de 1999, sob pena de multa de 15 salários mínimos.

§ 1° No registro deve constar se o cão é de criação própria, devendo neste
caso proceder-se o registro também dos pais, ou do animal ou comprovar o seu registro
anterior.

§ 2° Caso o cio tenha sido previamente adquirido, deve ser infOTlllllilo o
nome e endereço do vendedor, sob pena de multa de 5 salários mínimos.

Ar!. 4° Todo proprietário OU possuidor, ao efetuar o registro do seu cio
de raça Pit BulI, deve apresentar comprovante de VlICÍIIIIÇiO contra hidrofobia e seguro
llIIa1 CllIIIra danos que o animal possa causar a ten:eiros.

§ 1" A falta de qualquer destes doemnentos implicam DO impedimento do
resistro e na aplica4lo de multa de 10 salários mínimos, ficando o animal apreendido,
pelo p[.zo de 15 dias, após os quais será sacrificado, se nIo for providenciJdo o seu

ICJÍIITD·

Ar!. 5° Após o registro inicial o possuidor ou proprietário, dentro de 6
-.deve providenciar a casttaçIo do animal, cujo com..provante será apresentado na
renowçio do registro anual.

Parágrafo único. Após esse prazo improrrogável,'o animal dessa raça que
for encontrado em desacordo com as disposições desta lei fica sujeito à busca e
çrmJSIo, seguida de sacrificio pelos meios usuais, sem que o proprietário tenha
direito a qualquer indenização.

Ar!. 6D O cio da raça Pit Buli somente poderá ser conduzido, fora dos
domínios de seu proprietário ou possuidor, com coleira do tipo enforclidor, que têiliia o
nO do registro e portando a focinheira.

§ ímico. A desobediência a esta determinação implica na apreensllo e
sacrificio do animal.

Ar!. 7" Se algum cachorro da raça Pit BulI, em lugar público, atacar
pessoa ou animal, cabe ao seu proprietário ou possuidor:

1-comprovar que o cachorro estava registrado, vacinado e segurado, sob
aplicação cumulativa das multas previstas nos artigos 3D caput e 4°, § 1D, em dobro,
bem como, às penas do artigo 5°, § único, Ar!. 6°.

TI - independente do disposto no inciso 1, e de comprovação de culpa, a
responsabilidade imediata de todas as despesas com tratamento até a total recuperação,
os possíveis danos, inclusíve lucros cessantes.

m - o animal deverá ser conservado em observação de hidrofobia,
durante quinze dias, e, após este período, deverá ser sacrificado.

.IV - comprovar que o animal estava nas condições previstas no artigo 6D
,

sob pena de responder poc dano doloso e crime pretcr-doloso.

Ar!. 8" Ao possuidor ou proprietário, é expressamente proibida a
manutençio de cachorro da raça Pit BulI, em área livre inferior a 500 metros quadrados
e cujas divisas sejam limitadas por cercas ou muros inferiores a2 metros de altum.

§ único. A infraçIo à detcrminaçio do capot implica em aplicação de
multa de 10 salários minimos e apreensão e sacrificio do animal.

Art. 9" Todo mOlltante arrecadado com a aplicação das multas será
obrigatoriamente aplicado em investimento e custeio de ÜJs!alaçlles para recolhimento
de animais, nas condições da lei e para prevenção de hidrofobia

Ar!. lO. Fica expressamente proibida em todo território nacional a
promeiçio ou rea\izaç!o de rinita de cães, sob pena de sacrificio de todos animais

participantes e multa de 20 salários mínímos para o proprietário ou possuidor de cada
aninuJ.

Ar!. lI. Esta lei entra em vigor a data de sua publicação.

Ar!. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificativa

Os lltaques dos cães da raça Pit Bull têm se tornado cada vez mais

fteql1entes. Em sua gnmde maioria, são casos de cães que fogem do dominio ~os donos

e atacam individuos que se encontram por perto. O incidente recentemente ocorrido

em C8D!POs, no estado do Rio de Janeiro, no qual duas crianças foram atacadas na

porta de sua residência pelo cão do vizinho, comprova a ferocidade e periculosidade do

animal cujo treinamento e criação são inadequados.

O aumento no número de criadores de Pit Bulls é preocupante. Tais cães

necessitam de cuidados especiais e treinamento ~equado, o que, nitidamente, nfta

vem ocorrendo. Pelo contrário, o cio da raça Pit Buli tem sido inconseql1entemente

utilizado, tendo sido relatados casos cada vez mais iIeqOentes do uso do animal para B

rinba, emJlIZIo de sua espontAnea agressividade.

. Portanto, surge a neceSsidade dê copiaimos' o exemplo da J.ng\atemI e

Fn:nça:,~ a criaçIo de tais c!es'foi terminantemente proibida, até que exista um

mécaniSmo eficaz de controle destes aniin8ís. No.caso da Inglaterra, a raça de Pit BulI

Temer foi proibida após um incidente envolw:ndo uma criança que foi terrivelmente

llICada poc eles dessa IlIÇlI, e nIo sobreviveu ao ataque. A sociedade inglesa de pronto

respondeu ao incidente, decidindo-se pela extinçIo da raç;no solo inglês.

O presente projeto tomou por bese a excelente proposição do ex

deputado. José Coimbra, arquivado ao término da última Legislatura. Propomos a
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proibição da importação, venda e criação dos cães da rnça Pitt BulI, puros ou mestiços,

além da obrigatoriedade do registro e esterilização dos animais já existentes.' Seni

exercido controle sobre a exposição dos cães em áreas públicas, sendo obrigatório o

uso de coleira tipo enforcador e focinheira.

Tais medidas tomam-se necessárias para regulamentar a criação dos cães

já existentes, que não podetão circular pelas ruas SéIll que seus donos utilizem

mecanismos de segurança. O desrespeito a esta norma implica na apreensio do animal

e, em alguns casos, o seu sacrificio.

poderrlD llt!1" autDrimdas pelo Ministro da Previ.dhu:ia e A.ssisUncia
Social a continuar funcionando em regime de extinçtlo, dade que,
mediante relat6rio c:irct.mlltanci e parecer atuarial, dmnoMtrllm
sua víabiIidade econiJ7lÚCO-}inant:eira e atuarial, aIhn de rztendN
aos llegu:últes requisitDs 1IIinimoll, bem como a outros
determinados pelo órgtlD normativo referido no a7t. 35 data Lei:

1- dispor de plJJnDs de b#:nejfciDs sob regime jituJncmro de
capitaIizaçdo, previanJmta aprovados pelo órgdo c=cutivo de que
trota o a7t. 35 data Lei, de f017TlD. a garantir a swrtentabi1idod da
entidade, observadas as demais~ do órgtlD c=cutivo;

A ausência de normas quanto a circulação destes animais em vias

públicas acaba por gerar diversos acidentes, onde as autoridades nIo possuem sequer

competência para o recolhimento do animal. Com a aprovaçlo deste Projeto, será

possível a fiscalização efetiva de cães e de seus donos.

Exigimos, também, que a criação dos remanescentes da rnça se dê em

wna área definida como não inferior a 500 metros quadrados e em terreno dmdamente

fechado, para evitar a fuga do animal, sendo prevista a responsabilidade penal do dono .

nos casos de fuga e ataque.

Explicita.se, contudo, que tais medidas não se coofigwam em represüia

face ao incidente recentemente ocorrido, mas se tornam necessárias em virtude da

freqüência cada vez maior de incidentes envolvendo cães desta raça. O que se buJca,

na verdade é erradicar da nossa sociedade incidentes envolvendo eles bravios, donos

irresponsáveis e inocentes transeuntes.

Sala das Sessões, em de março de 1999.

H- criar Conselho Deliberativo ou as&eme!hado composto por
mmnbros eleitos diretamente pelos participantes, que~.o
seu presidente;

m-. estabelecer que o presidente do ConseUw referido no' • I~-
~ a funr;4o clt! dirigente máximo da entidade; !

N- criar ConseUw Fiscal com todoll os seus mmnbros eleitoll
~pelos participantes;

V- na continuidade da en1idadtl deverd St!1" oburvada a mesma
proporçdD patrimDrúDl dos participantes assistidos exüJUmte na
data clt! decretaçt:Io da /iquidaçdo ex1rqjudjciDl, efetuados os
descontos devidoa e observado o disposto no a7t. 67data !Ai;

VI· a entidade jiuu:úmard em processo de extinçdo, com a
~departidpantes~, n40 sendD admi1ida a
aclado de novosparticipanta;

V11- assegurar que a per77IQ7Ibu:ia dq parlidpante na eniidDda -.ia
facu1tativa, sendo-Ihe.garan1idoa todos os dbwitos no lIIDJUnto em
que se daligaT. da~, na fanna da letJislGçdo vigente,
inclusive, a pon:ela pkJporcional relativa aos l'I!CWlIOlI exx:edentea
ds_~.·

Art, 3°. Esta lei entra em viaor na data de sua pub1icaçiD.

Art. 4°. Revogam-1l8 as diapolIiç6ea em contririo.

d1JBTD'ICATlVA

PROJETO DE LEI
N2137, DE 1999
(Do Sr. Edlnho Araújo)

DA nova redaç&o aos arts. 37 e 69 da Lei nQ 6.435, de 1977, que
dispõe sobre as entidades de previdência privada.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; DE FINANÇAS E
TRIIlU'rAÇIO (MttRITO); E DE CONSTITUIÇIlO E JUSTIÇA E DE REDAÇIlO
(ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I'. ~te-1l8ao artigo 37 da Lei 6.435~77 o eeguinte parqra!o:

"Parqrafo 11nico. As~ [et:hDdD& que fIa:aem dupnlIIidAs
de paITodniD, dade que comprovada lIUlJ viabilidade~
jtnmwira e atuarial, podmlD Nr CZI.llDrimdGs a conIinuar
fundianando em rwginw de extinçdo,~ o l&poatD
110JIG1dgrafo do anitf. 69 daJ'7'ftf"* 1AL•

Art. 12', DtoMID l1'tIIo 69 da Lei- 6.435/77 a eeguinte redaçio:

,Art, 69. JIamo no aD30 da /iguiI:Ia9ao~ Nn1
admitida a /Iipcltae de 7IICIlpeFIZÇdO da entidotúI.
Parqrafo Qnico. As erJiidtuW [et:hDdD& em 7'lIgime de liquidQÇdO
atrq/udIcIal em cücormu:ia da inaistInda de patrot:inDdDra

A prell8nte propoata busca aprimorar a lei 6.435/77, que, ao
diapor aoo.re: as entidades de previd!ncia privada., tem permitido
interpretações,que acabam contrariando o int:erellll8 doa perticipmtea.

t o que tem ocorrido nos l11timos anos com a decretaçio da
Iiquidaçio extr8judicial de entidades fechadas que, embom Mudáveis e
viáveis financeira e atuarialmente, do liquidadas exclusivamente em raziD
da extinçiD ou da retirada da empresa patrocinadora.

1 Sensivel à nece8llidade de tal aprimoramento, o próprio
Exeeutivo Federal, na peaaoa de Sua Excelmcia, o Presidente da Repl1blica,
chegou a edit8r MlIdida Provisória - MP 1729 - a qual, dentreS
matérias, tratava da presente queatiio. Infelizmente, tal MP foi convertida .
lei contemplm1do relltritivamente apenas o tema das entidades fi1an .~
à época considerada, por aVll1iação das lidt!rançu, a mais 1lrJl8'1te, razãD I.

que o tema da·liquidaçio das entidades fechadas de previd!ncia privada
eequer chegou a eer apreciado.

. A presente propOlllÇaO pretende recolocar, com algumas
modificações laterais, o tema em diacutllliD. Em todo caeo, vale registrar aqui
o entendimento manifestado na ocaaiio por Sua Excel!ncia, o MinilItro da
Previd!ncia e Aaaiatencia Social, em &posiçdo clt! Motivos que acomplUlhou a
referida Medida ProviIl6ria:

°66. Com o proct!tlSo de g1obalimçt2o e o pro<::ellSO de ftJJIDD lO

inco1ponzçdo de empresas, associado ao programa brasütdro de privaIiaaç5íIs
~ por Vossa~ C07ISttIta-u, no sürmma clt! pmN1br.cia
compIemenIm; wn co~ proce1J1IO de mirada de paúllc:ínadonzs de
entidodea, em rIDI20~ fllniJTMnDll eoorI6nIicos (...l. Pelo ordenamento
jurl4ico I.'igenle, qumulD uma "'!1idDde fechada de previdInda privada ,
liquidoda dnido à inaxistInda \ de~ ..-mo que n40 hoJa
qualquer~ de im1gu1aridade nrJ lIUlJ adminisUuçtIo ti~ de
lIUlJ aittca940 ji7umt:eirrz, _ declmadoe indisponfwia os bena de meios 08

adminiat7adares e membros de conaelhos tulnrinút7atiJJ, jfIIcaia ou
Q&NIM/hados que tenham lIXIm:Ído tais cargos nos 12 meses anUlrionIs à
~da/iquidaçdo.
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67. Com a aIt8raç4o do art. 69 na Lei n" 6.435, de 1977,
""- o~ do aimma, pemritindD-ee a~ de

entidtules fecIuJdDs de previ.cUncúz privoda que foram üquidndos em r=2o da
lYfIirada de patrocinadoras. Ocorre, El=1im1tssimo &nJwr l'residerúe da
Repr1b1ica, que muitos deuas entidtules liquidadas estI20 em perfmta sal1de
jfnluu:mra. com t:01ISiderável superávit, mas pelos dispositivos da legislaÇl20
vigenta tl!ln que :ser liquidadas, com a desagregtJJ;tlD de signiJfcat:íva: qr.IlI1IJúa
em men:adDs patII:O sólidos. Ademais, a maioria das """'"' a en1idade tem
que realizar de imedíatD investimentos que tl!ln perfil de longo pnuro, causando
prejubIoa aos pcu1i.dpantMJ e a retirada de recIl7ltOS de atividades que gmrzm
empregos ti desenvolllim.ento econ6mico.

68. Pelo disposto 7lD citado artigo, sob regra:s que ganmtam o
equi1lbrio ecorúJmico-financeim ti atuarial, a1hn da~ das participarrMs
_ Óf!1'2OS de dint;iJo e júJcaHztaI;iJo, o Mi:nisUrio da~ ti AssistI!ncia
Social poderá cu.ctDrimr a continuidade do jimcio_ de ent:idades em
regitM de líquidaç<lo extrajudil:iaI, em~ de~ de
pattocinadora. Dusa forma, estabelecem_ as llOIIdiç;le:s para expatr&1Io do
siatema, assim como a 7IIQlIUtençt2o de ,.ievantes benejú:iDs sOCÚJiJJ e
acon6micos.•

A retirada de patrocínio, como medida excepcional, deve oerJ'
como uma anormalidade do IIÍlItema. No entanto, 1Ie a entidade, mesmo
a retirada ou extinçio da patrocinadora, demonstrar por meio de elI ,

técnicolIaua viabilidade, nio há porque negar-lhe a existência. Aliás, a n
ver, a lei jt auj!t!Tt! tal orientaçio, pois prev! que a liquídaçAo aomente
0C0TTeT quando "reconhecida a inviabilidade" (art. 64). A rigor, a preaen
propoaiçio bullCll apenas explicitar e deadobl'llr uma aina1izaçiio implicita da
lei, indicando quais oa mecaniamoa para aaaegurar a fin8lidade maior da
entidade e da atuaçiD do poder pl1b1ico, qual ~, a "proteçio do
participante" (art. 3" da Lei 6.435/77).

'1'rata-lIe, pala, de mat6ria da maior importincia para 001

trabIlh8dor'ea que participam de entidades fechado de previdfnl:ia
complementar, conatitulndo-lIe a ~te propoaiçiD em um avanço. jt há
aJcum tempo reivindicado. que certamente contribulrt para a modernizaçio
~ modelo prevjdenciárlo.

Sala du aeaJi.123 de fevereiro de 1999.
/1'-IF-- (2/ooft7

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAnvOS· CeDI

LEI N° 6.435, DE 15 DE JULHO DE 1977

DISPÕE SOBRE AS ENTIDADES DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO 1
Introdução

......................................................................................................................
Art. 3° - A ação do poder público será exercida com o objetivo de:
I - proteger os interesses dos participantes dos planos de

beneficios;
n - detenoinar padrões minimos adequados de segurança

ecoDÔmico-financeira, para preservação da liquidez e da solvencia dos
planos de beneficios, isoladamente, e da entidade de previdencía privada,
em seu conjunto;
, m- disciplinar a expansão dos planos de beneficios, propiciando
condições para sua integração no processo econômico e social do Pais;

IV - coordcnar as atividades reguladas por esta Lei com as
pollticas de desenvolvimcnto social e cconômico-financeira do Governo
Federal.
........................................................................................................n .

CAPÍTULom
Das Entidades Fechadas

•••••n n ~ .

,SEçÃom
Da Autorização para Funcionamento

Art 37 - A autorizaçlo para funcionamento das entidades fechadas
será concedida mediante portaria do Ministro da Previdencia e
Assistência Social, a requerimento, conjunto, dos representantes legais da
entidade interessada e de sua patrocinadora ou patrocinadoras.

CAPfTULOIV
Da Fiscalização e Intervenção

SEÇÃOIlI
Da Liquidação Extrajudicial

Art. 64 - Reconhecida a inviabilidade de recuperação da entidade,
o Ministro de Estado da área a que estiver vinculada decretará a sua
liquidação extrajudicial e nomeará o liquidante.

Parágrafo único. O liquidante terá amplos poderes de
administração e liquidação, inclusive para representar a entidade, em
juízo ou fora dele.

Art. 69 • Mesmo no curso da liquidação será admitida a hipótese
de recuperação, na fonna indicada na Seção n deste Capítulo.
.......................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRÍA N° 1.7:19, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1998"-:::.

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS N"S 8.212
E 8.213, MmAS DE 24 DE JULHO DE 1991, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória,
com força de lei:

Art.lo - A Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"ArtSo - As ações nas áreas de Saúde, Previdência Social e
Assistência Social deverão ser planejadas de fonoa hannônica,
penoitindo a integração das políticas públicas de proteção social."

"Art8° - A proposta de orçamento da Seguridade Social será
elaborada de fonoa integrada pelos órgãos responsáveis pelas áreas de
Saúde, Previdência e Assistência Social, tendo em vista as metas e
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a
cada área a gestão de seus recursos." (NR)

"Art.12

vn -como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro, o
posseiro de boa-fé e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e os seus .
assemelhados, que exerçam suas atividades individualmente ou em
regime de economia fainílíar, bem como seus respectivos Cônjuges ou
companJteiros e filhos maiores de quatorze anos ou a eles equiparados,
desde que. trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar
respectivo.

§ 1° - Entende-se como regime de economia familiar a atividade
em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria
subsistencía e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboraçlo, sem a utilização de empregados pcnnanentes.

........................................................................."':" .
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LEI N" 9.732, DE 11)DE DEZEMBRO DE 1998

ALTERA: DISPOSITIVOS DAS LEIS N"S 8.212
E 8.213, AMBAS DE 24 DE JULHO DE 1991,
DA LEI N" 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE
1996, E DÁ OUTRAS PROVIDaNCIAS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei: .

Art.10 - Os arts. 22 e 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art.22

II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da
Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em raião do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:

PROJETO DE LEI
N~ 138, DE 1999
(Do Sr. Edinho Araújo)

Altera dispositivos da Lei n~ 6.435, de 15 de julho de 1977, e
dá outras providências.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (MtRITO): E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, II)

O Congresso Nacional decre~

Art. 1°. Dê-se ao artigo 4° da Lei 6.435, de 15 de
julho de 1977, a seguinte redação:
"Art. 4° ..
1- .
a) fechadas, quando acessiveis exclusivamente aos empregados

de uma só empresa ou de um grupo de empresas,
denominadas patrocinadoras, e quando acessiveis aos
associados de uma entidade de classe, de profissionais e de
representação ou de um grupo de entidades de classe, de
profissionais e de representação, denominadas instituidoras;

b) ..
TI- .
a) .: ..

~ã;~~··i~·:: : :.... j ,f
Parágrafo 2° .
Parágrafo 30 ..
Parágrafo 4° ..

Parágrafo 5° Às patrocinadoras equiparam"se, para os efeitos
desta Lei, as entidades de classe, de profissionais ou de
representação, salvo nos dispositivos que dispuserem sobre
contribuição.

Art. 2". Acrescente-se, onde couber, à Lei 6.435/77,
o seguinte artigo:

"As entidades de previdência privada instituídas por entidades
de classe, de profissionais ou de representação serão
compostas por:

I - Conselho Deliberativo, integrado paritariamente por
participantes eleitos e por participantes indicados pela
instituidora;
II - Diretoria Executiva, nomeada pelo Conselho Deliberativo
dentre profissionais de comprovada capacidade técnica e
idoneidade moral;
m - Conselho Fiscal, integrado majoritariamente por
associados eleitos pelos participantes, na forma do estatuto
da entidade instituída.
Parágrafo único: o ocupante de cargo ou função na entidade
instituidora não poderá, em nenhuma hipótese, integrar
qualquer das instãncias aludidas nos incisos anteriores·.

Art. 3°. O Poder Executivo regulamentará a presente
Lei no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua publicação. I

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de #
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A restrição imposta pela legislação à formação de novos
fundos de pensão, condiciónando-os à existência da
patrocinadora (empresa), com base no vinculo empregatício,
tem limitado o alcance e os beneficios do sistema de
previdência complementar.

Em países de economia maís adiantada, como Estados
Unidos, a legislação prevê o ingresso no sistema fechado de
previdência privada a toda pessoa que demonstre capacidade
de poupança, em harmonia com uma previdência pública,
básica e universal. Para isso, permite-se a formação de fundos
a partir de entidades e associações. de classe, garantindo ao
participante a permanência no sistema nos casos de mudança
de emprego ou mesmo ausência de qualquer vinculo
empregaticio, como é o caso dos profissionais liberaís.

Com tal proposição, sindicatos patronais e dos
trabalhadores, Ordem dos Advogados do Brasil e Conselho
Federal de Medicina, por exemplo, poderão instituir para seus
associados fundos privados de natureza previdenciària, sem
finalidade lucrativa, com as vantagens oferecidas pela
legislação que rege os demaís fundos previdenciários.

A modernização do. sistema de previdencia complementar
exige que, também entre nós, possam surgir os fundos de
pensão setoriais, democratizando este extraordinário
instrumento de captação de poupança estável e de longo
prazo, fundamental para gerar investimentos no setor
produtivo e alavancar nossa economia, além de proporcionar
ao trabalhador uma renda adicional no futuro.

É, pois, no sentido de aprimorar a atual legislação que
submeto esta proposi~O::àapreciação dos nobres pares.

Sala dm;S~~'=02 d< """'" de 1999.

DePUtad4ho Araújo

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
('OORllf.:-'ACÃO llE Esn:DOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 6.435, DE 15 DE JULHO DE 1977

DISPÕE SOBRE AS ENTIDADES DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPíTULO I
Introdução
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Art. 4° - Para os efeitos da presente Lei. as entidades de
.•previdência privada são classificadas:

I - de acordo com a relação entre a entidade eos participantes dos
planos de benefícios. em:

aI fechadas. quando acessíveis exclusivamente aos empregados de
uma só empresa ou de um grupo de empresas, as quais. para os efeitos
desta Lei. serão denominadas patrocinadoras; .

b) abertas. as demais.
11 - de acordo com seus objetivos. em:
a} entidades de fins lucrativos;
b} entidades sem fins lucrativos.
~ 1° As entidades fechadas não poderão ter fins lucrativos.
~ 2° Para os efeitos desta Lei. são equiparáveis aos empregados de

empre;as patrocinadoras os seus gerentes. os diretores e conselheiros
ocupantes de cargos eletivos. bem como os empregados e respectivos
dirigentes de fundações ou outras entidades de natureza autônoma.
org~nizadas pelas patrocinadoras.

§ 3° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos diretores e
conselheiros das empresas públicas, sociedades de economia mista e
fundações vinculadas á Administração Pública.*4° As empresas equiparam-se entidades sem fins lucrativos,
assistenciais. educacionais ou religiosas, podendo os planos destas incluir
os seus empregados e os religiosos que as servem.
......................................................................................................................
......................................................................................................................

PROJETO DE LEI
N2 139, DE 1999

(Do Sr. Alberto Goldman)

Altera a Lei nQ 9.279, de 14 de aaio de 1996, que "regula
direito. e obrigaçOes relativos à propriedade industrial",
aadificando diapositivos que dispO~ sobre direitos conferidos
pela patente e a conces.ao de licença compulsória.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA. INDOSTRIA E COMERCIO; E DE
CotlSTITUIÇAO E JUSTIÇA.E DE llEDAÇ10 (ART. 54) - ART. 24, II)

o Co..paIO NaCioaal deerda:

Iut.l" O iDcilO IV do art. 43, o incilO 1 do § I" e o § 2" do art.68 daLei
N"9.279, de'14 de Maio de 1996, pwama vigorar com ueguinte redaçio:

"Iut. 43 _•...............•...._ .
1- :_ .
n .
m· _ .
IV· a produto fiIbri~ de acordo com a patente de proceuo ou de

JlI'Oda*l que tiver lido coIoc;ado no mcteado interno ou externo diretamente pelo titular da
pIUIlte ou com leU COIlIeIIlimelIl; (M.R.)

Art. 68 .
§ I" .
I - a nIo cxp1oraçlo do objeto da paIet1te DO território lKuileiro por tàlta

de fabricaçIo incompleta do prOOuto,ou, ainda, a tàlta de UIO integtal do proceuo
pItaltIIdo; ou (N.R)

11 .
§ 2° A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e

que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploraçlo eficiente do objeto da
patente, qu~ deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado imemo.(N.R)

Iut. 2" Esta lei entra eIlI vigor na data de sua publicaçio.

O presente projeto de lei pretende introduzir modificações na Lei n·
9. 279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial, com o objetivo de proteger o mercado consumidor brasileiro contra pràticas
comerciais nocivas e garantir o desenvolvimento industrial e tecnológico do País.

As modificações restringem a amplitude da proteçio conferida a titular de
patente de produto ou de processo para evitar que ela se transforme em reserva de mercado
~ aJteram o sentido do licenciamento compulsório - um instrumento previsto pela Lei para

reprimir o uso inadequado ou abusivo da patente - com o objetivo de defender o mercado
e criar uma indústria nacional geradora de riqueza, empregos e tecnologia.

A l'roteçio conferida a titular de patente ou de processo em prevista em
vários dispositivos da Lei, que deve ser vista como um todo complexo e ioterligado,
especil1mente rios artigos 41 a 44 e no artigo 68, que trata do licenciamento compulsório.

Sob a proteçio do artigo 42 e do inciso IV do artigo 43, na forma alui\, o
titu\ar de patente ou de processo pode impedir a aquisiçlo de um produto colocado
legalmente no mercado int01ll8Cional. Trata·se da ínversão do conceito conhecido como
exaulllo de direitos, destinado a limitar o exercicio dos direitos patentírios ou, em termos
práticos, pode ser entendido como um freio • amplitude da proteçio com o objetivo de
prevenir possíveis abusos do poder econômico e de práticas comerciais prejudiciais 10

consumidor.

A modificaçlo proposta permite a comercil1iuç1o no mercado bruileiro
de produto que tenha sido colocado pelo titu\ar da patente, legalmente, em qualquer outro
mercado, eliminando a 1al:una atual que, mais do que preservar o direito patentírio, cria
uma reserva de mercado, o que desejamos evitar.

a artigo 68, que trata da licença compulsória, permite que ela Kja
coocedicIa se o detentor da patentet::'car abuJo de poder econômico ou DO CIJO de nIo
cxploraçlo da patente em territ6 brasileiro ou tàlta de UIO imegraI do proceuo
patenteado. No entanto ressalva no iso I do § I", "os cuos de inviabilidade econômica,
quando-' admitida a importaçlo",

Isto significa que se uma empresa entende .... mais interessante insta1ar
uma planta industrial na Argentina e exportar leU produto para o Brasil, ela tem a garantia
da reserva do mercado brasileiro, mesmo decorrido o prazo de três IOOS da concado de
patente previsto no § 5· do artigo 68 para que Kja requerida a licença compulsória.

É uma verdadeira aberração. O equilíbrio de uma lei plltentária está em
que, ao se conceder a patente de interesse da empresa ela dá ao país a contrapanida de
fabricação nacional, gerando riqueza, empregos e tecnologia. Se a fabricaçio nacional .;
economicamente inviável ou desinteressante para o detentor da patente, pode nio ser ~a
qualquer outro que, com a licença compulsória, poderà produzir no Brasil, sem preju~

para o patenteado que tem, de qualquer maneira, o pagamento dos royallies, na forma da
lei.

De acordo com a redaçio atual só o detentor de patente pode vender ou
imponar, só ele pode produzir aonde desejar e só ele pode definir como e quando nós
poderemos usar o produto patenteado. Claro està que a reserva de mercado permite
estabelecer o preço ao mercado consumidor, sendo muito dificil caracterizar o abuso, já que
a comparaçio toma-se impossivel.

A redação ora proposta para o inciso IV anigo 43 .; a mesma que constou,
quando dos trabalhos de elaboração da Lei, do !lUbstitutivo da Comissio Especial da
Câmara dos Deputados, aprovado em junho de 1993, e enviado ao Senado Federal para
revisio. a texto do substitutivo continha a expressio e externo após "mercado interno", o
que significa autorizaçio para a adoçio da exaustio de direitos.

Assim, deixaria de existir a restriçlo de o patenteado impedir a livre
circulaçio no território nacional de produto ou processo cuja patente lhe pertença e o tenha
lançado em qualquer outro mercado. A partir deste momento, a importaçio tomar-se-ia
livre, o que possibilitaria o abastecimemo do mercado nacional por terceiros, sem que o •
detentor da patente pud.... impedi-lo. Esta prática permitiria a entrada em cena do
importador, que adquiriria o objeto da patente de distribuidores no Exterior para tentar
conquÍltlr parte do mercado brasileiro ao oferecer o produto a menor preço.

A exaustio internacional de direitos, deste modo, constitui-se llUIIl

mecanismo de controle de preços, pela via do livre comercio. O titular do privilegio
deixaria de poder impedir a importaçlo por terceiros para fins comerciais. Por outro lado,
contimariarn imocados tanto o direito de impedir a produçio local do objeto da patente, a
nio .... nos cuoa de licença c:ompulsória, como o direito de negociar a licença voluntária.

Permitir a produção nacional quando nio .; de interesse do licenciado é
um mecanismo de contençio de preços e de deuovolvimento industrial e tecoológico. Por
iuo a nova redaçio dada 10 inciso I, §.1" do art. 68 e 10 § 2".

. A adoçIo das ~caçOes propostas no projeto nio contrariam u
convençlles internacionais firmadu pelo BrasilllObre a matéria, inclusive o recente Acordo
sobre Aspectos dos Direitos da Prbpriedade Intelectual Relacionados 10 Comércio 
TRIPS, concluído no imbito da Rodada Uruguai do GAIT.

O atua1 momento de crise cambil1, com acentuada desvaloriuçlo da
moeda nacionil e tendência de reajustes de preços em vários setores, demonstra corno tais
rnodificaçlles aio importantes, oenIo imprelCindiveis. Como i1UJ1raÇio, tern-se o exemplo

clàssico da indústria flll11lllcêutica que, a despeito da estabilidade interna de custos e da
pequena desvalorização da moeda após 1995. aumentou. desde aquele ano, o preço de seus
produtos. mesmo considerando-se que o real estivesse sobrevalorizado em relaçio 10 dólar.

Pelo que se noticia nos veículos de comunicaçlo de massa. novos preços
detenninados pela desvalorizaçio jà começam a ser cobrados, O que irà onerar tanto o

l
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Esta é a soluçio que preserva os interesses nacionais sem contestar os
direitos de propriedade industrial,

consumidor final quanto o governo, principalmente quando for necessãria a utilizaçio de
medicamentos fabricados no exterior. Com a livre importaçio decorrente da exaustio
internacional de direitos e com a licença compulsória para a fabricaçio nacional, os donos
da patente seriam compelidos a colocar uma planta de fabricaçio no Brasil (lU, ao menos,
conceder uma licença voluntária. Ou entio seriam obrigados a permitir que outros a
utilizem.

IV - a produto fabricado de acordo com patent~ de processo ou de
produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo
titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria
viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como
fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria
viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto
patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo
detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto
patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação
comercial da matéria viva em causa.

Art. 44 - Ao titular da patente é assegurado o direito de obter
indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação
à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da
concessão da patente.

§ 1° Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do
conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o
período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da
data de início da exploração.

§ 2° Quando o objeto do pedido de patllnte se referir a material
biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à
indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver
tomado acessivel ao público.

§ 3° O direito de obter indenização por exploração indevida,
inclusive com relação ao 'período anterior à concessão da patente, está
limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

CÁPíTULOvm
.Das Licenças

· ··········r· ··..·.. ·.. ·..·..··· ·····.. ··············· .

de 1999.Sala das Sessões, em .oZde

LEI N° 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

REGULA DIREITOS E OBRIGAÇÕES
RELATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

TÍTULO 1
Das Patentes

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

CAPfTULOV
Da Proteção Conferida pela Patente Seção III

Da Licença Compulsória
Seção I

Dos Direitos

, An. '41 - A extensão da proteção conferida pela patente será
aeterminada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no
relatório descritivo e nos desenhos.
" Art.' 42 - A patente confere ao seu titular o direito de impedir

terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda,
vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;
n - processo ou produto obtido diretamente por processo

patenteado.
§ 1°Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir

que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos
neste artigo.

§ 2° Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se
refere o inciso 11, quando o possuidor ou proprietário não comprovar,
mediante determinação judicial específica, que o SeU produto'foi obtido
por processo de fabricação divers,?,daquele protegido pela patente.

Art. 43 - O disposto no artigo anterior não se aplica:
I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter

privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao
interesse econômico do titular da patente;

11 - aos atos praticad~s por terceiros não autorizados, com
finalidade experimental, relaci0nados a estudos ou pesquisas científicas
ou tecnológicas; . .

m - à preparação de medicamento de acordo com prescrição
médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem
como ao medicamento assim preparado;

Art. 68 - O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada
compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma
abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico,
comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1° Ensejam, igualmente, licença compulsória:
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro

por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a
falta de uso integral do processo patenteado, ~essalvados os casos de
inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

11 - a comercialização que não satisfizer às necessidades do
mercado.

§ 2" A licença só poderá ser requerida por pessoa com legitimo
interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a
exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se,
predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a
excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

§ 3° No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de
abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local,
será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para
proceder à importação do objeto. da licença, desde que tenha sido
colocadO no mercado diretamente pelo titular ou com o seu
consentimento.

§ 4° No caso de importação para exploração de patente e no caso
da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a
importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de
processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado
diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ SO A licença compulsória de que trata o § 1° somente será
requerida após decorridos 3 (,s) anos da concessão da patente.
...........:••••••••••••••••••n .
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Acrescenta parágrafo único à Lei n2 9.732, de 1998.
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(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l° O art. 5° da lei nO 9.732, de 11 de dezembro de 1.998 passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único: "

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

........................... u .

Parágrafo ú~co - Sem prejuizo da disposiÇaes anteriores, a assumpção dos
encargos pelas entidades a que se remete o caput ocorrerá, progressiva e
cumulativamente, à razão de 1136 ao mês entre as competência abril de 1.999 e
março de 2.001, de forma a atingir o mínimo proporcional ao inicio e 1000/0 (cem
por cento) ao final do período.

........................................................................................................_ .

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

JUSTIFICAÇÃO

A profundidade das mudanças, verificadas na legislação que define as exigências
para que as entidades beneficentes de. aiiisiBncia social tenham isenção de contribuições
para a seguridade social, por si só recomenda um escalonamento para que estas possam se
adaptar à nova realidade jurídica e operacional que daí decorre.

Com a providência, as entidades sem fins lucrativos, educacionais e de saúde,
poderio se preparar para esta nova fase; evitando a sua desestruturação administrativa e
financeira, a descontinuidade na prestação de serviços à comunidade ou o repentino
encarecimento dos valores que cobram de quem possuir condição de pagar, para viabilizar
suas atividades.

Pelas motivos expostos, é de se considerar a proposta corno justa, razoável e
procedente, sobretudo pelos beneficios que tais entidades proporcionam na execução do s~
mister à sociedade em geral, desonerando o Estado de parte de suas obrigações sociais.

de -.M:A-fL de 1999.
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LEI N° 9.732, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS N°S 8.212
E 8.213, AMBAS DE 24 DE JULHO DE 1991,
DA LEI N° 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE
1996, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Março de 1999

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art.1° - Os arts. 22 e 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
passam a vigorar com as seguintes alterações:

Art.4° - As entidades sem fins lucrativos educacionais e as que
atendam ao Sistema Único de Saúde, mas não pratiquem de forma
exclusiva e gratuita atendimento a pessoas carentes, gozarão da isenção
das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212, de 1991,
na proporção do valor das vagas c~didas, integral e gratuitamente, a
carentes e do valor do atendimento à saúde de caráter assistencial, desde
que satisfaçam os requisitos referidos nos incisos 1, TI IV e V do art. 55
da citada Lei, na forma do regulamento.

Art.5° - O disposto no art. 55 da Lei nO 8.212, de 1991, na sua nova
redação, e no art. 4° desta Lei terá aplicação a partir da competência abril
de 1999.

Art.6° - O acréscimo a que se refere o § 6° do art. 57 da Lei n°
8.213, de 1991, será exigido de forma progressiva a partir das seguintes
datas:

I - 10 de abril de 1999: quatro, três ou dois por cento;
n - 10 de setembro de 1999: oito, seis ou quatro por cento;
m- 10 de março de 2000: doze, nove ou seis por cento.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Determi
no à Secretaria da Mesa que acione as campainhas
para que os Srs. Deputados venham ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 57 Srs.
Deputados em plenário, mas temos 427 Srs. Depu
tados na Casa.

Srs. Deputados, venham ao plenário. Vamos
tentar votar com a maior urgência possível.

O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exl a palavra.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desejo, da tribuna desta Casa, re
gistrar o transcurso do 5511 aniversário da emancipa
ção político-administrativa do progressista Município
de Ribas do Rio Pardo, no meu Estado do Mato
Grosso do Sul.

Com uma extensão territorial superior a 17 mil
quilômetros quadrados e uma população superior a
14 mil habitantes, Ribas do Rio Pardo ocupa lugar
de destaque no mercado agropecuário estadual,
sendo o segundo maior produtor em pecuária do
Estado, o 11 11 produtor de mel, o 1311 produtor de
soja e o 1311 produtor de leite; possui o 1711 rebanho
de eqüinos do Estado, sendo, ainda, o primeiro pro
dutor de carvão vegetal no Mato Grosso do Sul.

Congratulo-me, Sr. Presidente, com a popula
ção de Ribas do Rio Pardo, cumprimentando a todos
por intermédio do meu estimado amigo e Prefeito
José Domingues, carinhosamente chamado pelos
seus conterrâneos por Zé Cabelo.

Zé Cabelo, homem típico do interior sul-mato
grossense, desde cedo aprendeu a conciliar os
bancos escolares com o trabalho. Com origens na
lavoura, concluiu o curso de Magistério e foi Agen
te de Polícia Estadual. Mas, empreendedor nato,
foi como comerciante e empresário que exercitou
toda a sua competência administrativa e, aliando-a
ao seu carisma e à sua amizade, conquistou o
respeito, a admiração e o carinho do povo rio-par
dense, sendo eleito Vice-Prefeito nas eleições de
1992 e, posteriormente, Prefeito Municipal nas
eleições de 1996.
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O Sr. Severino Cavalcanti, 2$1 Vice-Pre- Completados pouco mais de dois anos de sua
sidefJte, deixa a cadeira da presidência, que administração como Chefe do Executivo Municipal, o
é ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presiden- Prefeito Zé Cabelo efetuou visíveis transformações
te. no Município, tanto no aspecto material quanto no

aspecto humano.
Apesar das dificuldades financeiras que assolam

todos os Municípios brasileiros, Ribas do Rio Pardo
tem recebido constantes e valorosos investimentos,
com destaques na educação, na saúde, no apoio à
produção agropecuária e na melhoria das condições
habitacionais das famílias de baixa renda.

Parabéns, Prefeito Zé Cabelo!
Parabéns, povo de Ribas de Rio Pardo!
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exll a palavra.
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB

- RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli
cito aos nossos companheiros do PMDB que com
pareçam urgentemente ao plenário, a. fim de que
possamos atingir o quorum necessário, para que a
votação se processe o mais rapidamente possível.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Sr. Presi
dente, peço"a palavra para uma Comunicação de Lide
rança pelo Bloco Parlamentar PUPST/PSUPMNlPSD.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExlI a palavra.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO (Bloco/PL 
SP. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a saúde fi
nanceira da aprazível e hospitaleira cidade de Aguaí
pode estar ameaçada pelo câncer da corrupção.

Sim, Sras. e Srs. Deputados. A absoluta inexis
tência de explicações para os suspeitíssimos atos
do Prefeito Adalberto Fassina leva-nos a graves con
clusões.

Sou Deputado Federal de todo o Estado de
São Paulo, mas confesso a preferência pelas cida
des que adoto como extensão da minha casa. Sem
prejuízo para a missão da representação de todo o
Estado nesta Casa, admito que considero meus os
interesses de Aguaí, que defendo como se minha
própria cidade fosse.

Sr. Presidente, não posso ser indiferente aos
danos produzidos pela conduta administrativa de um
Prefeito que se recusa a prestar informações sobre
os seus alos. Não, Sr. Presidente! Na cidade, cuja
qualidade de seus liberais é um orgulho para o nos
so partido, os quadros do Partido Liberal não assisti
riam inertes a esse acinte. Portanto, nós do PL na-
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cional e da cidade de Aguaí trazemos ao conheci
mento desta Casa de Leis as evidências de poucos
ortodoxos procedimentos do Prefeito de Aguaí na
gestão de obras de pavimentação.

Acreditem, Sras. e Srs. Deputados, se confir
madas as suspeitas, o Prefeito Adalberto Fassina
pode ter inaugurado uma era de duplos prejuízos
para as obras públicas. Por lá a Prefeitura agora
paga pelo material usado pelas executoras da obra,
fornece gratuitamente o mesmo material à mesma
empreiteira e ainda cobra dobrado do contribuinte.

Sim, Sr. Presidente, foi o que aconteceu com
dois contratos de pavimentação de ruas em Aguaí.

As denúncias q4e chegam às nossas mãos
dão conta de que o Prefeito Fassina trata a Prefeitu
ra como a cozinha de sua casa. Segundo essas de
núncias, Fassina publicou edital para obras de asfal
tamento a 7 e 6 reais o metro quadrado, mas cobra
dos contribuintes 11 reais e 36 centavos pelo mes
mo metro quadrado.

E não é só isso. Nos 42 mil metros quadrados
dos dois contratos, o Prefeito pagou pela execução
dos serviços e pelo material empregado, mas, se
gundo denúncias, a pedra e o material asfáltico usa
dos já pertenciam à Prefeitura, uma vez que o Muni
cípio os recebeu em doações do DER (Departamen
to de Estradas de Rodagem) e da FEPASA (Ferrovia
Paulista S.A.).

Constantes do Protocolo nll 0017368/99 (de 15
de março de 1999), do Ministério Público do Estado
de São Paulo, e do Processo nll 000376-01 0/99, (d~:
23 de fevereiro de 1999), do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, as denúncias que ora trago aq
conhecimento público podem ser apenas a ponta de
um iceberg.

A honrada cidade do leite forte e dos laranjais
fartos merece o respeito de todos nós, e seu povo
um Prefeito que no mínimo se explique.

Por isso, faz-se necessária a declaração do fim
dessas suspeitas com a máxima urgência. Para tan
to, solicito a anexação deste discurso aos processos
abertos que reivindicam a apuração dos fatos e a
exemplar punição dos culpados.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exll a palavra.
O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srls e Srs. Deputados, vimos assistindo, nesses últi-

mos meses, à consolidação da reforma previdenciá
ria, tal como proposta pelo Governo. Convicta, como
sempre, de que todos os males da economia brasi
leira e~tão debitados à conta do cidadão, a equipe
econômica impôs ao País um modelo de previdência
absolutamente cruel e desumano, no qual, em des
pautério inédito na História, os trabalhadores conti
nuam a contribuir mesmo depois de aposentados.

Não será esse o único absurdo. Vários outros
foram cometidos contra os atuais e os futuros apo
sentados e pensionistas. São alíquotas que cres
cem, benefícios que desaparecem, conquistas histó
ricas que viram pó, ao arbítrio de quem sacrifica fria
mente as pessoas para, de um modo ou de outro,
solucionar contas que não fecham.

Agora, Sr. Presidente, quando as medidas
mais recentes alteram a própria estrutura do INSS,
continua a prevalecer a insensatez. Em total desco
nhecimento da realidade nacional, e ao arrepio dos
princípios intocáveis da Federação, o Governo ela
bora um sistema arcaico e centralizado, por meio do
qual as superintendências estaduais São substituí
das por gerências regionais, todas submetidas a um
órgão central, localizado na Capital Federal.

Na prática, a situação do INSS nos Estados fi
caria assim: das 27 superintendências existentes,
cada qual responsável por um Estado, quatorze se
riam extintas e substituídas por meros postos esta
duais de serviço; dez, entre as restantes, abrange
riam um ou vários outros Estados sob sua supervi
são. Por critérios inexplicáveis, que só encontram
uma primária justificativa geográfica - e nenhuma do
ponto de vista administrativo -, Santa Catarina fica
ria subordinada à Superintendência do Paraná; Dis
trito Federal, Tocãntins, Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul, à Superintendência de Goiás; a do Ceará fi
caria responsável pelo Rio Grande do Norte, pelo
Piauí e pelo Maranhão e a da Bahia, por Sergipe; já
a Superintendência de Pernambuco "abrangeria Ala
goas e Paraíba, enquanto a do Amazonas incluiria
praticamente todos os Estados da região Norte:
Pará, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. Apenas
São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul man
teriam suas superintendências próprias e exclusivas,
funcionando com a autonomia assegurada pelo sis
tema em vigor.

Ora, como facilmente se percebé, a estrutura
proposta não atende nem aos princípios elementa
res da boa administração nem às reais necessida
des do País. Centraliza, quando se sabe que a des
centralização, no serviço público ou na atividade pri
vada, é muito mais eficiente no que se refere à quali-
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dade dos resultados; além disso, agrupa Estados _centralizadora atingiu os pressupostos mqis elemen-
muito diferentes pelo simples fato Qe que são vizi- tares da própria Federação.
nhos, sem· cónsiderar as diversas pàrticularidades Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize a di-
de cada qual. vulgação deste prQnunciamento no jornal da Casa e

As medidas não levam em conta, ainda, uma no programa A ,voz do Brasil.
questão essencial. Talvez seja o INSS o órgão públi- O SR. CARLITO MERSS - Sr. Presidente,
co que tenha mais contato direto com o cidadão. peço a palavra pela ordem.
Seja o trabalhador ativo, o aposentado ou o pensio- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
nista, todos recorrem com maior ou menor freqüên- V. Ex!! a palavra.
cia à burocracia previdenciária, para contar tempo O SR. CARLITO MERSS (PT - SC. Pronuncia
de serviço, regularizar sua situação ou pleitear al- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
gum outro benefício. Como exigir da população que, Deputados, na falta de argumentos sensatos, até o
a partir de agora, dependa de serviços localizados blecaute ocorrido há poucos dias serviu de justificati-
em outros Estados, ou mesmo em Brasília? Já não va para a construção da Usina Hidrelétrica do Cubatão,
basta tudo o que lhes foi retirado, e também supri- em Joinville. A questão não é a necessidade de
mem dos segurados o acesso imediato às instâncias atender à demanda de energia elétrica - que existe
decisórias? e não é pouca -, mas a forma como isso será feito:

Observe-se, ainda, que, não fossem todos es- com ou sem agressão à natureza, com ou sem zelo
ses problemas, a proposta do Governo mereceria pelo dinheiro público, com ou sem racionalidade.
repúdio apenas por caracterizar uma afronta aos prin- É preciso apagar a idéia de obras faraônicas,
cípios federativos. Em nossa sistemática, tais princí- muito comuns no período da ditadura militar, pródi-
pios asseguram a total independência das unidades fe- gas em iluminar as contas bancárias das grandes
deradas entre si, sem qualquer prevalência de umas empreiteiras, à custa de um curto circuito nos cofres
sobre outras. A subordinação hierárquica só se esta- públicos, com conseqüências facilmente percebidas
belece em relação à União. Assim, quando se subordi- nesses dias de crise.
na Roraima, por exemplo, ao Amazonas, cria-se uma A construção da Hidrelétrica do Cubatão tem .
situação de fato que fere de forma inquestionável um contra si uma enxurrada de argumentos sérios. Um
princípio fundamental do Estado brasileiro, materializa- documento do Ministério Público Federal concluiu
do na autonomia estadual. que foram desrespeitadas, pelos órgãos estaduais

Qual a razão de ordem econômica a justificar competentes, diversas exigências legais em relação
tal aberração, principalmente quando se sabe que a ao impacto ambiental e à concessão das licenças
redução de custos dela decorrente é insignificante? ambientais pertinentes. Para se ter uma idéia, a obra
A verdade é que, sem nenhum benefício para a po- causaria a inundação de uma porção importante da
pulação, o esvaziamento das unidades estaduais Mata Atlântica, na Serra do Quiriri, matando plantas
mencionadas constitui desrespeito à própria cidada- - e não apenas pinus, como afirmam alguns -;e ani-
nia dos habitantes atingidos pela reformulação. mais da floresta de maior biodiversidade de fauna e

O projeto do Governo alcança ainda outros aspec- flora do planeta. O desmatamento atingiria 270 hecta-
tos, referentes ao funcionamento do INSS e ao papel da res da mata, que é patrimônio nacional, pela Consti-
instituição. Todos convergem para esse movimento de tuição Federal, e considerada reserva da biosfera
centralização, pelo qual se privilegia a atividade de can- pela ONU - e é bom lembrar que a área do Quiriri é
trole em detrimento do planejamento e da execução. de proteção ambiental, conforme lei especial de
Distancia-se, assim, e ainda mais, a previdência social Joinville. Será que nosso Município quer esse tipo
do conjunto da sociedade, mantendo-se encastelada em de superação, ou seja, que a Mata Atlântica ultra-
uma forte estrutura burocrática, que não atende à reali- passe a marca de ser a segunda mais ameaçada de
dade imediata do segurado e cidadão. extinção do mundo e Santa Catarina avance no

É assim, Sr. Presidente, que ocupamos esta ranking da sua destruição, onde ocupa a quinta po-
tribuna para protestar contra o mais recente desatino sição?
do Governo Federal, que, novamente, em questões Além disso, há a possibilidade concreta de
previdenciárias, ignora completamente as reais ne- acontecerem problemas no abastecimento de água
cessidades da população. Agora, porém, foi mais durante e depois das obras. De acordo com a Fun-
longe. Se pelo excesso de pragmatismo vem sacrifi- dação Água Viva, são insuficientes as informações
cando sem limites o povo brasileiro, pela arrogância para saber se foram cumpridas e~igências de melho-



No último exemplo, o que faltou foi a proteção
devida pelo Estado, na ausência da proteção mater
na.

Segunda-feira, dia 12 de março, organismos in
ternacionais como o Instituto Latino Americano das
Nações Unidas Para Prevenção do Delito e Trata
mento do Delinqüente - ILANUD, o Unicef, a Agên
cia de Notícias dos Direitos da Infância - ANDI e a
Fundação Educar D. Paschoal premiaram iniciativas
da sociedade civil e setores públicos como Prefeitu
ras, Juízes e Promotores da Infância e Adolescência
pelo cumprimento da lei: a aplicação do Estatuto da
Criança e do Adolescente, aprovado há quase dez
anos.

Foram premiados dez programas de aplicação
de medidas socioeducativas para adolescentes infra
tores das cidades de Belém (Pará) e de Recife
(Pernambuco), do Ministério Público de Santa Catarina,
de entidades não-governamentais de Belo Horizonte
(Minas Gerais) e Roraima, de entidades governa
mentais de São Paulo, do Instituto de Educação e
Pesquisa de Porto Alegre (Rio Grande do Sul), do
Claves, do Lions Clube de Curitiba, com destaque
para programas de reabilitação com medidas socioe
ducativas, liberdade assistida e prestação de servi
ços à comunidade em caso de infração leve.

Ao mesmo tempo, o Governo Federal ameaça
com um corte de 6,5 milhões de reais do programa
de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Os cortes na área social aprovados no Orça
mento da União em 1999 afetam programas de aten-
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ria da estação de tratamento de água do Cubatão. A Oncologia Clínica, que indica a utilização dos marca-
própria Casan reconhece que não tem outra alterna- dores biológicos na atividade privada, tendo, portan-
tiva projetada para o abastecimento caso a constru- to, a atividade pública também de guardar igual ca-
ção prejudique o sistema atuàl. O prejuízo seria minho para beneficiar centenas de milhares de mu-
constante: vazões irregulares e contaminação das Iheres do nosso País.
águas com materiais em suspensão, além da conta- Deixo registrado o meu desagravo pelo fato de
minação orgânica. Tudo isso para fornecer apenas a técnica Tânia Lago ter ventilado esse assunto em
cerca de cinqüenta megawatts de energia. público sem ouvir a Sociedade Brasileira de Oncolo-

Com a alternativa da termelétrica - abastecida gia Clínica e sequer outros profissionais da área.
pelo gasoduto Bolívia-Brasil - seriam gerados seis- Passo a outro assunto, Sr. Presidente, Sr's e
centos megawatts, mais do dobro da demanda do Srs. Deputados. O episódio Catita, ocorrido há algu-
Município (215 megawatts). E ainda por cima com mas semanas, com a heroína vira-lata salvando a
um custo de 11 milhões, 250 mil dólares a menos do vida de duas crianças indefesas, e as cenas da Can-
que se gastaria na hidrelétrica para produção da delária 11, de tentativa de extermínio de crianças e
mesma quantidade de energia. adolescentes no Rio de Janeiro, comandado por

Quanto ao turismo, não é preciso gastar tanto uma ex-vítima da Candelária I, o que teriam em co-
com uma represa para incrementá-lo. A natureza já mum?
nos ofereceu seu presente. Se em Canela, na Serra A manifestação de um sentimento existente ou
Gaúcha, a Cascata do Caracol faz sucesso com seus abolido do chamado Instinto de Preservação, que se
131 metros de queda, temos mais que o dobro de sobrepõe ao de proteção materna em ambos os ca-
chances para atrair turistas ao Salto do Cubatão, o se- sos.
gundo mais alto do Brasil, com seus 370 metros.

O pior blecaute é o que apaga a luz do bom
senso.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExD a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na semana passada, a Sr'
Tânia Lago, técnica do Ministério da Saúde, faltou
com a verdade quando, em entrevista à TV Câmara,
afirmou que em nenhum país desenvolvido existe a
aplicação de marcadores biológicos para o câncer
de mama. Ou essa senhora está desinformada ou é
incompetente.

Gostaria de dizer que vários países já utilizam
esses marcadores biológicos. Mesmo no Brasil, a
clientela privada utiliza-se desse instrumento.

Não é só isso. O próprio Ministério da Saúde,
por intermédio da Portaria n2 3.535, de 2 de setem
bro de 1998, estabelece critérios para o cadastra
mento de centros de atendimento em oncologia.
Uma das atribuições dos laboratórios de patologia
clínica é a dosagem de marcadores tumorais.

Portanto, Sr. Presidente, minha manifestação é
no sentido de evitar que técnicos do serviço público
impeçam a própria comunidade de ter direito a infor
mações idôneas e adequadas.

Gostaria, ainda, de mencionar que esse assun
to faz parte da discussão da Sociedade Brasileira de



Espero que o Congresso Nacional reaja no
sentido de fazer valerem os princípios e a política
pública prevista na Lei n2 9.432, de 1997, e não se
curve às pressões norte-americanas, como tem sido
a tônica e a moda do Palácio do Planalto.

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exll a pàlavra.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srí!s e Srs. Deputados,
venho a esta tribuna que representa os anseios e o
futuro da sociedade brasileira para comunicar um
importante evento esportivo tripartite realizado na ci
dade de Uruguaiana, na fronteira do meu Estado
com o Uruguai e a Argentina.

Trata-se da quinta edição do Três Fronteiras
Village Open de Tênis, que reuniu tenistas profissio
nais do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Esse

Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 19 10519

dimento a criança e desestimulam iniciativas próspe- Estão tentando também chantagear oyBrasil na
ras como essas. sua participação nas ·cargas financiadas pelo Exim-

Neste contexto, estamos encaminhando reque- bank, não querendo conceder aquela parcela que
rimento de convocação à Comissão de Seguridade corresponde ao Brasil de forma automática, e sim
Social e Família para que a Secretária de Ação So- mediante solicitações específicas. Argumenta-se
cial venha prestar-nos esclarecimentos sobre a que o Brasil também não está concedendo esse tipo
questão do adolescente em conflito com a lei, cuja de facilidade.
necessidade de privação de liberdade exige um pro- Os norte-americanos querem participar do frete
grama socioeducativo e assistência psicossocial es- entre o Brasil e o Mercosul, o que levou empresas
pecífica, cuja responsabilidade de execução penal é brasileiras a solicitarem a participação de navios bra-
estritamente pública, no contexto do corte orçamen- sileiros nos fretes entre os Estados Unidos e Porto
tário do programa voltado à defesa dos direitos da Rico, mas autoridades marítimas norte-americanas
criança e do adolescente. recusam-se a aceitar a solicitaçã0, tendo em vista a

Era o que tinha a dizer, srOs e Srs. Deputados. existência de lei americana que veda o acesso de
O SR. LUIZ SALOMÃO _ Sr. Presidente, peço navios estrangeiros a esse circuito. Em razão disso,

a palavra pela ordem. somos levados a também negar a participação de
navios norte-americanos no tráfego Brasil-Mercosul.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem No entanto, as autoridades brasileiras comprome-
V. Ex

ll
a palavra. tem-se a fazer gestões no sentido de acelerar a faci-

O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Sem revi- Iitação disso. Estamos fazendo uma concessão uni-
são do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, lateral.
gostaria de registrar minha preocupação e ao mes- Parece que S. Exlls do Ministério dos Transpor-
mo tempo questionar de onde parte a orientação tes e, pelo que estou informado, da Casa Civil da
para o que está acontecendo em matéria de marinha Presidência da República não têm consciência de
mercante. que o Brasil, por falta de uma política marítima firme

Tenho em mãos atas das reuniões ocorridas e conseqüente, está pagando 6 bilhões de dólares
entre o administrador marítimo norte-americano Clyde de fretes e de afretamentos de navios estrangeiros,
J. Hart Jr. e o Sr. Armando Freigedo Rodrigues para poder fazer o movimento do seu comércio. Isso
Filho, Diretor do Departamento da Marinha Mercante é um absurdo. É o maior item de despesa cambial
do Brasil, nas quais as autoridades manifestaram da nossa balança de pagamentos, que o País assu-
preocupação com a vigência do § 72 do art. 11 da me unilateralmente. Por falta de uma política firme,
Lei n2 9.432, de 1997, que estabelece que não inci- estamos agravando a nossa balança de pagamen-
dirá imposto de importação sobre as mercadortas tos.
importadas em navios brasileiros.

Ora, Sr. Presidente, essa medida foi instituída
por lei federal. Eu havia apresentado um dispositivo
desse tipo na Legislatura retrasada. Não foi aprova
do naquela época, mas foi aprovado, posteriormen
te, em função de emenda do Deputado Roberto
Campos.

Não faz sentido a concessão que o Governo
brasileiro se compromete a fazer nessa ata de reu
nião, dizendo que vai propor a revogação dessa me
dida, contrariando a política pública aprovada pelo
Congresso Nacional.

Além disso, as autoridades marítimas brasilei
ras comprometem-se a desenvolver medidas admi
nistrativas para neutralizar a lei. Isso é absurdo e
inadmissível. O Congresso tem de se fazer respeitar
e questionar a autoridade do Sr. Freigedo ou de
quem o comanda, a partir do Palácio do Planalto,
para tomar atitude como essa.



Sr. Presidente, comunico a V. Exll que o Parti
do Trabalhista Brasileiro encontra-se com os seus
23 Deputados presentes no plenário e aptos a votar.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, estou encami
nhando requerimento hoje a V. Exll a respeito da CPI
do Poder Judiciário.

Acho que a Câmara dos Deputados tem de se
manife~tar, tem de participar. Se o Senado Federal
vai fazer uma CPI, temos também de participar. A

10520 Sexta-feira 19 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

evento, patrocinado por empresas civis, este ano fronteira como a ~ossa Uruguaiana pode medir a im-
distribuiu cerca de 14 mil reais em prêmios aos ven- portância de uma; competição eSP9rtiva desde gêne-
cedores. O principal patrqci.nador é o Condomínio ro. O esporte é ~m referencial importante para a fa-
Vil/age Santos Dumont, e a organização é do Tênis mília, não somente a brasileira como a argentina e a
Clube Rio Branco da cidade de Uruguaiana, que tem uruguaia. Vejam V. Exlls que foram esses laços
na pessoa do seu Presidente, o médico Raul Antonio . culturais, esportivos, sociais e econômicos o berço
VaUs, o maior incentivador do esporte na fronteira . para o nascimento do Mercosul.
gaúcha. Hoje a cidade gaúcha de Uruguaiana tem des-

A competição deste ano reuniu os melhores te- taque no esporte, especialmente neste Três Frontei-
nistas da América Latina, como Frederico Dondo, de ras Vil/age Open de Tênis, e graças aos esforços do
apenas 20 anos, ex-integrante da equipe da Copa médico Raul Antonio Fagundes VaUs, a quem já nos
Davis que representou o Uruguai. Da Argentina par- referimos anteriormente. Esse gaúcho que preside o
ticiparam três vencedores da Copa Davis, Escribano, Tênis Clube Rio Branco é um incansável. Além de
Dias e Donatti, e o novato Olguim. Do Brasil os te- desportista renomado, tem-se dedicado ao desen-
nistas Rodrigo Ferreiro, Eduardo Frick e João volvimento do Tênis Clube, dando continuidade ao
Zwecth, esse último o vencedor do Três Fronteiras trabalho de seus antecessores.
Vil/age Open de Tênis do ano passado. Ele trouxe para o Clube, além da juventude

Vejam, Srs. Parlamentares, a importância des- uruguaianense, os tenistas dos três países que for-
se evento para o esporte latino-americano e espe- mam a nossa fronteira. O Dr. Raul VaUs começou
cialmente para a juventude desses três países. A sua gestão congregando as principais lideranças so-
competição ainda reúne centenas de jovens e adul- ciais e esportivas como às integrantes do Bloco Car-
tos que participam ativamente dos jogos, tendo em navalesco Independente, do próprio Clube, que é
vista que se trata de um campeonato cujos portões formado essencialmente por jovens. A partir desse
são abertos a todos os amantes do tênis. Os brasi- congraçamento, o Presidente Raul VaUs criou atrati-
leiros, argentinos e uruguaios integrados pelo espor- vos para os associados, dando destaque aos cam-
te vêm prestigiando ano a ano esse importante peonatos esportivos para manter aceso o entusias-
evento. mo para as futuras diretorias.

O Três Fronteira Open de Tênis foi vencido nos A motivação do médico Raul VaUs começa em
anos anteriores pelo argentino Pancho Giusiani em casa, com o incentivo de sua família, tendo em sua
três oportunidades e pelo brasileiro João Zwecth, filha Pilar VaUs uma das maiores tenistas gaúchas.
que participou neste ano como incentivador e treina- Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados, fizemos
dor dos novos tenistas. Os uruglJaianenses, meus hoje esta homenagem ao esporte a título de incenti-
conterrâneos, no campeonato deste ano, tiveram a vo ao desporto nacional, na esperança de que o
oportunidade de assistir a dois nomes de prestígio exemplo da cidade de Uruguaiana produza frutos
no tênis nacional que saíram das quadras do Tênis nos demais Estados do País e desperte o interesse
Clube Rio Branco para fazer sucesso nas quadras das autoridades do Governo para o esporte nacio-
do mundo inteiro.Trata-se de Rodrigo Ferreiro e Ina.
Frick, que desde as categorias menores se destaca-
ram como grandes tenistas. E sagrou-se campeão
de 1999,0 argentino Olguim, que recebeu o prêmio
de 1.500 dólares.

A direção do Tênis Clube, empolgada com o
resultado do campeonato deste ano, ao qual compa
receram cerca de 2 mil pessoas, já começa a traba
lhar pelo campeonato do ano 2000, quando espera
duplicar o número de participantes e de torcedores.
A expectativa para o próximo ano é estender o con
vite aos tenistas do Paraguai. Esse convite vai de
pender da verba do patrocínio, tendo em vista que
se trata de um campeonato muito caro.

Srs. Deputados, somente quem nasceu e tem
sua base política, social e cultural num cidade de
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Câmara Federal tem de discutir os problemas do Po- E paremos para pensar. Se aprovarmos isso
der Judiciário. que aí está, estaremos dando a nossa gente uma

Estou encaminhando requerimento a V. Ex!! demonstração de que aqui os interesses defendidos
para que possamos, na semana que vem, discutir a não são os dela. Muitos até dizem que estão defen-
matéria e até, se for o caso, criar na Câmara dos dando os interesses da Nação. Será mesmo? Quem
Deputados uma CPI do Poder Judiciário. é a Nação brasileira? Não é o povo? Perguntemos

Era o que tinha a dizer. então a este povo se ele quer mais esse imposto.
O SR. ALMEIDA DE JESUS - Sr. Presidente, Vamos separar um pouco, para melhor entender-

peço a palavra pela ordem. mos, a Nação (povo que sofre) e a Garantia das Ins-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem tituições da Nação Brasil, Estado democrático de Di-

V. Exª a palavra. reito.
O SR. ALMEIDA DE JESUS (Bloco/PL - CE. Quem serão os herdeiros dessa lei? O povo

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, brasileiro? A saúde desse povo? A Previdência So-
SrBs e Srs. Deputados, analisei muito, debrucei-me cial? Ou o Fundo Monetário Internacional e os de-
durante quase uma noite, e não poderia deixar de mais credores desta Nação? Porque a Saúde nós já
neste dia pronunciar-me nesta Casa reafirmando o sabemos que não é, pois já tivemos provas durante
meu voto contrário à CPMF, diante de tudo que con- 24 meses com a Emenda nº 12/96, e com o mesmo
segui detectar de inconstitucionalidade dessa propo- Governo que busca ressuscitar tão famigerado im-
sição, e cito apenas dois aspectos: posto que sequer pagaria os juros da dívida externa

1 - Não podemos prorrogar o que não mais no decorrer do seu período de arrecadação.
existe desde o dia 22 de janeiro de 1999, é, portan- SrBs e Srs. Deputados, a lei injusta suscita a ira
to, um novo imposto, uma proposição MORTA. do povo, e a ira do povo motivado por um período di-

2 - Quando se modifica o texto, revoga-se a lei fícil, de crise, de desesperança, pode causar o de-
anterior. A lei anterior já não mais existe, ela tinha sespero, a desconfiança, a convulsão e - por que
prazo predeterminado. não dizer? -a transgressão e desobediência a essa

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, companhei- própria lei.
ros, corremos o risco de incorrer em grave erro de Fica, então, Sr. Presidente e demais compa-
inconstitucionalidade, não existindo nenhuma juris- nheiras e companheiros, nesta data de 18 de março
prudência firmada. de 1999, o registro do meu pronunciamento, que inti-

Agora, para uma breve reflexão, cito a palavra de tulo neste instante de grito de alerta aos Srs. Parla-
Deus no livro de Romanos, Capítulo 4, Versículo 13: mentares, representantes legítimos que somos do

povo brasileiro espalhados eqüitativamente pelas
Não foi por intermédio da lei que a unidades federativas desta Nação, de que o povo

Abraão ou a sua descendência coube a pro- não suporta mais colocar nos parlamentos homens
messa de ser herdeiro do mundo, e sim me- que praticam a injustiça por intermédio de leis, e
diante a justiça da fé. causam por meio dessas mesmas leis a milhões de

. Pois se os da lei é que são os herdei- cidadãos bons e honestos o desequilíbrio e transtor-
ros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, nos espirituais, familiares, financeiros em suas vidas
porque a lei suscita a ira, mas onde não há em geral, por desemprego, fome, miséria, inseguran-
lei, também não há transgressão. ça, falta de saúde, educação, habitação e tantos ou-

Sras. e Srs. Deputados, a lei que hoje estare- tros programas permanentes de ação social que, se
mos votando e - quem sabe? - até aprovando, em viessem a serem prioridade dos governos, melhora-
segundo turno, não vai garantir ao povo brasileiro a riam e muito a situação de tantos excluídos pela so-
promessa de ser herdeiro de coisa nenhuma. Pelo ciedade, dado o estado de miséria em que vivem.
contrário, vai colocar sobre os ombros desse povo Meus colegas Deputados e Deputadas, ouvi
mais um tributo, um fardo pesado, que não sabemos um companheiro dizer que a CPMF é um imposto
se ele terá condições de suportar, e nós, os legisla- justo. Justo em quê? Como? Ah, porque o pobre não
dores desta Nação, é que estamos propiciando a ele tem conta bancária? Mas o patrão dele tem! E o di-
mais esta carga tributária injusta, para resolver des- nheiro que os ricos vão pagar não terá nenhum im-
mandos com os quais ele, "o nosso povo" não tem pacto nos aumentos dos preços e no aumento do
nada a ver, pois não foi o causador deste caos, des- desemprego, ou quem vai pagar é tão bonzinho que
ta crise, desta situação. não vai repassar, adequando as suas empresas, o



CPMF

RELAÇÃO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

• O ministro José Serra denunciou, ainda no
ano passado, que o gasto federal com saúde caiu
12,4% entre 1994 e 1998;

• Em 1995 o volume de recursos para custeio
e investimento em saúde foi de 12,8 bilhões; em
1996, 11,80 bilhões de reais; em 1997, 14,20 bilhões
de reais e fechou o ano de 1998 em 12,99 bilhões
de reais;

• Ao mesmo tempo, enquanto o conjunto de
despesas orçamentárias em outros setores, fora
saúde e educação, cresceu 15,8%, o de saúde e
educação cresceu apenas 1,2%.

• No ano de 1997, a arrecadação com a CPMF
foi de 7 bilhões de reais, que, se somada ao custos
e investimentos em saúde no ano anterior, daria um
volume de 19 bilhões de reais para investimento e
custeio do setor;
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seu capital, as despesas ao novo momento de 'injus- • Mesmo com o volume de recursoS' da CPMF;
tiça sociál e de crise? os recursos destinados a custeio e investimento em

Fica o meu apelo no sentido de que, ao votar- saúde não passaram de 11,80 bilhões de reais em
mos mais esse imposto já em segundo turno, venha- 1997;
mos a pensar no povo que democraticamente con- • Naquele mesmo ano, o Governo Federal
fiou em nós, escolheu-nos e enviou-nos esta Casa desviou 50% do volume arrecadado da CPMF para
representá-lo. engordar o FEF - 4,7 bilhões de reais - num claro

Sr. Presidente, solicito a publicação do meu desrespeito ao que esta Casa havia votado;
pronunciamento no Jornal da Câmara e a transmis- • O Governo preocupou-se com a saúde dos
são em A Voz do Brasil. bancos - que lucraram, só no mês de janeiro deste

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Pre- ano mais do que nos três anos anteriores - a quem
sidente, peço a palavra pela ordem. repassou dinheiro que deveria ser gasto com a saú-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem de da população;
V. Exll a palavra. • O Instituto Boucinhas & Campos Consúltoria

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT _ RS. prevê que os impostos, neste ano, serão 5,62%
maiores do que no ano passado, sem levar em conta

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, requeiro a a incidência da CPMF duplicada;
V. ExlI que autorize que faça parte integrante do meu .
pronunciamento elenco dos pontos centrais informa- • Levando em conta os impostos pagos nos
dores da posição do nosso partido contra a aprova- produtos, o Governo já abocanha 41,82% do salário
ção da CPMF, hoje, em segundo turno. do trabalhador brasileiro;

Na verdade, esse imposto jamais será vincula- • Com a duplicação da CPMF, O' trabalhador
do ou utilizado para a saúde pública da população pagará 4,39% a mais em impostos, levando-se em
brasileira; tem, isto sim, o objetivo de cumprir as me- consideração o impacto direto e o indireto da taxa;
tas determinadas pelo Fundo Monetário Internacio- • A duplicação da tarifa da CPMF deverá ter
nal e de atender a interesses do capital especulativo impacto significativo na combalida economia nacio-
e dos banqueiros internacionais. nal - já prejudicada (sem levar em conta outros fa

tores), pelos juros de 45% ao ano, por exemplo;
Sr. Presidente, requeiro a V. ExD que este dis-

curso seja divulgado e publicado nos órgãos da • O Governo Federal aumenta as tarifas para
Casa e também no programa A Voz do Brasil. "equilibrar" o orçamento, mas em momento algum

questiona os valores pagos pela dívida externa;
• Até o dia 13 de janeiro deste ano, para man

ter a ilusória paridade do real com o dólar, o governo
qlleimou 2 bilhões de dólares. Ao câmbio de hoje,
mais de 50% do' que pretende arrecadar com a
CPMF neste ano;

• Somente os serviços da dívida levam do
país, anualmente, um valor superior aos 7,3 bilhões
que o Governo pretende arrecadar com a CPMF;

• É metiroso afirmar que o imposto'é igualitário
e isenta os mais pobres da "contribuição·, já que re
fletirá no custo dos produtos e, de maneira mais
drástica, a população com menos renda;

• Em momento algum a CPMF é "contribuição·,
como se afirma, por se tratar de uma tarifa obrigatória
a quem realiza movimentações financeira,s;

O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exll a palavra.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pre
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
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Srs. Deputados, informa manchete da Folha de instrumentos de política econômica. Se eventual-
S.Paulo de 17 de março passado: "O país estuda mente sofrem ou sofreram de vícios típicos de em-
privatizar BB e Caixa, afirma FMI". b Diretor-Gerente presas públicas administradas por governos incom-
do Fundo Monetário Internacional, Michel Camdes- petentes e eorruptos, deve-se mudar o modelo de
sus, foi quem afirmou que a privatização é uma das gestão, pois não se pode esconder o inegável patri-
opções que estão em estudo a respeito do papel dos mônio de realizações dessas instituições, em suas
bancos federais, pelo COMIF, órgão cujo papel de- áreas de atuação. É falso supor que já cumpriram
veria ser o de coordenar as instituições financeiras seu papel fundamental. Ao contrário, crédito agrícola
federais. A notícia requenta o que já está disposto e habitacional, investimentos em saneamento e re-
no memorando de política econômica de 8 de mar- forma urbana, programas de fomento à pequena e
ço, no seu item 18, o qual também promete respeito- microempresa, articulação de incentivos à exporta-
samente ao FMI a privatização do Banespa para ou- ção são algumas das áreas em que os futuros go-
tubro. vemos poderão ressentir-se da ausência de instru-

A manchete.do jornal, em destaque no alto da mentos com a privatização desses bancos. No caso
primeira página, pode ter muitos propósitos, entre os da Petrobras, que entre outras façanhas ostenta o
quais o de nos acostumar com a idéia de que esses recorde mundial de exploração de petróleo em
bancos podem ou devem ser privatizados. Sim, essa é águas profundas (Campo de Roncador), sua aliena-
uma das táticas dos defensores da ingerência do FMI ção levará o Brasil a maior dependência energética
sobre os assuntos nacionais: repetir uma idéia até que e tecnológica.
sejamos convencidos de sua inevitabilidade. Por sinal, cabe lembrar que a Vale, cujo contro-

Na verdade cabe-nos discutir uma outra verten- le acionário foi vendido por R$3 bilhões, apresentou
te desse debate: por que há por parte do Govemo um lucro de R$1 bilhão em 1998. Ou seja, o investi-
FHC e boa parte da elite deste País esse desejo in- mento será resgatado em prazo mínimo, o que refor-
contido de entregar tudo o que pode nos caracterizar ça a impressão de que o preço estava subavaliado,
como nação? Por que, a despeito dos péssimos re- como também no Sistema Telebrás.
sultados da política de desintegração nacional, a A aflição privatista do tucano-pefelismo e o inte-
maior parte dos meios de comunicação continua a resse de certos esquemas financeiros não pode privar-
dar sustentação a esse processo de desconstituição se de uma verdade: vendidos 70% de todo o patrimô-
da Nação - processo do qual sequer a repre- nio, o resultado prático é um Estado mais fraco, dívi-
sentação do povo, a Câmara dos Deputados, é devi- das ampliadas, mais concentração de renda e poder
damente informada, quanto mais chamada ao deba- em oligopólios privados, tarifas elevadas e maus servi-
te e à deliberação? ços - vide telefônicas e blecautes.

A Carta Capital de 17 de março de 1999 infor- Interromper esse processo não é mais questão
ma que "41 funcionários de seis empresas estran- ideológica ou partidária. E necessidade de sobrevi-
geiras e nacionais têm acesso, desde julho de 1998, vência estratégica de um país que não pode des-
por ordem do BNDES, a informações estratégicas constituir-se como Nação.
da estatal". Segundo a publicação, embora formal- Solicito à Mesa que meu discurso seja registra-
mente pretendam apenas obter informações para do nos órgãos de comunicação da Casa.
avaliar a compra de um lote de 31,27% de ações O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presiden-
que não afetam o controle acionário pela União, as te, peço a palavra pela ordem.
empresas citadas tem acesso a dados estratégicos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
só disponibilizados quando o acionista controlador (a V. Exll a palavra.
União) pretende desfazer-se do negócio. O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo

Ou seja, o afã entreguista conduz à manipula- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ape-
ção e à mentira, também. Assim como o estudo da nas fazer um comunicado.
COMIF é apenas uma simulação para chegar à ine- Segunda e terça-feira, estiveram reunidos no
vitável conclusão que interessa aos bancos interna- Ministério da Previdência os Secretários de Estado
cionais, a alienação das ações que excedem o con- da Previdência, da Administração e de Fazenda e
trole acionário é apenas o pretexto para antecipar Planejamento, negociando com o Ministério da Pre-
procedimentos da privatização propriamente dita. vidência a compensação financeira entre o INSS e

BB, CEF, Petrobras e Banespa não são ape- os Fundos de Previdência dos Estados e Municípios.
nas empresas. Assim como a Vale e a Telebrás, são Esse é um projeto de minha autoria, que está nesta



Na fase destinada aos debates, tive a oportuni
dade de solicitar ao Exmo. Sr. Ministro informações
a respeito de questões de competência do Ministé
rio, de interesse real do povo catarinense.

Coloquei, em primeiro lugar, o grave problema
do prosseguimento das obras de duplicação da BR-101,
no trecho de fronteira Estado do Paraná-Município
de Palhoça, obedecido o cronograma que assegura
sua conclusão no corrente ano, objeto de discurso
que pronunciei na sessão de 12 de fevereiro.

Manifestei, perante o Exmo. Sr. Ministro Eliseu
Padilha, minha preocupação em face da informação
que acompanhou o Aviso n!l188 GM/MT, que S. Exll

me dirigiu, segundo a qual "considerando os recursos
consignados no OGU/99 para a BR-101/SC e um
monitoramento de faturamento das obras, a paralisa
ção dos serviços, por falta de recursos nos diversos
lotes, provavelmente, ocorrerá no período de maio a
junho de 1999".

O Exmo. Sr. Ministro tranqüilizou-nos afirman
do que o assunto evoluíra, o estudo para o prosse
guimento das obras e sua conclusão está concluído,
conforme determinação do Exmo. Sr. Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso. Acolhendo,
ainda, indagações que formulei, o Exmo. Sr. Ministro
esclareceu que:

- a conservação da BR-116, que corta o territó
rio catarinense, no sentido norte-sul, bem como a
BR-163, que também atravessa o território de meu
Estado, está incluída como prioridade n!l 1 do Minis
tério, que contempla a sinalização, eliminação dos
pontos críticos e restauração dos eixos nacionais;

- a aplicação dos recursos consignados no Or
çamento da União, para a retificação do molhe sul
da barra da Laguna está assegurada;

- a modernização da operação dos portos ca
tarinenses de Itajaí e São Francisco do Sul é tarefa
do Município e do Estado, responsáveis, respectiva
mente, por sua administração.

É, pois, com confiança que faço este registro
para conhecimento do povo catarinense.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convo
co os Srs. Deputados para virem ao plenário. Preci
samos de quorum para, após a discussão, votar a
matéria.
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Casa e será objeto de discussão e votação dos viário, ferroviário e rodoviário, oferecendo números e
Deputados da Câmara Federal. fatos que permitiram conhecer o quadro atual dos

Portanto, tão logo essa negociação entre o problemas dos transportes em nosso País.
Ministério da Previdência e as Secretarias dos Esta- Na exposição, o Exmo. Sr. Ministro abriu espa-
dos seja concluída, o assunto será trazido a esta ço para uma ampla notícia sobre os portos brasilei-
Casa, para votarmos a matéria, que é da maior im- ros.
portância e de interesse para os Estados e os Muni
cípios brasileiros.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exl\ a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar a
V. Exl\ que, assim como vim à tribuna para fazer crí
ticas ao Governo, algumas vezes, venho trazer o
agradecimento do povo do Município de Limoeiro do
Ajuru, no meu Estado, pela eletrificação de que será
beneficiado no próximo dia 20 pelo Programa Brasil
em Ação, do Presidente Fernando Henrique.

Queremos transmitir a S. Ex·, o Presidente da
República, e ao Governador do meu Estado, Dr.
Almir Gabriel, o agradecimento daquele povo pelo
atendimento do pleito da bancada federal do Pará,
por sugestão de nossa autoria.

No dia 20 entregaremos, através da rede
Celpa, do Pará, com a supervisão da Eletronorte,
mais esse estímulo de grande desenvolvimento ao
Município de Limoeiro do Ajuru, no Baixo Tocantins,
e, em seguida, à Vila de Curuçambaba, no Município
de Cametá, onde nasci.

Portanto, Sr. Presidente, deixo aqui registrado
esse agradecimento ao Sr. Presidente da República
e ao Governador do Pará.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
(PFL - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é digna de re
gistro a reunião que a bancada do Partido da Frente
Liberal nesta Casa, sob a competente liderança do
Deputado Inocêncio de Oliveira, realizou anteontem,
para ouvir o Exmo. Sr. Ministro dos Transportes, Dr.
Eliseu Padilha.

S. Exll produziu uma exposição brilhante e lúci
da sobre as atividades da Pasta sob sua responsabi
lidade, começando pelo relato histórico da matriz
brasileira de transportes. Nesse relato, abordou a
evolução e o desenvolvimento dos sistemas hidro-
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O SR. PEDRO WILSON - ~r. Presidente, peço Ready no Serviço Nacional.de Proteção de Cultiva-
a palavra pela ordem. res dó Ministério da Agricultura.

. ' Ó 'SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Enquanto isso, na Inglaterra, o governo proíbe
V. Ex' a palavra. terminantemente a entrada de alimentos transgêni-

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revi- cos de qualquer natureza, e sua comercialização no
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, País. Isso é o,que nos informou, esta semana, o

Jornal da Globo, da emissora do mesmo nome. Foi
trago a esta tribuna assunto por demais polêmico e, além da meia-noite, muito tarde, mas também não
por isso mesmo, da mais alta importância para o deixa de ser uma boa notícia.
País, para o meio ambiente e para os consumidores
brasileiros. Enfim, retornando ao nosso caso, causa-nos

surpresa, Sr. Presidente, a notícia da retirada do pe-
Estou falando da produção e da comercializa- dido. Causa-nos surpresa, companheiras e compa-

ção, em nosso País, de alimentos geneticamente nheiros Deputados, a decisão da Inglaterra, depois
modificados, os chamados alimentos transgênicos. de seu Primeiro-Ministro ter afirmado que seus filhos
Quero abordar aqui mais propriamente a questão da comiam alimentos transgênicos. Causa-nos surpre-
liberação, pela CTNBio, do Soja RR, uma "constru- sa, Deputado Jaques Wagner, que ao mesmo tempo
ção" científica feita pela Monsanto Company, que se retire pedido e se façam experiências. Surpresa e
vem sofrendo críticas em todo o mundo, especial- apreensão, porque se a iniciativa pudesse significar
mente na Comunidade Européia e no Japão. O as- que a multinacional estaria abrindo mão do registro e
sunto já foi debatido nesta Casa, no final do ano da liberação comercial _ talvez em função da polê-
passado, em audiência pública, e é fruto de uma de- mica mundial _ deixa-nos apreensivos a afirmação
zena de projetos de diversos Deputados e Deputadas, de seu Diretor Luiz Abramides do Vai de que "retirar
que estão em tramitação na Câmara dos Deputados. em definitivo seria morrer na praia", deixando claro

Mas acontece, Sr. Presidente, que fatos novos, que a empresa não pretende desistir da empreitada.
novíssimos, chamam por demais a nossa atenção. Mas, se o chefe do Serviço Nacional de Proteção
Primeiro, como sempre acontece, enquanto esta de Cultivares, Sr. Manoel Olímpio Neto, vincula uma
Casa debate democraticamente, lá fora campeia o coisa a outra, ou seja, que para conseguir a liberação
desrespeito. A soja transgênica está sendo plantada comercial a Monsanto precisa, "obrigatoriamente",
com sementes contrabandeadas da Argentina, nos obter o registro intelectual da variedade, o que preten-
Estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de, então, a Monsanto Company - e queremos acredi-
do Paraná e em outros. Mais que isso, com a partici- tar que a conceituada empresa não queira incentivar o
pação direta da Embrapa, que, mesmo sabendo de;' contrabando ou a experiência clandestina - senão reti-
embargo legal pela Justiça Federal, insiste em fazer, rar mesmo do mercado o seu produto?
como fez recentemente, em Brasília, suas demons- Mesmo assim, Sr. Presidente, cumpre-nos,
trações para pequenos produtores. como Parlamentares, buscar as respostas que a so-

Apesar da resistência de bravos companheiros ciedade exige. É preciso que esta Casa reabra o de-
como Jaques Wagner, Valdeci de Oliveira, Fernando bate. É preciso que chamemos o Presidente da
Gabeira e a Senadora Marina Silva, as coisas acon- CTNBio para esclarecimentos sobre a proibição ou
tecem, pasmem, na calada da noite. Mas é para eles não do produto. É preciso que se chame também o
também que trago boas notícias. A Monsanto Com- Presidente da Embrapa para esclarecer sobre as ex-
pany acaba de retirar o seu pedido de registro de periências elou demonstrações feitas a pequenos
soja transgênica. É verdade. O insuspeito jornal produtores de Brasília e do Distrito Federal, quando
Gazeta Mercantil traz estampado, observem, na pá- a ação continua ainda pendente na Justiça Federal.
gina 24 do caderno B, a manchete: "Monsanto retira Mais que isso, é preciso um grande debate - porque
pedido de registro de soja transgênica". Nenhuma essa é a função deste Parlamento - com a participa-
chamada de capa, mas o suficiente para nos infor- ção dos Ministros do Meio Ambiente, José Sarney
mar. Filho, da Ciência e Tecnologia, Bresser Pereira, da

É sempre assim, as boas notícias vêm escon- Agricultura, Francisco Turra, e principalmente dos
didas, Sr. Presidente; não merecem maior destaque. representantes da sociedade civil, do Green Peace,
Não deixa, porém, de ser uma boa notícia. A Mon- do Idec, do Procon e de outros.
santo retirou o pedido de registro sobre cinco varie- Por isso, Sr. Presidente, quero anunciar aqui
dades de soja geneticamente modificadas Round up que pretendo solicitar à Comissão de Ciência e Tecno-
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logia da Câmara dos Deputados, da qual faço parte, fortalecer as organizações representativas dos ges-
uma audiência pública, para que se promova um tores do SUS, como os Conselhos nacionais, esta-
grande debate acerca do assunto, visando colocar duais e municipais de saúde.
às claras toda, .as dúvidas 'que me angustiam e que Um dos grandes problemas da saúde pública
por certo angustiam também o povo brasileiro, como no Brasil, além da falta de recursos financeiros, tem
as incertezas da própria ProtA Glaci Zancan, da Uni- sido as dificuldades de seu gerenciamento, dada a
versidade Federal do Paraná, Vice-Presidente da complexidade da estrutura do setor, situação que co-
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. meça a ser melhor equacionada graças a esse inten-

E quero, sinceramente, contar com o apoio de so trabalho desenvolvido pelo Ministério da Saúde.
meus pares para essa empreitada. Se os cientistas Outra boa notícia decorre igualmente da nova
brasileiros, as entidades ambientalistas e de defesa postura adotada pela Pasta da Saúde, relativamente
do consumidor não aprovam a experiência, por que às prioridades da respectiva ação governamental.
iremos fazê-Ia então? Se a Inglaterra e o Japão, en- Realmente, está-se atribuindo maior ênfase às ações
tre outros países do Primeiro Mundo, rejeitam a soja de saúde preventiva, por exemplo, vacinação e exa-
transgênica, por que o Brasil irá plantá-Ia? mes de pré-natal, o que, além de melhorar o nível de

É possível que estejamos errados. Mesmo as- atendimento, faz reduzir o volume de gastos com o
sim, é preciso que haja o debate, para que possa- tratamento de doenças, aplicando-se, portanto, o
mos ser informados e convencidos. princípio fundamental da prevenção às doenças.

Sr. Presidente, também encaminho ofício ao O resultado prático, Sr. Presidente, é que des-
Sr. Ministro da Educação solicitando informações so- de o ano passado os Municípios recebem mais re-
bre o Crédito Educativo no Brasil. cursos para custear despesas básicas, ou seja, exa-

Era o que tinha a dizer. mes simples, consultas ambulatoriais e ações de
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- prevenção. Enquanto o repasse, em 1996, fora de

do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Fernando R$8,50 anuais, em média, por habitante, em 1999
Gonçalves. deverá ser de R$15,22 por habitante. :

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ. Cresce o número de equipes de saúde da fa-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, mília nos Municípios, criadas com o apoio financeiro
srªs e Srs. Deputados, faço o registro, com muita do Ministério.
satisfação, de algumas importantes decisões vindas São tais registros que me fazem ter renovadas
da área da saúde, as quais na verdade se combi- as esperanças de que o Governo se mostra sensível
nam, porque se direcionam no mesmo sentido. A pri- aos apelos que este Parlamentar e tántos compa-
meira, Sr. Presidente, refere-se à recente reunião nheiros nesta Casa têm feito em favor da saúde pú-
entre o Ministro da Saúde, José Serra, e os Secretários blica no Brasil.
de Saúde de todos os Estados e o Distrito Federal. Cumprimento, pois, o Ministro José Serra e
O objetivo do encontro, plenamente alcançado, foi o todo o Ministério, pelo extraordinário esforço que lá
de ratificar compromissos, e até mesmo firmar novas se realiza para mudar o preocupante e histórico qua-
metas, entre as administrações federal e estaduais, dro da saúde brasileira, sem dúvida, um dos mais
para o período de 1999 a 2002. graves indicadores da crise social em nosso País.

São várias as iniciativas a serem desenvolvi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
das visando ao fortalecimento e consolidação do do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Dr. Heleno.
Sistemá Único de Saúde (SUS), objetivando maior O SR. DR. HELENa (PSDB - RJ. Pronuncia o
eficiência no atendimento à população e sobretudo a seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs.
melhora da qualidade de vida, com prioridade ao sa- Deputados, a Cidade de Petrópolis está completan-
neamento básico e a proteção do meio ambiente. do 156 anos. Estamos todos, não só os filhos da ter-

Foram tratadas questões relativas ao financia- ra ou o ~ovo fluminense, mas os brasileiros de mui-
mento do Sistema, garantia de recursos, formas de tas origens e rincões, diante de uma ocasião magní-
gerenciamento, definição de objetivos e de avaliação fica para que se conheça alguma coisa de sua histó-
de resultados. ria e, ao fazê-lo, seja possível se ter redivivo um

Enfim, o Ministério da Saúde intensifica e apri- bom pedaço da História do Brasil.
mora o importante trabalho de integração com as A sesquicentenária Petrópolis é um monumen-
unidades federativas, promovendo a gestão pactua- to vivo à memória dos brasileiros, memória que é
da entre os três níveis da Administração, além de uma abstração para muitos, algo de que se fala, mas



Aliás, Sr. Presidente, no sentido de coibir isso,
tem sido exemplar a gestão do atual Prefeito do Mu
nicípio, Leandro José Sampaio Fernandes, que vem
trabalhando intensamente para desenvolver o turis
mo ordenado, o turismo que gera receita aos cofres
públicos e instala um círculo virtuoso de que nenhum
administrador lúcido deveria prescindir: mais gente
significa mais recursos e, portanto, mais condições
de se manterem as atrações existentes, de se pro
moverem eventos, bem como de se aprimorar a in
fra-estrutura local.

Os problemas existem, não há dúvida, e em
muitos aspectos se igualam aos de outros centros,
às vezes em menor, às vezes, em igual proporção.
No entanto, estão sendo tratados com a seriedade e
a persistência necessárias.

Assim, nesses 156 anos, não faltam a Petrópo
lis motivos para comemorar. A bela Cidade Imperial
está em festa e faz-se lembrar com rica programa
ção cultural, opções de visita aos pontos históricos
mais importantes, oferta de passeios magníficos,
oportunidades de compras, roteiro gastronômico pri
moroso, cavalgadas, caminhadas ecológicas e tudo
o mais que signifique lazer e prazer.

Desse modo, nobres colegas, deixo aqui regis
tradas as minhas felicitações à cidade, a toda a co·
munidade e aos líderes locais. Mais uma vez, está
de parabéns o Prefeito Leandro José Sampaio
Fernandes!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Mário Ne
gromonte.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PSDB - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrAs e Srs. Deputados, é com grande satisfação que
faço uso desta tribuna para anunciar a esta colenda
Câmara que o Exmo. Sr. Presidente da República,
Dr. Fernando Henrique Cardoso, houve por bem
adiar a data da privatização da Companhia Hidro
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pOUCO se conhece, um' ente importantíssimo que sado e o presente, o que se deseja preservar e as
guarda em si verdadeiros tesouros. É esse repositó- mudanças constantes, que o progresso exige. A His-
rio de fatos, imagens, movimentos e costumes que, tória revisitada ajuda a entender o contemporâneo. '
ao longo do tempo, orientaram a evolução nacional, Infelizmente, porém, não foi sempre que predo-
seja política, seja social, seja econômica, seja cultu- minou essa consciência preservacionista. A cidade,
ral, que toma possível interpretar o passado e formu- não vai muito longe, viu-se alvo de uma série de
lar para o futuro um projeto lúcido de modernidade. agressões de ordem urbanística e ambiental, vítima

Pois bem, Sr. Presidente, a "Cidade de Pedro", da especulação imobili~ria e de muitas agressões à
uma homenagem, como se sabe, ao Imperador natureza que a circunscreve, vindas, por mais para-
D. Pedro li, foi criada pelo Decreto n° 155, de 16 de doxal que possa parecer, exatamente dos que pro-
março de 1843. Onde antes era a Fazenda do curavam a serra também para usufruir da natureza
Córrego Seco, na Serra da Estrela, surgiria a povoa- pródiga, das inúmeras belezas ao dispor do visitan-
ção que, anos mais tarde, já sob a égide da Repúbli- te.
ca, mereceria o título de "Cidade Imperial". Mas, na
queles primórdios, o objetivo era desenvolver o
acesso a Minas Gerais, fazendo com que a Estrada
da Serra da Estrela deixasse de ser apenas o cami
nho das tropas rumo ao interior, para tomar-se apta
ao tráfego de carroças.

Os primeiros a executar esse trabalho foram os
portugueses, tendo a eles se seguido franceses, ita
lianos, suíços e belgas, principalmente, além de cu
banos, libaneses, judeus de várias nacionalidades e
mesmo japoneses.

Quando Petrópolis estava nascendo, o Impera
dor contava dezessete anos. Ao final de 1847, Sua
Alteza passaria o primeiro verão na serra, atraído
pelo clima ameno. Em 1845, dava-se início à cons
trução do Palácio Imperial, aquele que viria a ser a
residência predileta do monarca. Era lá que se eva
dia de suas missões de governante e dedicava-se às
lides intelectuais: lia, estudava, pesquisava, trocava
correspondência e fazia amigos. Já mais velho, em
Petrópolis encontrava lenitivo para o diabetes que o
acometeu. Depois, no exílio, nunca deixava de men
cionar, em cartas ao Brasil, a cidade que lhe servira
de inspiração e morada. E é hoje no velho Palácio,
agora Museu Imperial, que se encontram seus des
pojos. Além disso, ali estão guardados arquivos e
demais relíquias que nos permitem conhecer melhor
o caráter digno e elevado do último monarca que o
Brasil possuiu.

A História, não obstante, está em toda parte:
no Palácio de Cristal, na Catedral São Pedro de
Alcântara, padroeiro de Petrópolis, no Palácio Mauá,
no Palácio Rio Negro, na Casa de Santos Dumont,
entre muitos outros logradouros e monumentos.
Aonde quer que se vá, haverá sempre algo a apren
der sobre o passado. Mas Petrópolis privilegia a tra
dição, sem render-se ao estamento do saudosismo.
Em Petrópolis coexistem, hoje, lembrança e perspecti
va, nostalgia e fé no futuro, o antigo e o novo, o pas-
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Elétrica do São Francisco - CHESF, em mais um Nós, do Poder Legislativo, temos que ter, aci-
gesto de grandeza de homem público e Líder político ma de tudo, sensibilidade e criatividade suficiente
da Nação, em sintonia com os .anseios das Lideran- para perseguir implacavelmente as malícias que a
ças e da população nordestinas. própria natureza humana impõe à sociedade indefe-

Quero agradecer a S. Exll por ter atendido ao sa, no intuito do lucro a qualquer custo.
nosso apelo e ao apelo das Lideranças da bancada A degradação de nossa sociedade, multifato-
parlamentar nordestina, ao concordar com o adia- rial, tem raízes fortes nas ações da classe política. E
mento da privatização da CHESF, possibilitando, as- é por aí nosso caminho, Sr. Presidente. O nosso re-
sim, a abertura de um estudo aprofundado e de dis- cado será dado.
cussões sobre um modelo de privatização que aten- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
da mais eficientemente às necessidades das popula- do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Pastor
ções beneficiadas com os serviços prestados pela Valdeci.
CHESF. O SR. PASTOR VALDECI (Bloco/PST - RJ.

Era o que tinha a dizer. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- SrS's e Srs. Deputados, quero manifestar os meus

do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Vicente sentimentos e direcionar este meu pronunciamento a
Caropreso. todos os brasileiros e brasileiras, em especial o povo

O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC. do Rio de Janeiro, aos evangélicos e não-evangéli-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, cos, aos médios e microempresários e a todos os
SrS's e Srs. Deputados, são mais do que sabidos os que se têm esmerado no seu dia-a-dia para angariar
malefícios que o fumo provoca no organismo huma- o sustento de sua família.
no. Desde má-formações congênitas até vários tipos Sabemos que a situação é de fato precária e o
de tumores estão diretamente ligados com a exposi- nosso País atravessa uma situação múito dramática,
ção ativa ou passiva do ser humano ao fumo. no quadro histórico de nossa Nação. Quero, porém,

Nestes anos todos de exploração comercial afirmar com convicção que não há mal que dure
das empresas produtoras de cigarro e congêneres, para sempre, até porque o nosso povo é de fé e não
os governos, particularmente o nosso, têm tido avi- é a primeira vez que enfrentamos situações como
dez pelos impostos dessa produção e comercializa- esta. E, por causa da confiança que nós temos em
ção. Acontece que os governos estão acordando, nosso País, nas autoridades e sobretudo em Deus,
embora tarde, e iniciando uma série de ações contra conseguiremos certamente superar a'çrise que paira
esses gananciosos produtores, exigindo pagamento sobre a nossa Nação.
pelos prejuízos sofridos. Também, por outro lado, quero ressaltar que a

As quantias gastas são incalculáveis e as doen- crise se vem agravando a cada dia pela falta da von-
ças pulmonares são as que detêm os maiores índices tade política de alguns Deputados, que na hora de
de ocupação de leitos hospitalares pelo SUS e rede pedir o voto ao povo tudo prometem, mas na hora de
privada, sem falar no índice de reinternações. defender a causa dos menos favorecidos votam con-

Felizmente, o nosso Ministro José Serra, da tra o povo em benefício próprio, submetendo-se a
Saúde dos brasileiros, já iniciou tratativas neste sen- normas estabelecidas pelos organismos internacio-
tido de exigir essas reparações por parte das indús- nais, como o FMI. Ou seja: o Governo, em apenas
trias do cigarro. Mais do que isto, as campanhas na- um mês, pegou do FMI e dos bancos internacionais,
cionais que alertam contra o uso do cigarro têm sur- nada menos do que 40 bilhões de dólares, mas esse
tido efeito, e o que se nota é uma progressiva mu- dinheiro não irá ingressar no País para que se possa
dança de hábitos em nossa população. fazer mais investimentos. Esse dinheiro servirá ape-

Muito há que se fazer, mas nos parece que há nas para pagar juros de um dinheiro que mal chegou
sensibilidade por parte de nossa sociedade organi- ao bolso do trabalhador.
zada e também do Ministério da Saúde, para ações O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
que visam proteger o cidadão brasileiro dessa explo- do a palavra, pela ordem, à srª Deputada Maria
ração. Abadia.

Por falar em exploração, entraremos em breve A SRA. MARIA ABADIA (PSDB - DF. Pronun-
com projeto de lei que obriga as propagandas de cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrS's e Srs.
sexo comercializado a alertarem os cidadãos contra Deputados, na terça-feira passada, o Deputado
as doenças sexualmente transmissíveis. Geraldo Magela, do PT do Distrito Federal, veio a
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esta tribuna com uma denúncia contra a Deputada tor público ficou em R$388,6 bilhões, o que corres-
Distrital Eurides Bl'ito -- Iic~nciada e hoje Secretária ponde a 42,6% do F'roéluto Interno Bruto (PIB). Juros
de Educação do Distrito Federal -, solicitando provi- altos e despesas dos governos cada vez maiores,·
dências à Comissão de Finanças e Controle sobre o sem a contrapartlaà de aumentos na arrecadação,
pagamento de R$1.517.967,00 ao Centro Educacio- contribuíram para agravar o déficit público.
nal Caiçaras, na cidade-satélite de Brazlândia, pelas De acordo com o chefe do Departamento Eco-
570 vagas para alunos da zona rural, cuja escola se nômico do Banco Central (DEPEE), Altamir Lopes,
encontra interditada pela Defesa Civil. até dezembro essa dívida poderá chegar a R$S04,4

Sr. Presidente, como o Deputado Magela, tam- bilhões. A projeção, segundo afirmou, consta do
bém tenho zelo pela coisa pública e cumpro civica- acordo com o Fundo Monetário Internacional. Ele
mente meu dever, como Parlamentar e cidadã, de não quis revelar com que estimativa de percentual
fiscalizar a aplicação de recursos públicos. Busquei do PIB o Governo trabalha para esta dívida.
informações e gostaria de deixá-Ias registradas nes- Da dívida líquida total, R$231 bilhões são de
ta Casa, a bem da verdade e da justiça: responsabilidade do Governo Federal. Os Estados

1!!) Não houve nenhum pagamento ao referido de.têm outros R$113 bilhões, enquanto os Municí-
Centro Educacional, porque o contrato foi cancelado pios respondem por R$17,7 bilhões. Informou ainda
por determinação da Srl! Secretária de Educação ao o diretor do BC que a desvalorização do real provo-
tomar conhecimento de que havia equívocos nas in- cou, em janeiro, um aumento de US$40 bilhões na
formações solicitadas sobre a disponibilidade da va- dívida interna.
gas: algumas escolas enviaram dados reais enquan- Era o que tinha a dizer.
to outras enviaram dados de previsão; O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-

2!!) As vagas foram asseguradas para todos os do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado André
alunos de 51! a 811 série nas escolas públicas de Senassi.
Brazlândia cÇ)m serviço de transporte escolar; O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB -- SP. Pro-

3!!) Providências foram tomadae para a cons- nuncia o seguinte discurso.) -- Sr. Presidente, Sras.
trução das salas condenadas para o atendimento e Srs. Deputados, recebo com muita satisfação e es-
dos alunos da referida zona rural; perança a decisão dessa Presidência, em conjunto

4!!) A determinação do Governador Roriz será com o Senado Federal e em absoluta consonância
rigorosamente cumprida: "nenhuma criança ficará com as aspirações da maioria da população, de atri-
sem escola", buir efetivamente prioridade às reformas política e

tributária.
Sr. Presidente, informo também que a Secretá- Tenho enfatizado com veemência, inclusive du-

ria de Educação, Profll Eurides Brito, contratou escri- rante o período da campanha eleitoral, sobre a ne-
tório de advocacia para cuidar das ações cível e cri- cessidade urgente das reformas em nosso País, não
minai que ajuizará contra o Sindicato dos Professo- apenas no campo econômico mas também na legis-
res do Distrito Federal, por atos de calúnia e má-fé. lação e nas estruturas _ por exemplo, a do Judiciá-

SrlIs e Srs. Deputados, tal campanha contra a riQ, que data dos anos 40; e sobretudo reformas de
Secretária é digna de repúdio, pois sua história de ordem política e tributária.
luta como cidadã, como educadora e como política Durante muito tempo esses temas estiveram
sempre foi motivo de orgulho de todos aqueles que em debate, mas não se avançou objetivamente em
acompanham seu incansável trabalho na história de direção às mudanças requeridas. Intensificou-se, por
nossa cidade. isso, o processo de desgaste das nossas instituições,

Assim sendo, a Comissão de Fiscalização e bem como o agravamento da crise por que passa a
Controle desta Casa poderá ocupar o precioso tem- Nação brasileira, cujo enfrentamento exige - não é
po de seus membros com a fiscalização de outras demais repetir - uma ampla reformulação estrutural.
improbidades, pois essa não tem razão de ser -- ela Finalmente, o Congresso começa a nova Le-
não existe! gislatura com disposição para tratar, de frente, tais

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- questões de suma importância.
do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Enio Bacci. Precisamos, sim, estabelecer regras mais ade-

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o quadas ao funcionamento dos partidos políticos e ao
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. exercício da representação parlamentar. São condi-
Deputados, no ano passado, a dívida líquida do se- ções básicas, inclusive, para o melhor desempenho
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e eficiência do Poder Legislativo. Os partidos preci
sam ser fortes; para isso, impõem-se a fidelidade
partidária e o cumprimento dos respectivos progra
mas por aqueles que os integram.

A representação na Câmara dos Deputados
deve seguir o princípio universal da democracia, se
gundo o qual o voto de todo o cidadão tem igual
peso e valor, independentemente da Região ou da
Unidade Federativa em que se encontre.

Precisa ser instituída, igualmente, a chamada
cláusula de desempenho ou de barreira, mediante a
qual os partidos que não alcancem determinado per
centual do eleitorado ficam sem representação nesta
Casa. A medida visa desestimular a proliferação de
siglas partidárias, muitas delas criadas e utilizadas
para garantir espaços e confundir os eleitores a res
peito da posição de determinados políticos.

Em decorrência, cabe a revisão do instituto da
coligação nas eleições proporcionais, outro mecanis
mo que tem servido para proteger interesses não
muito claros de pessoas ou grupos, no momento em
que se apresentam ao eleitorado.

Sr. Presidente, a partir das referidas alterações,
além das relativas à imunidade parlamentar, podere
mos aprofundar a discussão sobre as questões do
voto obrigatório e também do voto distrital.

O importante é iniciarmos, já, a reforma de vá
rios aspectos da legislação eleitoral e da repre
sentação parlamentar. Mas, ainda mais significativo,
por estar em perfeita sintonia com as aspirações de
nosso povo, é atribuir prioridade à reforma tributária,
conforme, aliás, muito bem enfatizou V. Exa., Sr.
Presidente Michel Temer, no dia de ontem, em me
morável pronunciamento ao Plenário, quando indi
cou a firme disposição da Presidência de estabele
cer uma agenda bastante objetiva e positiva para os
trabalhos da Casa, já nas próximas semanas.

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal,
mais do que nunca, precisam dar o exemplo à Na
ção de que avançam, se modernizam e buscam o
melhor para o País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Cunha
Bueno.

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de solicitar a V. Exa. a transcri
ção de projeto de lei de minha autoria, apresentado
por sugestão do Sr. Benedito Rosa, eleitor residente
em São Vicente, São Paulo.

PROJETO DE LEI A QUE SE REFE
REOORADOR:

Sr. Presidente, Srs. Deputados, por registro do
Sr. Benedito Rosa, que é eleitor de São Paulo, es
tou, apelando o seguinte:

PROJETO DE LEI N2

Altera a redação do art. 14 do Decre
to-Lei n2 3.689/41 (Código de Processo
Penal), facultando ao ofendido o direito
de conhecer o andamento do Inquérito
Policial.

Assim redigido, Sr. Presidente,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Acrescente-se ao art. 14, do Decreto-Lei

n2 3.689, de 3 de outubro de 1941, o seguinte pará
grafo único:

"Parágrafo único. A autoridade policial,
informará de imediato, sob pena de respon
sabilidade, a pedido do ofendido ou de seu
representante legal, do andamento do res
pectivo Inquérito Policial, bem como de to
das as providências tomadas, inclusive a ín
tegra do relatório encaminhado à autoridade
judicial e o resultado de eventuais diligên
cias posteriores."

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

Justificação

Em que pese as disposições constitucionais
que o asseguram, o direito do ofendido em ter co
nhecimento das providências tomadas no decorrer
do Inquérito Policial é, via de regra, sonegado aos ci
dadãos mais humildes ou que não disponham dos
recursos necessários a fazer-se representar por
advogados nesta fase inicial. Efetivamente, a Consti
tuição Federal faculta esse direito em seu artigo
quinto, inciso XXXIII ("todos têm direito a receber
dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que se
rão prestadas no prazo da lei, sob pena de respon
sabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja im
prescindível à segurança da sociedade e do Esta
do.") e LX ("a lei só poderá restringir a publicidade
dos atos processuais quando a defesa da intimidade
ou do interesse social o exigirem.").

Lamentavelmente, no entanto, a realidade das
delegacias discrimina, por vezes, de forma odiosa os

. pleitos dos ofendidos, em função de classe social,
de poder econômico e até de relações de conheci-
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mento pessoal com policiais. Lavrados os Boletins do com um direito assegurado ao ofendido: "O ofen-
de Ocorrência, as investigações são procedidas se- dido, ou seu representante l13gal, e o indiciado pode-
gi.mdo· o critério pessoal da autoridade policial, que, rão requerer qualquer diligência, que será realizada,
por :vezes, privilegia arbitrariamente aquelas poucas ou não, a juízo daquela autoridade." Desta forma,
em que as vítimas são influentes ou têm voz na mí- entendemos que os termos do parágrafo proposto
dia, ao passo que as demais, a esmagadora maioria, temperam o poder de arbítrio constante da relação
são ignoradas muitas vezes porque faltam recursos do caput, dando à disposição uma feição bem mais
em pessoal e em material, deixando-se que cadu- cidadã e democrática.
quem por esgotamento dos prazos legais e sejam fi- Certos da conveniência e da oportunidade de
nalmente arquivadas. nossa proposição para o aperfeiçoamento do orde-

Dessa forma, perpetua-se a impunidade, frus- namento jurídico federal, esperamos poder contar
tra-se o dever do Estado em prover a Justiça e pro- com o imprescindível apoio dos nobres Pares em fa-
move-se o descrédito da sociedade nas instituições vor de sua aprovação.
públicas. Sala das Sessões, 18 de março de 1999. -

Tal situação, coerente com o ambiente totalitá- Deputado Cunha Bueno.
rio e policialesco que imperava por ocasião da ela- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
boração do Código de Processo Penal, já não pode do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Edinho
prosperar na vigência da atual Constituição. Hoje, Bez.
mais e mais, o cidadão toma consciência de seus di- O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o
reitos, e visualiza os serviços públicos, entre eles a seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
polícia, como instrumentos da cidadania e não como Deputados, tendo em vista alguns comentários dis-
feudos onde funcionários pagos pelo contribuinte torcidos sobre a recuperação da ponte sob o Rio
exercem o seu absolutismo. A exigência aos órgãos Urussanga, venho até esta tribuna para fornecer os
públicos de informações que digam respeito ao inte- esclarecimentos necessários, uma vez que tenho
ressado, a par 'ele evidente exercício de cidadania, sido interrogado sobre notícias veiculadas na minha
se constitui em instrumento de eficaz controle exerci- região.
do pela sociedade sobre as atividades do Estado, De acordo com o Ministério dos Transportes e
com amplas perspectivas de aperfeiçoá-Ias e de tor- Obras e o DNER de Santa Catarina, imediatamente,
ná-Ias mais eficazes. desde o primeiro dia após o acidente ocorrido na-

No entanto, à falta de uma disposição legal di- quela ponte, foi estabelecido o prazo de 90 dias para
reta no CPP, o cidadão comum, por vezes, continua a recuperação da estrutura e restabelecimento do
a esbarrar nos balcões das delegacias sob os mais tráfego. Vale ressaltar que o Chefe do Distrito do
pífios, prepotentes e arrogantes argumentos. • DNER de Santa Catarina, o engenheiro Roberto Ri-

Não se diga que essas prestações de informa- bas, e o Sr. Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha,
ções prejudiquem o andamento da investigação; in- têm reiterado a este Deputado que o prazo estabele-
vadam a privacidade de quem quer que seja (senão cido será rigorosamente cumprido.
a do próprio interessado) ou afetem quaisquer outros Com a decretação da emergência, foram mobi-
interesses, particulares ou coletivos. Na verdade, por Iizadas duas empresas de engenharia, a Setep Ltda.
irônico e absurdo que possa parecer, da forma como e Cesbe Ltda., para procederem aos serviços de re-
as investigações por vezes são procedidas, em ra- cuperação da ponte e execução do aterro.
zão de uma visão distorcida do que seja privacidade, O reforço e recuperação de parte da estrutura
aos indiciados é concedida uma transparência do que não sofreu ruptura foi objeto de inspeção técnica
processo investigatório que é, em regra, negada aos no local e de estudos e cálculos em escritório para
ofendidos. definição do projeto, elemento técnico indispensável

Em boa hora fomos alertados dessa situação para o início das obras. O projeto, recém-concluído,
humilhante e antidemocrática pelo Sr. Benedito indicou a necessidade da execução de um acrésci-
Rosa, residente em São Vicente, Estado de São mo à estrutura da ponte, com 25 metros de compri-
Paulo, que nos sugeriu a apresentação de uma ini- mento. As estacas de fundação dessa estrutura já
ciativa legislativa que pusesse termo a esse descala- estão sendo executadas desde o último dia 9 deste
bro. mês, quando foi entregue o projeto. As ferragens

Nossa proposta acrescenta um parágrafo único para execução dos blocos de fundação e pilares,
ao art. 14 do CPP, que já trata de assunto relaciona- bem como as vigas metálicas, estão sendo executa-



Aloysio Blondi

Se o leitor acha poética a "vida no campo", po
deria ter viajado até São João da Boa Vista, a pouco
mais de 200 quilômetros da capital paulista, no últi
mo dia 27 de fevereiro, um sábado. Céu limpo, muito
verde, passarinhos piando, essas maravilhas todas,
o leitor teria ainda a oportunidade de ver um leilão
de caríssimas vacas holandesas, campeãs em pro
dutividade de leite.

Se o leitor tivesse pensado, porém, que iria
participar de uma reunião festiva, sofreria forte de
cepção. Era um leilão-enterro, de liquidação de todo
o "rebanho" da fazenda e abandono da produção de
leite. Mais um leilão-enterro, de uma série que vem
pipocando no interior do Estado de São Paulo e de
todo o Brasil, porque os preços recebidos pelos pro
dutores não cobrem seus custos. Dão prejuízo.

O leitor sabe que é obrigado a pagar R$1,20
por litro de leite longa vida ou de R$8 a R$9 por um
quilo de queijo nos supermercados. Quanto o leitor
com pendores bucólicos pensa que o produtor rece
be das indústrias, que utilizam o leite como matéria
prima? De 13 centavos a 20 centavos, quando o
produtor entrega a quantidade combinada em con
trato, chamada "cota". Se aumentar a produção? Aí,
o prod'utor é punido: recebe apenas seis centavos
pelo volume que "excede" a cota. Isto é, no super-
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das em Curitiba, e na próxima semana já estarão Inúmeras vezes o Governo tem apresentado os
sendo transportadas para a obra. Por outro lado, as agricultores como sendo os vilões gananciosos que
peças de aço que serão "fixadas à estrutura rema- pressionam o Governo para diminuir os juros cobra-
nescente, para apoio dos novos cabos de proteção, dos em seus empréstimos ou o perdão das suas dí-
também estão sendo confeccionadas em Curitiba e, vidas, mas não leva ao conhecimento do público que
na seqüência, serão transportadas para o local da os "heróis da economia" - entre aspas -, os super-
obra. mercados, cobram do consumidor por um quilo de

Informo, ainda, que estarei, no próximo dia 20 de alimento o mesmo preço que pagam por 18 quilos
março, visitando as obras, para que, já no dia 22, em desse mesmo produto para o agricultor. Essa é a
Brasília, possa fazer um relato e repassar nossa preo- perversa economia de mercado!
cupação ao Ministro dos Transportes, o que, com cer- Esse é o motivo que me leva a requerer, Sr.
teza, resultará em novas ações emergentes. Presidente, a inclusão do editorial do jornalista eco-

Com estas informações quero evidenciar que nômico Aloysio Biondi nos Anais desta Casa, cum-
uma série de providências são necessárias antes da primentando-o pela sua dignidade, e ao jornal Folha
execução da obra propriamente dita. de S.Paulo por ter em seus quadros um jornalista do

porte deste que é um exemplo para os mais novos
Era o que tinha a dizer. que compõem essa mídia que vive de aplaudir os
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- que têm poder. "

do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Nelson Era o que tinha a dizer.

Marquezelli. ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
o SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. DOR:

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, como agricultor, não posso AGRICULTORES BANDIDOS E
deixar de ocupar a tribuna desta Casa para cumpri- SUPERMERCADOS HERÓiS
mentar o brilhante jornalista Aloysio Biondi, um dos
últimos jornalistas, da velha guarda, que tem os pés
no chão e os olhos postos na verdade, mesmo que á
divulgação dela fira os poderosos.

Seu artigo, publicado no jornal Folha de
S.Paulo, merece constar dos Anais desta Casa,
pela lucidez dos argumentos expostos e pela sensa
tez da análise.

A agricultura tem sido a grande vítima da in
sensata política econômica deste Governo. Aliás,
isso não é de admirar, quando sabemos que são os
tecnocratas que dirigem com mão de ferro a econo
mia deste País, pensando exclusivamente em cifrões,
dólares e reais, esquecendo-se do povo que neces
sita de alimento, da produção da agricultura e da pe
cuária para sua subsistência.

Não se importam os tecnocratas com a explo
ração exercida pelos supermercados, que cobram
dos consumidores preços com lucros abusivos, en
quanto pagam aos fornecedores preços tão vis que
os desestimulam a continuar exercendo a atividade
econômica, deixando de produzir alimentos e colo
cando inúmeras famílias no desemprego.

É preciso que o povo seja informado da dispa
ridade entre os preços pagos pelos supermercados
aos produtores e os preço~ cobrados aos consumi
dores.



Aloysio Blondl, 62, é jornalista econômico. Foi editor de
Economia da Folha. Escreve aos sábados no caderno Dinheiro.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, peja ordem, ao Sr. Deputado Euler
Morais.

O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna hoje para cum
primentar a população do Município de Planaltina,
que comemora 108 anos amanhã, dia 19, e cujo per
fil socioeconômico é um exemplo das dificuldades
enfrentadas pelas cidades de médio porte no País,
próximas a áreas metropolitanas. O Município de
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mercado, o leitor pode pagar um preço que repre- nhas publicitárias apresentando-se como "defenso-
senta 1O (dez). vezes o valor recebido pelo produtor. res do consumidor" e "diques contra a remarcação

A pecuária leiteira brasileira está sendo destruí- de preços". Verdadeiros "patriotas", empenhados em
da pela conjugação de dois fatores: mercado contro- impedir a "volta da inflação". As cifras desmentem
lado por poucas indústrias, com o avanço de multi- essas mensagens, que apresentam os agricultores
nacionais, e importações - grande parte delas reali- como bandidos gananciosos" e indústrias e super-
zada de forma fraudulenta. Como assim? mercados como "heróis nacionais". A estratégia, em

Conforme denúncias comprovadas de associa- si, já é perniciosa, ao jogar a opinião pública contra
ções de produtores e mesmo indústrias, essas em- os tão difamados produtores agrícolas, sobre os
presas têm importado leite, queijos e outros deriva- quais os meios de comunicação, que vão às lágri-
dos de seus países, onde são altamente subsidia- mas com os metalúrgicos da indústria automobilísti-
dos, trazendo-os para países do Mercosul e depois ca, nada falam - a não ser nos cadernos especiali-
"reexportando-os" para o Brasil, livres de impostos zados em agricultura.
ou com impostos menores. O mais grave, porém, é que, ao se apresenta-

o saldo nas importações nos últimos anos ex- rem como "heróis", indústria e supermercados pedi-
plica tudo: de 1994 para 1998, a entrada de produtos ram ao governo novas vantagens, como a redução
lácteos no país cresceu de 150 mil para 480 mil to- ou suspensão de impostos para importar produtos
neladas, liderada pelo leite longa vida, de 17 mil agrícolas, de produtos lácteos a óleo de soja. E o
para 225 mil toneladas, e leite em pó, de 17 mil para governo FHC vai atendê-los, segundo o noticiário
170 mil toneladas. O produtor nacional está sendo dos últimos dias, de forma leviana e irresponsável.
soterrado por essa avalanche, por mais que ele ado- Decisões como essa somente poderiam ser to-
te alta tecnologia, tenha um "rebanho" de altíssimo madas após cuidadosa análise da margem de lucro
nível, produza baratíssimo. dos supermercados e indústria e, ao mesmo tempo,

O leitor dúvida? Então vale a pena saber o cuidadosa análise dos custos dos agricultores, que
nome do proprietário da fazenda de São João da obviamente também aumentaram com a desvalori-
Boa Vista, que abandonou o setor: Nelson Mancini zação do real, que encareceu de adubos e defensi-
Nicolau, ex-secretário da Agricultura de São Paulo, e vos a vacinas e rações (aqui, uma pergunta marota:
cuja família explorava a produção de leite desde será que os ecollomistas dos gigantescos supermer-
1928, pelas mãos do avô "Chico", chegado da Itália cados e indústrias "se esqueceram" de que os pre-
nos idos de 20. Ah, sim, se o leitor estiver interessa- ços da soja e milho, aqui dentro, acompanham os
do em participar de algum leilão-enterro, vai haver preços que seriam obtidos na exportação? Quanta
outro no próximo dia 13 de março em Vargem Gran- amnésia, hem?).
de do Sul, na mesma região. Falando português claro; quando é que as lide-

Punição e prêmio ranças rurais vão botar a boca no trombone e exibir
O leite não é exceção. Os agricultores brasilei- o mesmo respeito que o governo dispensa aos ou-

ros têm sido e estão sendo terrivelmente massacra- tros setores produtivos? A agricultura gera renda,
dos por preços baixos e perda de produção, levan- consumo, empregos - e dólares, bilhões de dólares.
do-os a destruir plantações. Exemplos? Neste exato Não pode continuar a ser enxovalhada.
momento, o leitor paga pela banana nanica, nos su
permercados, R$1,00 o quilo (ou, nos dias de "fei
rão", "sacolão" ou "varejão", na faixa de R$0,70).

O leitor sabe quanto o produtor está recebendo
por essa banana, na região paulista do Vale do Ri
beira? Não ria: R$1,50. Pela caixa de 18 quilos. Isto
é, menos de dez centavos por quilo. Que o super
mercado vende a R$1,00. Margens de lucro sempre
fartas, em todos os casos, sempre à custa do produ
tor, como o preço de apenas 40 centavos o quilo, no
Ceagesp, para a uva Itália, ou 50 centavos o quilo
para a goiaba vermelha, ou, ou, ou...

Com a desvalorização do real, indústria e so
bretudosupermercados resolveram fazer campa-



Quero cumprimentar as lideranças políticas
que, apesar da escassez de recursos públicos, têm
ajudado a consolidar a cidade como um pólo de de
senvolvimento. O trabalho desenvolvido pelo Prefei
to Dirceu Ferreira de Araújo tem sido um exemplo
desse esforço. Ele pode ser considerado um dos
melhores Prefeitos de Goiás, pela seriedade ~ com
petência com que tem administrado um Município
com graves problemas sociais, numa das regiões
com crescimento populacional mais acelerado do
País. Qbras executadas com recursos próprios da
Prefeitura mudaram o perfil urbanístico da cidade e
estão contribuindo para expandir a oferta de servi
ços.

Quero cumprimentar, portanto, ás lideranças
políticas de Planaltina, a Câmara dos Vereadores e
o povo de Planaltina, que tem dado um exemplo de
trabalho, pioneirismo e determinação durante estes
108 anos de existência da cidade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Airton
Dipp.

O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, sem querer ser repetitivo, mas em
cumprimento ao dever que me foi outorgado nas ur
n'as, quero aqui n~sta tribuna denunciar e alertar aos
colegas Parlamentares, mais uma vez, para os gra
ves problemas que afligem o povo brasileiro.

Não é possível que este Parlamento continue a
assistir passiva e tranqüilamente aos desmandos
praticados por este Governo que se encontra alojado
no Palácio do Planalto.

É fundamental, senhoras e senhores, que as
forças de oposição deste País e que todas as lide
ranças, mesmo as que integram os partidos da base
governista mas não compactuam com as ações ne
fastas do atual Governo, digam um sonoro "não" a
uma série de atitudes antipatrióticas e ·descompro
missadas com os anseios do povo.

Faço este apelo especialmente preocupado
com a necessidade urgente de união das forças de
oposição em torno de uma pauta unitária de reivindi
cações e de lutas, definindo como a prioridade das
prioridades a educação e o atendimento às futuras
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Planaltipa foi criado em 1891 e em 1960 teve parte para o Centro-Oeste, merece ser ressaltado. As fa-
de sua área desmembrada p~ra formação do Distrito mílias pioneiras que se instalaram em Planaltina, há
Federal, não recebendo qualquer indenização dos ·108 anos, cumpriram uma função de ocupação do
bens cedidos para formação da Capital Federal. território brasileiro, cujos resultados e importância só

Em 7 de junho de 1960, cumprindo a Lei Esta- puderam ser percebidos quase um século mais tar-
dual nO 2.931, a sede do Município foi transferida, pro- de.
visoriamente, para a Vila de São Gabriel de Goiás,
onde ficou por sete anos. O então Prefeito Eloy Pinto
de Araújo transferiu novamente a sede do Município
para Fazenda Brasília, por três anos. E somente em
1970, graças aos esforços do Prefeito Eloy Pinto de
Araújo, a sede foi definitivamente instalada no local
onde hoje se desenvolve a cidade.

O Município tem hoje uma área de 2.547quilôme
tros quadrados e uma população de quase 60 mil habi
tantes. A base econômica ainda está assentada na
produção agropecuária, especialmente no cultivo de
mandioca, laranja, grãos e cana-de-açúcar e na cria
ção de gado bovino, mas tem atraído empreendimen
tos no setor industrial. Esses empreendimentos, espe
cialmente na área de agroindústria, instalaram-se nos
últimos anos no Município, atraídos pelas potencialida
des locais e por incentivos oferecidos pelo Governo de
Goiás, por meio de programas como o "Fomentar", de
apoio a pequenas e médias empresas.

A expansão dos serviços públicos nas áreas de
educação, saúde, saneamento, energia e pavimen
tação urbana na última década, viabilizados pelos
esforços do Governo de Goiás na região do Entorno,
inclusive com a criação de uma Secretaria de Estado
para a articulação de programas e ações sociais es
peciais para a região, contrib'uíram para melhorar a
qualidade de vida no Município.

A migração para a região do Entorno do DF, no
entanto, criou problemas sociais graves que ainda
carecem de uma política integrada para serem solu
cionados. O Governo de Goiás desenvolveu entre
1995 e 1998 um programa compensatório de renda
que contribuiu para minimizar a fome e criar meca
nismos de reintegração socioeconômica de famílias
de baixa renda.

A ação conjunta dos Governos de Goiás, DF e
Governo Federal, com o aporte de mais recursos, no
entanto, é indispensável para a solução definitiva
dos problemas do Município de Planaltina. A criação
da Região Metropolitana do DF pode constituir-se
em instrumento importante para a reformulação das
políticas para a região e o estímulo ao desenvolvi
mento econômico.

O papel histórico e pioneiro de Planaltina na in
teriorização do desenvolvimento nacional, que se
consubstanciou na transferência da capital do País
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gerações, que hoje não vêem à frente nenhuma luz Não é esta a sociedade que queremos para os
e chegam a não ter muitas esperanças no futuro. nossos filhos e para os filhos dos dignos cidadãos

Confesso que me causou Um certo contenta- brasileiros.Não queremos que trabalhadores com
mento ouvir, ontem, o pronunciamento do Pr~sidente ofíéio, habilitados nas mais diversas áreas profissio-
da Câmara dos Deputados, Deputado Michel Tem- nais, tenham que se submeter a biscates para tão-
mer, que anunciou uma nova dinâmica ao funciona- somente sobreviverem.
mento do Parlamento e a disposição desta Casa de Milhões de brasileiros não têm assistência mé-
efetivamente produzir leis e discutir os reais proble- dica e hospitalar, que dirá uma assistência odontoló-
mas do País - que são muitos, por sinal. gica, psicológica enfim, uma assistência integral fun-

Lamento, todavia, que este discurso tenha de- damental a todo o ser humano.
morado tanto a ser pronunciado. Inúmeras medidas Milhões de famílias não têm teto para morar.
nefastas ao Brasil atingiram especialmente os traba- Não têm dignidade! Estão excluídas e eliminadas da
Ihadores, pequenos empresários e pequenos produ- vida social, estando à margem da sociedade.
tores, aposentados e pensionistas; enfim, muitas Seguidamente eu me pergunto: qual é a ação
medidas péssimas para esses cidadãos e setores que a sociedade espera de nós, Parlamentares?
produtivos foram aprovadas neste plenário. Podería-
mos dizer, até mesmo, que essas matérias, que nas- Pois eu lhes respondo: a sociedade quer que
ceram no Palácio do Planalto, foram homologadas todos os Deputados e Deputadas comprometidos
com o apoio das bancadas governistas desta Casa com o povo, com os interesses dos mais fracos e
como quem (Jiz amém, simplesmente. oprimidos, se unam em torno de um programa de

Mas, segundo a sabedoria popular, antes tarde governo consistente, que dê respostas capazes de
do que nunca! E, assim, esperamos que este discur- acabar com as principais mazelas sociais.
so não fique num vazio retórico, mas se efetive no Não, não é esta a conjuntura social que quere-
dia-a-dia dos trabalhos da Câmara dos Deputados mos.
nesta qüinquagésima primeira Legislatura. Portanto, estamos depositando nossa confian-

Precisamos discutir e defender propostas que ça integral no discurso feito ontem pelo Presidente
transformem o atual programa de governo fortale- Michel Temer, e queremos crer que os Parlamenta-
cendo os setores produtivos, que não privilegiem o res desta Casa mudarão o atual quadro político, eco-
capital especulativo e o grande capital nacional e in- nômico e social brasileiro, que é de vergonha e de
ternacional. aprofundamento do empobrecimento dos cidadãos e

O essencial é apoiar os pequenos, em especial das empresas nacionais.
os p/3quenos e microempresários, os pequenos e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
médios produtores rurais, as pessoas envolvidas do a palavra, pela ordem, à Sra. Deputada Teté
com propriedades rurais, da chamada "agricultura Bezerra.
familiar", os menos abastados e os profissionais Iibe- A SRA. TETÉ BEZERRA (PMDB - MT. Pro-
rais que lutam para sobreviver. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.

Não podemos concordar com um Governo que e Srs. Deputados, estou aqui nesta tribuna para falar
garante o lucro fácil ao capital volátil, especulativo, de um grave problema que está afetando diretamen-
que entra no País à noite e vai embora no dia se- te um importante setor produtivo de Mato Grosso.
guinte. Trata-se da portaria do IBAMA, do dia 25 de feverei-

De maneira alguma podemos aceitar o arrocho ro, que proibiu a derrubada e o transporte de madei-
e o massacre do funcionário público. ra em toda a Amazônia Legal por um prazo de cento

O professor de ensino primário, secundário e e vinte dias.
universitário precisa ser valorizado. O policial, civil Todos nós sabemos a importância que tem, até
ou militar, não pode ser tratado com desrespeito e mesmo para a sobrevivência da Humanidade, a pre-
desprezo, porque da dignidade desses profissionais servação das nossas florestas, e todos nós sabe-
depende a segurança e a ordem pública. mos, também, que existem empresários inescrupulo-

O desemprego já chegou à casa de milhões de sos que exploram as nossas reservas florestais sem
brasileiros, enquanto outros milhões e milhões vivem nenhum critério ético. Mas, assim como existem os
de biscates, do "jogo do bicho" e de uma série de inescrupulosos, também existem aqueles que garan-
outras atividades, legais ou ilegais, capazes de per- tem a sua atividade econômica respeitando a legisla-
mitir a mera sobrevivência. ção ambiental.
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Entretanto, a portaria do Ibama acabou penali- saída do Brasil com uma clara tendência para que-
zando a todos, indistintamente. E a medida pode re- da, embora não acentuada. Paralelamente, o aporte
sultar- no agravamento da crise social e econômica anunciado e esperado de 42 bilhões de dó/ares vin-
que atinge o Estado de Mato Grosso, assim como dos do FMI e de outros países ajudará a pôr a casa
aos demais Estados brasileiros. em ordem. E neste sentido, perece-me que, final-

Existem hoje, em Mato Grosso, cerca de 1.200 mente, o Poder Executivo vai pôr em prática uma
madeireiras, a maioria delas concentrada na região máxima que qualquer pessoa do povo sabe que é
norte do Estado, e essas madeireiras são responsá- sensato: gastar apenas o que receber.
veis por cerca de 30% de toda a arrecadação esta- Apesar de tudo que estamos atravessando,
dual. O setor é, assim, a segunda maior fonte de ar- quero lançar uma gota de otimismo para um futuro
recadação de ICMS em Mato Grosso, além de ser não muito distante porque estamos, como poucos
responsável por quase a totalidade da geração de países emergentes, preparando-nos para dar um
empregos na região norte do Estado. grande salto qualitativo em nossa economia.

Tenho recebido inúmeras solicitações de em- Quando o Governo Collor abriu nossa econo-
presários madeireiros, das Prefeituras e Câmaras mia, no início desta década, pegou de surpresa a in-
dos Municípios que têm, na extração da madeira, a dústria nacional, que não tinha, em sua maioria,
base de sua economia. Em todos os casos, está re· know-how competitivo contra os produtos do exte-
forçada a importância que tem a preservação amo rior. Mas, Srs. Deputados, nossa capacidade de rea-
biental e a observância da legislação do meio amo ção foi e está sendo impressionante, pois atualmen-
biente. Em nenhum momento colocam-se em dúvida te - em menos de uma década depois - consegui-
as boas intenções do Ibama e do Ministério do Meio mos inserir-nos mundialmente nos padrões de quali-
Ambiente. Questiona-se apenas a falta de critérios dade exigidos em diversos setores da economia.
para a proibição da extração e transporte de madei- Para se ter uma idéia desta reação, em 1990
raso apenas oito empresas brasileiras possuíam a Certifi-

Os madeireiros já conseguiram uma liminar cação ISO de Qualidade. Pois bem, ano passado fo-
suspendendo os efeitos da portaria, mas o Ibama ram mais de 2 mil as empresas que receberam certi-
promete recorrer. ficados e estão prontas para competir em iguais con-

Quero aqui ressaltar que vários Municípios da dições com suas concorrentes internacionais. Isso
região já decretaram estado de calamidade, e os conferiu-nos a sexta maior taxa de crescimento mun-
madeireiros ameaçam bloquear a BR-163, principal dial em emissão de certificados de qualidade.
via de acesso à região e principal via de escoamento Outros fatores que corroboraram esta minha tese
da produção agrícola do Norte. estão sustentados na produtividade industrial e no retra-

Por isso, quero convocar os nobres Deputados, balho - necessidade de repetição de uma atividade pro-
principalmente os que fazem parte da bancada de dutiva. O aumento da produtividade das indústrias brasi-
Mato Grosso e dos demais Estados que compõem a leiras cresceu em 37% nos últimos anos e a taxa de re-
Amazônia Legal, para intercedermos junto ao Minis- trabalho caiu de 30%, em 1990, para 3,7% em 1996.
tro do Meio Ambiente para a flexibilização da porta- Esse esforço pela melhora da qualidade e busca
ria, porque, caso contrário, Mato Grosso e toda a da excelência, Sras. e Srs. Deputados, não está restrito à
Amazônia Legal correm o risco de viver um colapso iniciativa privada. Também o setor público avança na im-
econômico e social. plantação desses conceitos, e cito aqui, por exemplo, o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce· Programa Pernambucano pela Qualidade, o PROPEQ.
do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado José O Propeq existe com o objetivo de incentivar a
Chaves. implantação de programas de gestão pela qualidade

O SR. JOSÉ CHAVES (PMDB - PE. Pronun- total em todos os segmentos socioeconômicos de
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Pernambuco, o que representa a inserção do Estado
Srs. Deputados, torço para que o pior já tenha pas- na nova economia globalizada. Desde de 1992 o
sado nesta crise financeira que envolve nosso País. Propeq atua, contando com a participação de em-
Esta Casa e o Senado aprovaram as medidas enca· presas e instituições como a Fiepe, a Sudene, a
minhadas pelo Governo Federal que tenderão a co- UFPE, o Bandepe, a Seplan, o Sebrae, o Senai, a
locar em equilíbrio as contas públicas brasileiras ou, Fesp, o Itep e o IEL.
pelo menos, minimizar seus impactos, e, ademais, o Como para caminhar precisamos saber para
dólar parece ter parado de flutuar, estancando sua onde queremos ir, o Propeq imagina que em 2010
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Pernambuco seja o Estado brasileiro cuja qualidade ter passado por ali inúmeros bandeirantes em busca
de vida modelo e a reconhecida excelência das em- de ouro e esmeraldàs, é 'quase certo que a formação
presas, da administráção pública e das instituições do muniéípio teve início em 1871, com a construção
resúlterri na satisfação e no orgulho dos pernambu- da Capela de Nossa Senhora das Dores. Os mais
canos. Para isso acontecer, haverá um esforço na velhos registros atribuem a fundação do povoado ao
tentativa de sensibilizar a alta administração das em- Capitão Jesuíno Antônio Batista e ao Coronel Luiz
presas, do serviço público e das instituições, de arti- Bernardes de Almeida Gil.
cular iniciativas e de disponibilizar informações que A povoação que ali se desenvolveu foi elevada
favoreçam o desenvolvimento da gestão pela quali- à categoria de freguesia, com o nome de Nossa Se-
dade e acompanhar sua evolução. nhora do Capivari, em 10 de abril de 1872. Quatro

É muito bom saber dessa efetiva preocupação anos depois, em 1876, por força de decreto-lei, as-
para que a educação, a saúde, a agricultura, a in- cendeu à condição de município. Em 1877 - natural-
dústria, o comércio, os serviços e a administração mente, por causa de inúmeros pés de jambo que ali
pública de nosso Estado mudem para um patamar existiam e que inclusive deram o seu nome à serra
de qualidade melhor naquilo que fazem. E tenho a existente no município - passou a se chamar Vila de
certeza que o PROPEQ terá absoluta prioridade no Jambeiro; e finalmente, em 15 de julho de 1898,
Governo Jarbas Vasconcelos. passou a denominar-se Jambeiro, quando foi eleva-

Apesar das dificuldades, dos problemas de cai- do à condição de cidade.
xa, da instabilidade internacional, muito está sendo Jambeiro cresceu rapidamente, investindo na
feito. Cresce dia a dia uma verdadeira revolução si- produção do café, e por volta de 1920 chegou a pos-
lenciosa pela qualidade em nosso País, a qual nos suir 10 mil habitantes. Com a brutal queda dos pre-
traz benefícios que não conseguimos muitas vezes ços do café, a cidade teve vertiginosa queda da re-
perceber, mas que fazem a diferença para melhor, ceita e conseqüentemente viu seus filhos sendo obri-
dando-nos a tranqüilidade de que há muita, mas gados a procurar empregos em outras cidades.
muita luz, no final do túnel.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Nas cercas de 250 propriedades agropecuárias
que formam a zona rural de Jambeiro, as principais

O SR. P·RESIDENTE (Michel Temer) - Conce- plantações são de milho, feijão e cana-de-açúcar. A
do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Ary Kara. criação mais importante é a de bovinos - com um

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia o se- bom plantei de gado leiteiro -, além da formação de
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. granjas. O comércio, de razoável expressão, atende
Deputados, temos procurado estar sempre presen- às necessidades básicas da comunidade.
tes nos Municípios que compõem nossa região do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serrana. Procura- Jambeiro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
mos sempre ouvir as reivindicações dos repre- possibilita-nos uma incursão pela história do povo
sentantes dessas cidades, encaminhando-as para paulista, consagrando os estilos preservados do Brasil
que tenham um bom desfecho e para que nossas ci- Colônia em suas fazendas antigas e em diversas
dades possam alcançar obras e serviços. Desta for- moradias. Como diversificação para o ecoturismo,
ma, nosso contato é permanente e de resultados, Jambeiro tem o Parque Municipal da Cascata, o
graças às lideranças existentes em cada uma des- Santo Cruzeiro e a Casa do Artesão.
sas localidades. Parabenizo, desta tribuna, a cidade de Jambei-

Ao participar da vida das cidades - as quais ro pelos seus 123 anos, por intermédio do dinâmico
representamos com muito orgulho -, vibramos junto Prefeito José Geraldo Vasconcelos Coelho, do Pre-
com sua gente pelas conquistas obtidas e, de igual sidente da Câmara Avelino Pedroso dos Santos e
forma, comemoramos todas as datas que lhes são dos Vereadores José de Assis Machado, José
importantes, como por exemplo o aniversário de Dorgival da Silva, Alternar Machado Mendes Ribeiro,
cada um desses municípios. Antônio Carlos dos Santos, Antônio Carlos Mendes

Neste dia 30 de março, quem vai aniversariar - da Silva, José de Souza Silvestre, Nícia de Oliveira
e recebe nossos cumprimentos antecipados - é a Baranov, Pedro Moura Cassiano, Regina Maria dos
querida e simpática cidade de Jambeiro, que deverá Santos Santana e Sérgio Alves Feitosa, que muito
comemorar os seus 123 anos. têm contribuído para o desenvolvimento dessa queri-

Embora se desconheça com exatidão a data da cidade.
de sua fundação, já que antes disso ocorrer devem Era o que tinha a dizer.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Carlos
Melles.

O SR. CARLOS MELLES (PFL - MG. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em primeiro lugar, gostaria de con
gratular-me com o Presidente desta Casa, em meu
nome e falando também em nome das Frentes Par
lamentares da Agropecuária, da Micro e Pequena
Empresa e Livre Iniciativa, e do Cooperativismo, das
quais tenho a honra de ser um dos coordenadores
no Congresso Nacional.

O Presidente Michel Temer, ao enunciar as
prioridades que pretende imprimir na pauta de dis
cussões da Câmara nesta Legislatura, exprimiu o
sentimento da quase totalidade desta Casa. Colo
cando a reforma tributária como primeira prioridade,
sem prejuízo das reformas política e do Judiciário, o
Presidente Michel Temer demonstra uma perfeita
sintonia com as aspirações mais legítimas do cida
dão e dos setores produtivos do País.

Esta Casa não tem faltado ao dever de susten
tar a governabilidade do País. Nós, da base de sus
tentação do Governo, temos comparecido com leal
dade em todos os momentos em que o Executivo
requisita o nosso voto, conscientes da necessidade
desse apoio para a estabilidade presente e futura do
Brasil.

Ainda na tarde de hoje devemos dar por con
cluído o ajuste fiscal, aprovando, em segundo turno,
a CPMF. E estaremos sempre atentos à convocação
do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Já fornecemos à equipe econômica os instru
mentos institucionais que ela achou necessário para
enfrentar tempos de escassez financeira. Fizemos o
nosso dever de casa. A palavra de ordem, agora, é
uma só: retomada do desenvolvimento.

Desenvolvimento para geração de empregos;
empregos para sairmos da crise - é o que a Nação
espera que o Congresso faça.

A reforma tributária é o primeiro passo. E um
passo imprescindível!

No que depender da Frente Parlamentar do
Cooperativismo, a reforma tributária sairá do papel
este ano. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Magno
Malta.

O SR. MAGNO MALTA (PTB - ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, subo a esta tribuna para parabenizar o
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desempenho do jornal Folha do Espírito Santo,
diário de Cachoeiro de Itapemirim administrado por
Jackson Rangel e Luciano Cortez. O jornal, anterior
mente chamado Folha de Cachoeira, fundado pelo
competente Toninho Carlos, que hoje dirige o Diário
Capixaba, assume hoje o papel de destaque na im
prensa do meu Estado.

Cachoeiro do Itapemirim, terra de gente em
preendedora, corajosa, sensível, sonhadora e tam
bém de poetas, como Rubens Braga e Roberto
Carlos, teve na obstinação e força de vontade des
tes dois jovens mais uma demonstração do potencial
dos seus filhos. Quando assumiram o propósito de
"tocar" o jornal, tornando-o de circulação diária, pai
rou-se dúvida, tal a surpresa dasociedade da região
com a ousadia. Eu, embora seduzido por dúvida,
sempre acreditei na capacidade de superação e de
luta daqueles meninos. Pela minha própria natureza
humilde, de dificuldades passadas na vida, vislum
brei, na proposta deles, um ar de esperança e fé no
desempenho e superação do ser humano.

Hoje, tal diário não é só uma realidade em Ca
choeiro, como em toda parte sul do Estado. Minha po
sição hoje em relação ao sucesso do jornal faz-me
lembrar de certa frase do escritor Mark Twain: "Quan
do eu tinha 15 anos, ficava envergonhàdo da ignorân
cia do meu pai. Quando completei 20, fiquei admirado
do quanto ele havia aprendido em 5 anos".

Como estou admirado, após esses anos, com
o crescimento desses rapazes! Crescimento no sen
tido maior da palavra: de vida, de experiência, de ge
nerosidade, de capacidade, de amizade.

Com uma linha editorial independente, honesta,
um excelente parque gráfico moderno e pujante, um
corpo de funcionários qualificados e perfeitamente
identificados com o espírito do jornal, era de se esperar
uma certa acomodação por parte deles. Mas agora me
aparecem com uma outra novidade: o jornal vai tornar-

, se "bidiário". Duas edições no decorrer do dia! Desta
vez não me deixei levar por dúvidas e cegamente
acreditei na proposta, inovadora, inédita e que vem
não só corroborar o espírito de luta e obstinação de
informar bem, mas, muito mais que isto, resgatar a
própria dignidade e valorização do trabalho. Pois, o ho
mem só tem honra quando tem trabalho.

A postura empresarial adotada por eles é au
daciosa, pois aprenderam a construir os seus cami
nhos hoje, não porque as estradas do amanhã são
incertas, mas com a consciência que o mesmo sol
nascente pode queimar se nos expusermos sem
metas. E suas metas são a informação rápida, preci
sa e idônea.
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Parabenizo, portanto, o espírito empreendedor Para que se editassem os livros que hoje reú-
e ousado desses jovens que, se fosse no Nordeste, nem a sua produção, foram os organizadores ao en-
seriam chamados de "cabras porretas e arretados", contro de Patativa com o gravador em punho, a fim
mas, como dizemos lá no Espírito Santo: "a rapazia- de registrar os versos para posterior transcrição. As-
da, em matéria de competência, entornou". sim se publicaram "Cante lá que eu canto cá", "Ispi-

O SR. ROBERTO PESSOA _ Sr. Presidente, nho e fulô", "Aqui tem coisa" e alguns outros volu-
peço a palavra pela ordem. mes, em que saboreamos a graça, a beleza e a es

pontaneidade da mais autêntica poesia sertaneja.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Não bastasse o prazer da leitura, podemos

V.Exa. a palavra. também ouvir Patativa quer nos discos em que ele
O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Pro- mesmo se apresenta, quer pelos versos que se

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. transformaram em canções gravadas por cantores e
e Srs. Deputados, o ano de 1999 é especialmente compositores como Fagner, Pena Branca e Xavanti-
significativo para a literatura brasileira, pois marca o nho, Sérgio Reis e Renato Teixeira. Lembre-se que,
nonagésimo aniversário de nascimento de Antônio por diversas vezes, declarou o imortal Luís Gonzaga
Gonçalves da Silva, um dos nossos maiores poetas. não haver gravado, em toda a sua longa carreira,
Citado assim, pelo nome de batismo, poucos o reco- versos mais bonitos e comoventes do que os de "A
nhecerão. Se o identificarmos, porém, como Patativa triste partida", uma das mais famosas criações do
do Assaré, muitos saberão de quem se trata e farão poeta cearense.
coro às vozes que o têm por um dos grandes valo- Se canta a ingenuidade e a pureza, a passivi-
res da poesia que tão preconceituosamente se cha- dade e o conformismo do seu povo, Patativa do As-
ma "popular". saré mostra-se, também, um homem participante,

Justas, portanto, são as festas com que o Estado cônscio dos problemas políticos, sociais e econômi-
e o povo do Ceará comemoram os noventa anos do cos de que surgem a pobreza e a miséria em que vi-
artista, homenagem a que faz jus uma das mais for- vem milhões de brasileiros. É o que sentimos na ter-
tes e autêntibas vocações poéticas de que temos ceira estrofe de "Eu quero":
notícia em nossas letras. Do sertão cearense, onde Quero ver do Sul ao Norte
vive na simplicidade do homem do campo que nunca O nosso caboclo forte
deixou de ser, Patativa recebe todas essas provas Trocar a casa de palha
de carinho e de apreço com a humildade que sem- Por confortável guarida,
pre o caracterizou, sem ter idéia da própria grande- Quero a terra dividida
za, da importância da obra que criou, da genialidade
que ultrapassou as fronteiras do Brasil, que hoje o Para quem nela trabalha.
faz lido, estudado e admirado em muitos países do Outra não é a mensage!ll da décima com que
mundo. se inicia "O rádio ABC":

Nascido em 1909 na Serra de Santana, interior Vejo que o nosso Nordeste
do Ceará, só aos doze anos pôde o futuro poeta fre- É mesmo a terra da fome,
qüentar a escola, ainda assim por apenas quatro Onde o matuto não veste,
meses. Aprendeu a ler e a assinar o nome, o sufi- Onde o matuto não come.
ciente para ganhar a vida na roça. Cego de um olho A agricultura é sentença
- como a repetir o infortúnio de Homero, Camões e E sem havê assistença
Jorge Luís Borges -, aos doze anos compõe os pri- O jeito é se escangaiá.
meiros versos sobre o cotidiano do agricultor, as
brincadeiras de São João e a queima do Judas, que Parece mesmo um pagode!
tanto representam para o nosso sertanejo. Daí para Seu dotô, como é que pode
a frente não parou de fazer poesia, de elaborar poe- Este Brasil miorá?
mas com dezenas de estrofes e centenas de versos, Na linguagem singela de quem pouco estudou,
que, a par da beleza que os caracteriza, surpreen- mas muito aprendeu na vida, esse é o canto com
dem por um aspecto verdadeiramente impressionan- que Patativa do Assaré traduz o lamento e a dor dos
te: guarda-os todos de memória, sabe-os todos de que não têm voz. Aos noventa anos de idade, seus
cor, já que as poucas letras de que dispõe não o en- versos continuam ecoando no sertão, a clamar por
corajam a escrevê-los. um Brasil melhor, mais digno e mais justo.
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Ao grande e genial Patativa do Assaré, a ho- ver um numero ainda maior de processos para julga-
menagem, o aplauso, o respeito e a gratidão de to- mento.
dos os cearenses, pela honra, pelo privilégio e pela Haveremos de atuar nesta Casa, discutindo, di-
alegria de tê-lo como conterrâneo. vergindo, sempre democraticamente, mas enfrentan-

O SR. EDINHO ARAÚJO _ Sr. Presidente, do os problemas em sintonia com a sociedade. O
Congresso Nacional, como observou o Deputado

peço a palavra pela ordem. Michel Temer, seja neste plenário, seja nas Comis-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem sões Permanentes ou Especiais, desenvolverá uma

V. Exa. a palavra. agenda positiva em nome de quem quer trabalhar e
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP. Pro- produzir para o bem do Brasil.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. É o que tenho a dizer.
e Srs. Deputados, gostaria de manifestar meu inte
grai apoio às palavras proferidas ontem, neste ple
nário, pelo Deputado e colega de partido Michel
Temer.

Em seu discurso, o Deputado Michel Temer
pôde com objetividade elencar quais são os verda
deiros desafios desta Casa. Precisamos hoje de
uma agenda positiva, protagonizada pelo Poder le
gislativo.

Neste comportamento afirmativo do Congresso
Nacional, não podemos deixar de colocar em primei
ro lugar a reforma tributária, cuja Comissão Especial,
nas palavras do Deputado Michel Temer, será reins
talada nos próximos dias. A reforma tributária está
sendo reclamada por todos os setores ativos da so
ciedade. O Congresso Nacional não pode fugir, e
não fugirá, da responsabilidade de promover, como
enfatizou o Deputado Michel Temer, aquilo que os
setores produtivos nacionais e os entes federados
pleiteiam.

Assumir tal incumbência não sigrlifica, de modo
algum, abdicar de outras questões que também es
tão na ordem do dia. Esta Casa já mostrou que tra
balha e que, portanto, pode conduzir a discussão de
outros temas. Precisamos, sim, de uma reforma polí
tica, capaz de tornar o sistema representativo mais
democrático. E haveremos de fazê-Ia.

Outro tema que precisa ser apreciado com em
penho, e também com serenidade,; é a reforma do
Judiciário. Para isso - lembrou o Deputado Michel
Temer, Presidente desta Casa, que a todos nos hon
ra - será reinstalada a Comissão incumbida dessa
tarefa.

Ha poucos dias, em artigo publicado na im
prensa de São Paulo, abordei a necessidade de'uma
reforma no Judiciário, que priorize a agilidade pro
cessual, permitindo que o cida9ão tenha resposta rá
pida para os seus problemas. E necessária uma sim
plificação da estrutura recursal. Não pode o Supre
mo Tribunal Federal, uma corte constitucional, julgar
mas de 50 mil processos em um ano, como ocorreu
em 1998. Não pode o STJ apreciar mais de 100 mil
processos durante o mesmo período e, ao final, ha-
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Waldir Schmidt PMDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 9

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 152 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
_1_

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N1l637-C, DE 1999

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nl.! 637-B,
de 1999, que prorroga, alterando, a alíquota,
a contribuição provisória sobre movimenta
ção ou transmissão de valores e de créditos
e direitos de natureza financeira, a que se
refere o art. 74 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

O SR. ROBERTO ARGENTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exl a palavra.

O SR. ROBERTO ARGENTA (PFL- RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou apresen
tando requerimento e sugestões para agilização da
reforma agrária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores inscritos.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Clementi
no Coelho para falar contra a matéria.

O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PSB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, falo hoje a este Plenário com a
alma renovada, com uma nova chama, com a con
vicção dos que têm como missão mudar o curso da
História, dar um basta na subserviência, expurgar o
conformismo, restaurar a ousadia, para termos a co
ragem de trilhar novos rumos, em sintonia plena com
a maioria de nosso povo.

Sr. Presidente, quem nos investiu nesta nova
missão foi V. ExI, com o seu levante ontem aqui
nesta Casa, marcando o começo de novo ciclo políti
co.

Está claro para o País e para nós Parlamenta
res que desde ontem o Poder Legislativo, a Casa do
povo, a nossa Casa, assume suas responsabilida
des constitucionais e políticas: legislar para o bem
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Todas as grandes conquistas são mais
ou menos o preço da audácia. Para haver
uma revolução, não basta que um Montes
quieu a pressinta, um Diderot a pregue,
que um Rousseau a premedite: é preciso
que um Danton a ouse.

Não precisamos de uma revolução, mas não
há dúvida de que precisamos ousar. É preciso dar
um basta na subserviência ao Executivo. Precisa
mos escrever nossa própria agenda e exercer nos
sas competências constitucionais por inteiro.

Sr. Presidente, V. Exl apontou o caminho; nós
queremos percorrê-lo.

Danton morreu na guilhotina, não tanto por
seus excessos, mas porque pedia moderação e o
fim do terror. Pois prefiro, Sr. Presidente, os exces
sos de Danton ao imperialismo arrogante e insensí
vel de Luís XVI. E faço minhas as palavras de
Danton: Audácia, Sr. Presidente, mais audácia, sem
pre a audácia.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exl a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, sem querer interrom
per os oradores inscritos, faço apenas enfático apelo
aos integrantes da bancada do PSDB para que acor
ram imediatamente ao plenário a fim de que possa
mos, segundo acordo entre todos os Líderes, iniciar
imediatamente a votação desta importante matéria.

Mas, para isso, não podemos votar este proje
to. Ele. é politicamente incorreto, economicamente
perverso, socialmente injusto e juridicamente in
constitucional. Vamos discuti-lo na nova Comissão
Especial da Reforma Tributária, que será instalada
nesta Casa a partir da próxima semana, como um
tributo moderno; entretanto, jamais como mais um
tributo para saciar o descontrole dos gastos orça
mentários produzidos por este Governo exclusiva
mente. Ele tem que ser parte dO novo pacto fe
derativo que V. Exl nos convocou a estabelecer
com a sociedade brasileira. Não podemos permitir
esse retrocesso e macular o início da nova era que
V. ExI inaugurou ontem, ao estabelecer e restabele
cer nossas obrigações, nossa agenda e nossa mis
são.

Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Sexta-feira 19 10543

do povo, par~ O bem-estar da maioria e para o bem Sr. Presidente, este tributo, da forma em que
da Nação brasileira. está, agride a iniciativa privada, o mais eficaz instru-

Estávamos nas trevas, sem rumo e sem agen- mento que temos para manutenção e geração de
da. O posicionamento de V. Exll, expressado neste empregos. Para combater a crise que aí está a nos
plenário, no dia de ontem, dignifica os grandes mo- desafiar, não podemos, de forma alguma, atentar
mentos da história. Com fé em Deus e no chama- contra a iniciativa privada.
mento que V. Exll nos fez, estamos vivendo um novo Para citar a sua importância, vimos recente-
tempo: tempo de descobrir este verdadeiro País; mente que, na Alemanha, o Ministro das Finanças
tempo de restaurar os brios de nossa brasilidade; caiu justamente porque quis elevar a carga tributária
tempo de nos encontrarmos, efetivamente, com nos- sobre o setor produtivo.
so povo, nosso único senhor. Além do mais, esse instrumento faz parte da

Há menos de uma semana, Sr. Presidente, era que V. Exll sepultou ontem solenemente. Faz
aqui mesmo neste plenário, assistimos, lamentavel- parte do passado, um passado tenebroso que não
mente, à capitulação, à rendição da maioria desta queremos reviver, que depõe contra nossa capaci-
Casa. Eram votações sem convicção. Quem vota dade de reagir e lutar.
sem convicção vota sem fé. Quem perdeu a fé, per- Para finalizar, Sr. Presidente, invoco a figura
deu a determinação. Quem assim se encontra, não emblemática de Danton, considerado por Marx o
sabe aonde vai chegar. maior maestro da tática revolucionária que se conhe-

Não podemos, de forma alguma, permitir que ceu, e para quem Victor Hugo dedicou as seguintes
em menos de 24 horas tenhamos que mergulhar no- palavras:
vamente nas trevas da subserviência, nas trevas da
tecnocracia, nas trevas da insensibilidade política e
social.

Sr. Presidente, com seu pronunciamento,
V. Exl acenou com o gesto da grandeza, em nome
desta Instituição. Dessa maneira, está criando novo
ideário de luta e de fé, não só para os que tinham
perdido a convicção, mas para toda esta Casa. Va-
mos à luta! .

Sr. Presidente, V. Exl conclamou-nos .para
isso. Vamos, sim, sob o comando desta Institui
ção, exercer nossas prerrogativas por meio dessa
agenda. Navegaremos nesta crise e, com certeza,
encontraremos águas mais calmas, mais tranqüi
las.



10544 Sexta-feira 19 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

Esse é o apelo que faço a meus companheiros mente no seio deste Parlamento, sem necessidade
de partido. de mensagem do Governo Federal.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- Aprovada em dois turnos com pelo menos 3/5
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB também so- de votos na Casa irmã, veio à Câmara dos Deputa-
licita à sua bancada que compareça ao plenário para dos, que apreciou a matéria com rapidez e tranqüili-
registrar presença, a fim de darmos início à votação dade na Comissão Especial constituída após apro-
da matéria de hoje, que é a última sobre a CPMF. O vação na Comissão de Constituição e Justiça e de
PPB solicita encarecidamente aos seus Parlamenta- Redação.
res que acorram ao plenário para registro de suas Tivemos amplo conhecimento da matéria. Se
presenças. não tivemos oportunidade de ouvir, por decisão da

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Comissão, os Ministros envolvidos na questão, tive-
Deputados, atendam aos apelos dos Líderes Aécio mos esclarecimentos por escrito que, exaustivos e
Neves e Odelmo Leão e venham ao plenário. completos, levaram a Comissão a votá-Ia numa

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- quinta-feira à noite, religiosamente no dia 4 de mar-
do a palavra, pala falar a favor, ao Deputado Feu ço próximo passado. Portanto, viemos a plenário a
Rosa. (Pausa.) Ausente. tempo certo para aproveitar o período que tivemos

Com a palavra o Deputado Mareio Fortes para para a apreciação dessa matéria.
pronunciar-se a favor da proposta. Com relação ao segundo turno, não há por que

O SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ. Sem ter um comportamentQ diferente daquele adotado
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. em todas as etapas do projeto que estamos apre-
Deputados, mais uma vez estamos diante de uma ciando, porque os Srs. Deputados estão suficiente-
questão grave, embora na sua singeleza, na sua mente informados de seus aspectos. Assim foi na
simplicidade, pelas poucas palavras do texto que ora Comissão, que tive a honra de presidir; assim foi no
se discute possa parecer uma questão menor. A plenário, no curso da votação do primeiro turno; as-
votação de hoje tem vital importância para a cons- sim foi quando da apreciação das emendas e dos
trução da estabilidade, não apenas econômica, destaques apresentados; e assim está sendo hoje.
mas também institucional, nos próximos anos, no Sabe-se como e por que se cobra a CPMF. Acredi-
Brasil. ta-se na provisoriedade da contribuição e a perse-

Faz oito meses que aconteceu a crise da Rússia. guem. Sabe-se seu destino, a aplicação que lhe é
Parece que foi ontem, mas foi ainda antes da elei- dada tanto no Ministério da Saúde, quanto no Minis-
ções. Ainda no curso da campanha eleitoral, o tério da Previdência. Conhecem-se as deficiências
Sr. Presidente da República, candidato à reelei- do imposto, mas reconhece-se também que é uma
ção, veio a público anunciar que, infelizmente, contribuição formulada na emergência do plano de
seu segundo mandato seria marcado por dificul- estabilização financeira, que será substituído por um
dades que cada um teria de superar, não exata- sistema tributário mais sofisticado, mais moderno,
mente em nome da governabilidade, mas da soli- mais estimulador da produção e dos empregos, que,
dez institucional e da estabilidade financeira e mone- em seguida, nos próximos meses, será formulado,
tária do País. apreciado, discutido e, afinal de contas, implantado

Cumprimos algumas importantes etapas, apre- pelas Casas legislativas.
ciamos a construção do plano de estabilização eco- Sr. Presidente, não há por que retardarmos
nômica, a construção e a apresentação das várias mais a votação. Todo o conhecimento já nos foi ofe-
hipóteses de trabalho. O Governo fixou-se numa sé- recido. A matéria já é bastante conhecida. Estamos
rie de medidas que, no que coube, enviou à Câ- aqui reunidos e, sobretudo, o País precisa colocar
mara dos Deputados ou ao Senado, referentes à em ação o quanto antes essa contribuição para,
Previdência, a impostos, a diversos temas de natu- mais cedo do que sempre, desistirmos da contribui-
reza tributária, creditícia. E diversos pequenos as- ção e substituirmos os impostos que foram transfor-
suntos foram regulados sem a deliberação das duas mados em lei no último mês de janeiro, particular-
Casas legislativas. mente a conceituação do lucro líquido para efeito de

Essa emenda, que terá a sua apreciação con- Previdência, de CONFINS e de PIS. Tudo o que es-
cluída hoje pela Câmara dos Deputados, foi apre- tamos. fazendo é em benefício da estabilidade mo-
sentada pelo Senador Élcio Álvares, então Líder do netária e financeira do País, sem esquecer que te-
Governo no Senado, para que começasse legitima- mos compromissos que precisam ser honrados no
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plano internaçional. Não submissões, mas compro- Vamos acabar éom a violência neste País, no-
missos que estão nitidamente firmados em docu- bres Deputadosl Vamos acabar com a violência nes-
mentos, apreciados e sob grande expectativa de te País, Sr. Presidente da República! Aí, vamos dar
todos os agentes encarregados dos investimen- ao povo brasileiro não apenas saúde, mas também
tos que estamos esperando já para este ano em educação, moradia, reforma agrária e, acima de
nosso País. tudo, dignidade. É para isso que estamos no

Agradeço-lhe a atenção, Sr. Presidente. Congresso Nacional, e nada mais do que isso
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Para espera o povo daqueles que se dizem seus repre-

falar contra a proposta, concedo a palavra ao· Depu- sentantes.
tado Evilásio Farias.. Sr. Presidente, o Bloco/PSB - PCdoB encami-

O SR. EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB _ SP. nha o voto contra a prorrogação da CPMF e a favor
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs. do povo brasileiro.
Deputados, há poucos meses estávamos percorren- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
do todos os rincões deste País à procura de votos lar a favor da proposta, concedo a palavra ao nobre
para representar de forma digna o povo brasileiro Deputado Alberto Goldman.
na Câmara dos Deputados. Com certeza, no bojo O SR. ALBERTO GOLDMAN PSDB - SP.
das propostas de cada candidato das eleições pró- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs.
ximas passadas não figurava o aumento de impos- Deputados, no início da década, a saúde era custea-
tos. E a CPMF, que hoje leva o nome de contribui- da não apenas com os recursos advindos da arreca-
ção, é o IPMF- imposto, portanto - adicionado de dação do FINSOCIAL e da Contribuição Social so-
90%, quando a inflação propagada pelo próprio bre o Lucro Líquido, mas especialmente com uma
Governo não passou de 20% nos últimos quatro parcela substantiva da contribuição de empregados
anos. e empregadores sobre a folha salarial para a Previ-

Sr. Presidente, votar contra a CPMF é votar dência Social.
pela vontade do povo. Dizer "não" à reedição da A deterioração das contas da Previdência So-
CPMF é dizer "sim" ao que pensa o povo brasileiro cial, entretanto, determinou a necessidade, em 1993,
hoje. Votar a favor da CPMF é dizer não ao povo, é de sustar o rep.asse automático ao Ministério da
o Parlamentar contradizer-se em suas propostas Saúde, advindo da lei, o que passou a gerar enor-
eleitorais. E o exercício do mandato nada mais é do mes dificuldades financeiras, que levaram à necessi-
que a consagração ,daquilo que propagamos nas dade de cortarem-se gastos com saúde e de reduzir
nossas campanhas. E desse ato que advém a credi- disponibilidades em outras áreas da seguridade so-
bilidade da classe política, Sr. Presidente. Aumentar cial e do orçamento fiscal, com vistas à cobertura de
impostos, aumentar contribuições é sangrar um povo parte do rombo gerado.
exaurido, que não tem mais hemácias, não tem mais A CPMF foi, assim, criada com o objetivo de
sangue na sua corrente circulatória. garantir os recursos necessários para manter e até

Cabe-nos rejeitar a reedição desse imposto aumentar a prestação dos serviços públicos de saú-
chamado de contribuição. Por outro lado, cabe-nos de à população, tendo, entretanto, sido definido o
também apontar saídas, indicar as fontes, porque, prazo de sua vigência em apenas dois anos, tempo
na realidade, o Orçamento não destina verbas sufi- que foi considerado suficiente até que se fizessem
cientes para atender à saúde dos brasileiros, não faz as reformas necessárias.
frente à necessidade de um bom planejamento, de Tem sido argumentado que, no período de vigên-
um bom programa de saúde para o Brasil. cia, a CPMF não gerou arrecadação em igual magnitu-

É importante dizer que o Governo opta, neste de ao aumento de gastos do Ministério da Saúde
ocorrido concomitantemente, tendo em vista que nã~

momento, pelo caminho mais fácil, o caminho de teria havido a redução das demais fontes destinadas
quem tem a maioria absoluta, o caminho de quem à
tem o rolo compressor para legislar contra a vontade quele Ministério. No entanto, deve ser observado
do povo. que, de qualquer forma, sem a CPMF não teria sido

possível ao Govemo aumentar os gastos com saúde
Conforme declarações oriundas de órgão das na magnitude verificada, sendo que, além disso, deve-

Nações Unidas, publicadas nesta semana na im- mos atentar para o fato de que as demais receitas tive-
prensa, o Brasil está perdendo hoje 10% do PIB, 85 ram que ser canalizadas para outras áreas da própria
bilhões de reais, com a violência. seguridade social - especialmente a Previdência So-
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cial -, t~ndo em vista a deterioração dos resultados previsão de arrecadação da CPMF, teremos, para o
apresentados a partir de 199J:. Instituto Nacional de Seguro Social, na concessão e

Verificamos que a diferença entre a arrecada- manutenção de benefícios, cerca de 6 bilhões e 969
ção líquida e as despesas com benefícios do INSS - milhões; e para o Ministério da Saúde, 8 bilhões e
que em 1994 significava 574 milhões de superávit - 425 milhões. Esses números são os de antes das
passou a ser, em 1998, de 7,2 bilhões de déficit, modificações efetuadas na aprovação do Orçamen-
com a previsão de que tenhamos, em 1999, 10 bi- to, mas são números próximos daqueles que corres-
Ihões de déficit na Previdência. Se, além disso, ain- pondem ao Orçamento aprovado.
da considerarmos demais despesas de custeio e in- Dessa forma, seria absolutamente impossível
vestimento do INSS, esses valores passam a ser que deixássemos de aprovar a CPMF. Lembraria ao
muito maiores. Em 1998 já tivemos um déficit de Plenário que esta Casa aprovou, no Orçamento, o
12,7 bilhões de reais. uso da CPMF. Portanto, não há como, neste mo-

Pelos motivos apresentados, não resta dúvida mento, evitarmos a sua aprovação, pois ela é essen-
de que, conforme se prevê na proposta de emenda cial para o Orçamento e para a estabilidade do País.
à Constituição ora em votação, a parcela do aumen- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
to da alíquota da CPMF terá de ser, forçosamente, falar contra a matéria, concedo a palavra à Deputada
canalizada para a Previdência Social, sem prejuízo Luiza Erundina.
do aumento de gastos previstos para a saúde em A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
1999, devendo o mesmo verificar-se até 2001, quan- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
do se espera que os efeitos das recentes reformas Srs. Deputados, estamos aqui, mais uma vez, lutan-
constitucionais estejam em plena vigência. do para resguardar o interesse da coletividade, rejei-

No que respeita ao sistema de saúde nacional, tando a prorrogação da CPMF e o aumento de sua
são inegáveis os ganhos com a CPMF, que têm sido alíquota.
prejudicados com o atraso na aprovação da emenda Nesses dias que precederam esta sessão - de
constitucional. Basta salientar o aumento de 25% votação em segundo turno da prorrogação da CPMF
nas despesas com procedimentos de média e alta - foi possível comprovar a perplexidade, a insatisfa-
complexidade, a expansão de 47% nos gastos com ção e a rejeição da sociedade, em todos os seus
assistência básica e o incremento de 67% nos gas- segmentos, diante da possibilidade de aprovação de
tos com vacinas e implementação de programas de mais esse tributo, mais essa contribuição, sem que
saúde da família e agentes comunitários, além da re- se atente para as dificuldades e para a inviabilização
gularização dos repasses aos Estados e Municípios. da economia e do desenvolvimento em nosso País.

Além disso, são inegáveis as vantagens da co- Estarrece-nos sobretudo o fato de que o
brança da CPMF. O argumento básico que levanta- Governo, ao mesmo tempo em que, com o rolo com-
mos contrapõe-se às críticas feitas, que se referem à pressor que mantém nesta Casa, impõe à sociedade
incidência em cascata, e faz-nos crer que essa mu- mais um sacrifício, acentuando a injustiça fiscal, não
dança, efetivamente, passa a ter valor extremamen- está interessado em promover ou em submeter à
te positivo. Por quê? Os bens que necessitam de apreciação do Congresso a reforma tributária, tão
mais etapas de processamento pagam mais, e, por- propalada, tão prometida e tão esperada pela socie-
tanto, esse imposto passa a ter um efeito menor so- dade brasileira. Muito pelo contrário, o Governo ago-
bre as camadas de baixa renda, que utilizam bens e ra está preocupado com a reforma pblítica, que, se-
produtos sobre os quais a incidência do ICMS será gundo informações da mídia, diz que será aprovada
bem menor. em trinta dias.

Inegavelmente, a CPMF é um caso de emer- Como aprovar uma reforma política que, como
gência, é um caso de cobertura de uma situação em está posta pelo Governo, é um remendo, uma meia-
que as reformas constitucionais, que deveriam ter sola, uma enganação, porque não enfrenta nem re-
sido feitas antes, tramitaram, no Congresso Nacio- solve os problemas estruturais do sistema político
nal, quatro anos. Sabemos que, se não tivermos es- brasileiro?
ses recursos, teremos que debilitar outras áreas do Pior que isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Orçamento, além da própria saúde e da Previdência Deputados, o Governo não dialoga com a sociedade
Social. e tenta impor ao Congresso mais uma decisão sem

Basta ver que nos Orçamentos aprovados, consultar este Poder, sem respeitar a sua autono-
numa receita de 15 bilhões e 398 milhões, que é a mia, a sua independência.
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Ainda bem que o Presidente desta Casa, gia, mas com investimento, que só se pode atrair
Deputado Michel Temer, sensível ej ao mesmo tem- com credibilidade na economia.
po, sintonizado com a vontade da Nação brasileira, .Esses .dados. são alvissareiros e fazem-nos
no seu discurso de ontem, que teve um enorme im- crer que, mais do que nunca, é necessário que o
pacto positivo na sociedade, avocou o verdadeiro Congresso Nacional reafirme seu voto e seu com-
papel desta Casa, deste Legislativo, que é atender promisso aprovando a CPMF, porque ela faz parte
aos reclamos da Nação - que hoje não são outros do ajuste fiscal, da caminhada em prol da recupera-
senão uma reforma tributária capaz de corrigir as ção da credibilidade brasileira.
distorções e de promover a justiça fiscal neste País. Sr. Presidente, há fatos novos, sim. Refiro-me,

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com muita honra, ao discurso proferido por V. Exa.
ainda temos a oportunidade de, nesta tarde, atender ontem, peça absolutamente respeitável, responsá-
aos reclamos da sociedade dizendo "não" a essa vel, que, sem dúvida alguma, acena para um Parla-
proposta que, de fato, é mais uma imposição, um sa- mento cada vez mais independente, mas, nem por
crifício, um ônus que se coloca sobre os ombros da isso, descompromissado com a necessidade de re-
população brasileira, inviabilizando ainda mais a formas nas estruturas esclerosadas, injustas, anti-
economia e o desenvolvimento de nosso País, além sociais, desumanas e anticristãs deste País.
de concentrar renda e aumentar o sofrimento do A peça oratória com que V. Exa. brindou a Na-
povo com o desemprego e a recessão. ção, mais até do que a própria Câmara, leva-nos a

Sr. Presidente, esperamos que esta Casa aten- crer que é hora de virarmos a página da CPMF de
te para os reclamos da nossa Nação e diga "não" a uma vez por todas e pensarmos em fazer as refor-
esse projeto, para que comecemos imediatamente a mas política e tributária. É hora de pensarmos em
discutir uma verdadeira reforma tributária. novas reformas. É hora de pensarmos na reforma

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- política, sim. É hora de pensarmos na reforma tribu-
do a palavra ao Deputado Arthur Virgílio para falar a tária para valer.
favor da matéria. Fiquei ontem até emocionado com os aplausos

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM) - Sr. da Oposição à idéia de se fazer a reforma tributária
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de alguns dias e, claro, embasbacado com o fato de a Oposição ser
para cá, pareceria, à primeira vista, que poucos fatos contrária às demais reformas, simpatizando de ma-
novos pudessem ser mostrados que exibissem e re- neira apaixonada com a reforma tributária.
forçassem ainda mais a necessidade de a Casa Ii- Eu, que sou apaixonado por qualquer reforma,
qüidar positivamente esta fatura da CPMF, consa- digo: vamos votar a CPMF. Vamos Iiqüidar esta pá-
grando a aprovação da matéria na íntegra do relató- gina. Vamos fazer a reforma política, para nos ade-
rio do Deputado Pauderney Avelino, até porque a quarmos a uma economia moderna. Vamos votar a
coerência manda que quem pensava alguma coisa reforma tributária, sim.
um tempo atrás dificilmente poderá passar a pensar Que bom, Sr. Presidente, saber que a Oposi-
outra coisa na semana seguinte. ção entra na lógica das reformas! Que bom saber

Mas há fatos novos, sim. São alvissareiros os da- que a Oposição volta a ser esquerda, porque ser es-
dos macroeconômicos da economia brasileira. A san- querda é propor mudanças, não é aceitar a esclero-
gria de dólares para o exterior se estanca. A entrada se da mesmice, não é aceitar as coisas como estão;
de capitais estrangeiros começa, ainda que de forma como estão, são injustas, instáveis, não são boas
incipiente, a se manifestar. Linhas de crédito estão para o povo brasileiro.
sendo abertas para o Brasil. Bancos comerciais dos Por isso, o discurso de V. Exa., Sr. Presidente,
maiores países do mundo estão voltando a financiar mexeu com a Casa e a Nação. Reafirma a necessi-
nossas exportações. Temos aí uma das grandes res- dade de a Casa votar a favor da CPMF. Reafirma
postas para nossa dificuldade de fechar bem as tran- também a certeza de que este Congresso agora vai
sações correntes do balanço de pagamentos. ser cada vez mais reformista. E nós, que temos a

Dados comprovam que o Brasil, passo a pas- convicção de que havia uma realidade injusta a ser
so, paulatinamente, de forma crescente, recupera alterada, agora dizemos que é preciso mexer cada
sua credibilidade e se credencia novamente como vez mais a fundo nas estruturas econômicas, políti-
bom endereço para os aplicadores nacionais e inter- cas e sociais deste País, porque nosso povo se can-
nacionais. Isso torna possível fazermos surgir novos sou da injustiça. E não se distribui renda com
empregos. Não se geram empregos com demago- slogan, mas, sim, com reformas, com sensibilidade,
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com coragem e com vontade política de construir um
novo País.

Portanto, Sr. Presidente, dizemos "sim", mais
uma vez, em nome da nossa coerência, à aprovação
da CPMF, que faz parte da lógica do ajuste fiscal de
emergência.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce

do a palavra ao Deputado Agnelo Queiroz para falar
contra a proposta.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, no debate realizado sobre esta
PEC, na semana passada, já ficaram claros alguns
aspectos que não quero repetir aqui.

Ficou muito claro, por exemplo, que esses re
cursos não serão usados para melhorar a saúde da
nossa população, como inicialmente o Governo che
gou a discutir. Esse instrumento foi criado com essa
finalidade, mas o Governo usou a manobra de retirar
os recursos de financiamento da saúde na propor
ção em que entravam os recursos da CPMF. Portan
to, não houve um acréscimo nos investimentos em
saúde.

Há sempre uma polêmica com relação a esses
dados - se há mais ou menos investimentos na saú
de -, mas os números não deixam dúvida. A arreca
dação, no ano passado, de 11 bilhões de reais com
a CPMF correspondeu apenas a um investimento,
na área de saúde, com um custeio de 5,9 bilhões.
Portanto, apesar de o bolo parecer um pouco maior,
na verdade, houve um carreamento de recursos mui
to menor das fontes tradicionais do Governo. Nesse
debate, Sr. Presidente, tenho percebido que o pró
prio Governo não está mais alegando isso. Já ficou
claro para a nossa população.

Outro aspecto importante é quanto à constitucio
nalidade. Ficou claro no debate anterior que essa é
uma medida inconstitucional. O Governo, mais uma
vez, desrespeita o Congresso. Confiando numa even
tual maioria, tenta prorrogar emenda que não existe no
nosso ordenamento jurídico; portanto, trata-se de
emenda inconstitucional. Ao mesmo tempo, o Governo
menospreza e ofende o Judiciário, intimidando-o com
ameaças de extinção, como ocorreu nos últimos dias.

Na verdade, trata-se de uma medida estúpida,
que mostra a prepotência do Governo e dos seus
prepostos, que sequer têm coragem de defender as
prerrogativas do Congresso Nacional, deixando que
o Executivo faça as leis utilizando-se das medidas
provisórias. Esses prepostos também não têm cora
gem de investigar o mar de lama deste Governo,

alvo de tantas denúncias - dentre elas a "pasta cor
de-rosa", o Proer, a venda da Telebrás, a compra de
votos e tantas outras. Igualmente, não têm coragem
de instalar uma CPI e fiscalizar o Governo. Contudo,
com bravatas, ameaçam o Judiciário, dizendo que
vão criar uma CPI sobre parte do Poder, sem um
fato concreto. Portanto, penso que isso também não
pode ocorrer em relação ao Judiciário.

Sr. Presidente, isso tudo é para dizer que ficou
claro, na discussão anterior, que o que temos de dis
cutir aqui é o mérito, que pouco se discutiu. Essa
emenda é apenas para atender ao interesse econô
mico deste Governo que prioriza apenas a especula
ção e a valorização financeira do capital; por isso,
precisa aprová-Ia. E nós, Parlamentares, temos que
dizer se essa medida é de interesse do nosso povo
ou não. Repito, a discussão básica que deve ser fei
ta é sobre o mérito. Não se deve mais discutir se a
saúde será atendida ou coisa que o valha, porque
nem o próprio Governo consegue continuar argu
mentando por essa linha. Daí sermos contra.

Ser patriota e defender o País é dizer para este
Governo que o seu modelo econômico fracassou, foi
derrotado e está levando o País à bancarrota. Conti
nuar com qualquer medida que dê fôlego a essa po
lítica econômica é prejudicial à Pátria, é continuar
carreando o dinheiro do povo com mais impostos
para honrar os compromissos com a especulação.
Isso custa a vida de milhões de brasileiros que estão
com dificuldades de garantir escola para seus filhos,
que sofrem com a redução do dinheiro da cesta bá
sica; custa a vida da criança carente, do idoso e do
deficiente. Essa política econômica tirou o direito dos
aposentados, esmaga os servidores públicos, destrói
as universidades e acaba com o parque produtivo do
País. É a isso que essa política econômica está le
vando. Dar fôlego a ela é aprofundar a crise. Então,
o que devemos discutir é o mérito da questão.

E fato novo há. Um deles é que o Sr. Michel
Camdessus anunciou que o Brasil tem de vender o
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Chega
mos à desmoralização completa. E todos sabemos
que o Sr. Presidente da República não tem mais domí
nio sobre a política econômica. Agora, pessoas de fora
estão dizendo o que deve ser feito aqui: privatização
da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

O depoimento do Presidente Michel Temer, on
tem, nesta Casa, foi elogiado justamente porque co
locou a Câmara dos Deputados no centro dessa dis
cussão, visto que o Presidente do Senado Federal
não está falando em nome do Congresso Nacional.
O Presidente da Câmara dos Deputados deixou cla-
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ro que o interesse principal e prioritário é a reforma gestões públicas municipais, estaduais ou federais
tributária. O povo quer .saber quanto paga, e se es- haverão de ter consciência da gravidade do quadro,
ses n:!lpur~os estão sendo bem utilizados ou não. e saberão que só com medidas amargas realmente

:Parabenizo o Presidente da Câmara dos Depu- conseguiremos alinhar o País no seu destino.
tados por sua iniciativa. Quem tem de agendar este Todo administrador público precisa ter em men-
País somos nós; o Congresso Nacional tem essa te a equação administrativa, saber que os recursos pú-
obrigação. Conforme suas palavras, os Parlamenta- blicos se dirigem a pagamento de pessoal, a custeio
res - mesmo os da base do Governo - têm sofrido da máquina administrativa e a investimento. Quando
pressões em seus Estados. Ninguém mais suporta o o administrador não tem recursos para investimento,
aumento de impostos. certamente sua equação está errada e existe um va-

Queremos resultados. Queremos que este zamento na boa técnica administrativa.
Governo cuide das questões fundamentais do nosso O que está ocorrendo em nosso País é exata-
povo e trate do problema do desemprego, que já mente isso. Nossa equação não chega a lugar ne-
pode ser considerado caso de calamidade pública. O nhum porque precisa de uma correção dos rumos.
endividamento está insuportável. Daqui a pouco vão Não entendemos o porquê de o INSS arrecadar ape-
pôr a Amazônia em xeque para negociar essas dívi- nas 10% do que gasta. Não sabemos como pagar
das. É preciso parar com isso. Por essa razão, que- as contas dos erros sucessivos, porque muitas delas
remos discutir a reforma tributária, sim, para mudar foram alocadas no exterior, com a aprovação de
esse modelo injusto de concepção atual, em que o V. Exas. Às vezes, eram obras de megalomaníacos
assalariado é quem paga imposto. que queriam dar uma satisfação ao povo brasileiro

Sr. Presidente, estamos de acordo com V. Exa. no sentido de acalmar a sua revolta, especialmente
a respeito deste assunto. Vamos apoiar a reforma no período ditatorial.
tributária e derrotar mais esse imposto. A CPMF é Todos nós lembramo-nos das usinas atômicas
apenas um paliativo e só dará um pouco mais de de Angra dos Reis, feitas com dinheiro do exterior,
oxigênio para esta política desastrosa e fracassada além de várias obras suntuosas que, realmente, infe-
do Governo Federal. licitaram o País e não estão dando o retorno de que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- necessitamos.
do a palavra ao nobre Deputado Saulo Pedrosa, Assim, a CPMF é um remédio amargo, mas, in-
para falar a favor da matéria. felizmente, temos de aprová-Ia, porque assim o País

O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Sem poderá caminhar para uma solução boa para o povo
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. brasileiro.
Deputados, todo cidadão brasileiro que assume car- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
gos públicos, especialmente cargos executivos, deve dente, peço a palavra para uma questão de ordem.
ter em mente algumas premissas que reputo funda- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
mentais: não roubar, não deixar roubar e administrar V. Exa. a palavra.
a coisa pública sem pensar na sua popularidade. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Ao gestor público, quando assume o cargo, cabe Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 280
a decisão corajosa inicial de saber qual o tamanho fi- do Regimento Interno trata, no seu § 12 , do início do
nanceiro do seu Estado e de administrá-Io dentro das cômputo para fins do interstício.
suas condições financeiras. Todo gestor que se des- É claro o § 12:
viar dessa premissa incorrerá em erros administrativos.

O Presidente da República, certamente, viu o ta- Art. 280. .. ..
manho do Estado quando assumiu o mandato. Viu que § 12 Exclui-se do cômputo o dia ou
existiam distorções administrativas que se vêm perpe_ sessão inicial e inclui-se o do vencimento.
tuando há mais de quarenta anos. Essa sucessão de Sr. Presidente, se tivéssemos tido sessão ordi-
erros culminou com este momento em que precisamos nária no dia de hoje, não levantaria esta questão de
de um remédio amargo para tratar uma doença grave. ordem, porque, de trás para frente, contaria o dia de
O fechamento da questão para a aprovação da CPMF hoje; o de ontem, quarta-feira; o de anteontem, ter-
realmente é um remédio amargo. ça-feira; o de segunda-feira e o de sexta-feira. As-

Obviamente, nenhum dos Srs. Deputados está sim, os cinco dias de interstício estariam completos.
satisfeito, mas os que têm responsabilidade, os que Assim sendo, o cancelamento da sessão ordi-
conhecem administração pública e já assumiram nária de hoje acabou impedindo esse cômputo, já
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que a quinta-feira foi o dia inicial após a votação da mento como ouvindo as ponderações de V. Exa.
matéria em primeiro turno - e o art. 280, § 1li, repito, Não faríamos um acordo contra o Regimento.
estabelece: "Exclui-se do' cômputo o dia ou sessão Para o interstício de cinco sessões, eliminamos
inicial" -, portanto, não pode ser computado para a primeira sessão, que ocorreu na quinta-feira, e
contagem do prazo. contamos as sessões da sexta, segunda, terça,

Não tendo havido sessão no dia de hoje, for- quarta e quinta-feiras, considerando que o Regimen-
mulo a minha questão de ordem para indagar da to diz que na última sessão, a do vencimento, pode
Mesa se houve o cumprimento do interstício de cin- ocorrer a sessão.
co sessões, ou se houve alguma alteração no Regi- Queremos deixar bem claro que não participa-
mento que permita contar o dia ou a sessão inicial ríamos de um acordo que alterasse a interpretação
para se completar o prazo. Caso contrário, não po- regimental, na medida em que a quinta sessão é
deríamos estar apreciando esta matéria nesta ses- exatamente a sessão de hoje.
são extraordinária, já que não houve, repito, sessão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A mani-
ordinária no dia de hoje. festação de V. Exa. serve como aditamento à res-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Devo posta à questão de ordem, e será encaminhada jun-
dizer a V. Exa. que havia dúvidas sobre se a matéria tamente com o recurso do nobre Deputado Arnaldo
poderia ser votada na quarta-feira à noite, numa ses- Faria de Sá à Comissão de Constituição e Justiça e
são extraordinária, ou na quinta-feira, na sessão or- de Redação.
dinária. O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,

Reuni os Srs. Líderes e fizemos um acordo po- peço a palavra para umà questão de ordem.
lítico. Com a aquiescência de todos os Srs. Líderes, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
estabeleceu-se que votaríamos a matéria apenas na V. Exa. a palavra.
tarde de hoje, e numa sessão extraordinária. O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem

Saliento ainda que, em questão de ordem ante- revisão do orador.) - Sr. Presidente, baseando-me
riormente formulada, objeto de recurso na Comissão no art. 117, XIX, § 22, há quase dez dias entrei com
de Constituição e Justiça e de Redação, eu já havia requerimento de voto de pesar, que precisa vir a ple-
decidido que interstício significa espaço entre um e nário. A minha questão de ordem é no sentido de
outro período. pedir a V.Exa. que coloque esse requerimento em

Para sequer entrarmos nessa discussão, reite- votação, já que se trata de uma homenagem ao ex-
ro a V. Exa. que houve acordo de Líderes para que Ministro Antônio Houaiss.
votássemos a matéria na tarde de hoje. Por isso, in- Entendemos que, se adiarmos essa votação,
defiro a questão de ordem de V. Exa. esse requerimento perderá sentido, e como o artigo

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- citado me assegura esse direito, solicito a V. Exa. a
dente, respeitosamente, acatando o acordo de Líde- sua inclusão no Ordem do Dia, para que a matéria
res, mas não concordando com o desrespeito ao possa ser votada.
Regimento, recorro à Comissão de Constituição e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou de-
Justiça e de Redação da decisão de V. Exa. ferir, desde já, a questão de ordem de V. Exa. A

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O re- Mesa aceita a sua manifestação, acolhendo o voto
curso dé V. Exa. será encaminhado à Comissão de de pesar, reforçando-o, e assim comunicará à famí-
Constituição e Justiça e de Redação. lia do nobre e ilustre brasileiro Antônio Houaiss, in-

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço dependentemente de votação do plenário.
a palavra pela ordem. O SR. GILMAR MACHADO - Agradeço a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa. a atenção, Sr. Presidente.
V.Exa. a palavra. O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi- palavra pela ordem.
são do orador.) - Sr. Presidente, tendo levantado O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
questão de ordem a V. Exa. sobre a interpretação V. Exa. a palavra.
regimental do interstício, sobre as duas sessões e as O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
cinco sessões entre o primeiro e o segundo turnos, são do orador.) - Sr. Presidente, peço licença a
devo esclarecer que a concordância para votar esta V. Exa: para, mais uma vez, reiterar, de forma abso-
matéria na tarde de hoje ocorreu tanto lendo o Regi- lutamente enfática, aos Srs. Parlamentares do meu
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partido, o PSDB, que venham imediatamente ao ple- Aumentou-se aqui, de forma perversa, a contri-
nário. Temos informação de que alguns dos Srs. buição dos aposentados e inativos. De forma violen-
Parlamentares já se encontram na Casa. Portanto, é ta e covarde, cumprindo determinações do FMI, reti-
absolutamente fundamental que os Srs. Parlamenta- rou-se dinheiro dos deficientes físicos, da saúde e
res venham ao plenário, porque a nossa intenção é da educação, para pagarmos juros ao capital espe-
iniciar e terminar, ainda nesta quinta-feira, a votação culativo.
em segundo turno da CPMF. Sr. Presidente, não tenho dúvida, e o Brasil

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- também não, de que essa matéria é justamente para
do a palavra ao Deputado Waldomiro Fioravante, satisfazer a ganância da especulação internacional
para falar contra a matéria. que domina este País.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS. Sr. Presidente, V. Exa. nesta semana deu uma
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e luz de esperança ao Brasil e ao povo brasileiro
Srs. Parlamentares, os argumentos utilizados desta quando desceu da sua cadeira e foi ao plenário afir-
tribuna para justificar a aprovação desse. imposto, mar que, de agora em diante, esta Casa vai começar
que é contrário aos interesses do País e do povo a pautar a sua agenda com determinação e inde-
brasileiro, não resistem a uma análise crítica míni- pendência. Neste momento o que está em debate, o
ma, feita com seriedade, sobre a conjuntura política, que vai ser decidido nesta votação é se esta Casa
social e econômica que atravessa o nosso País. vai continuar sendo submissa às vinculações e à de-

Dizem eles que esse imposto objetiva resolver pendência internacional que este País tem.
o problema da saúde da população brasileira. É im- Temos de discutir, sem dúvida, a reforma tribu-
portante destacar que quem conhece o Brasil e a tária. Mas essa reforma tributária que nós e o povo
vida do trabalhador brasileiro e da população mais queremos não é a mesma que o Governo certamen~
carente não pode dizer jamais, se tiver um mínimo te quer impor ao Brasil, não essa que prossegue no
de seriedade, que a saúde pública da população rumo de extorquir o povo brasileiro para sustentar a
brasileira é satisfatória. Esse imposto sobre o che- especulação financeira.
que vigora já há muitos anos na economia e na polí- Por isso votamos de acordo com a vontade do
tica do nosso País, e nada resolveu, porque se apro- povo brasileiro, contra esse imposto e contra o FMI.
va um imposto com o discurso de destiná-lo à saúde O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
e retiram-se verbas orçamentárias da saúde para fi- lar a favor da matéria, concedo a palavra ao Sr.
nanciar o capital especulativo, que massacra e su- Deputado Ayrton Xerêz.
bordina o País e a economia brasileira. O SR. AYRTON XERÊZ (PSDB - RJ. Sem re-

Outros argumentos que ouvi nesta Casa, Sr. visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, foram afir- Deputados, estamos reunidos hoje, em segundo tur-
mações maquiavélicas, tentando dizer ao Brasil, por no, para votar a Contribuição Provisória sobre Movi-
meio de sofismas, que o imposto se destina a garan- mentação Financeira.
tir a estabilidade econômica do Brasil. Penso que essa matéria, que já é do conheci-

Pois bem, desde que o Governo do Presidente mento de todos, já foi devidamente dissecada, seja
Fernando Henrique Cardoso colocou o País nesse pelos representantes da Situação, seja pelos Parla-
cassino, nessa jogatina, com a globalização da eco- mentares da Oposição, em seus aspectos econêmi-
nomia, esta Casa não fez outra coisa senão aprovar cos, financeiros, sociais e institucionais. Não gosta-
matérias que viessem determinadas pelo Presidente ria, portanto, embora seja fácil compreender a pre-
da República, que afirmava serem medidas para sal- sença deste Parlamentar na tribuna, de abordar es-
var o Plano Real e a nossa economia. sas questões, que já são do conhecimento de todos.

Foi assim quando se fez a reforma da Previ- Quero, e com muita ênfase, concitar cada um
dência, para retirar mais de 40% da aposentadoria dos Sr. Parlamentares a votar pela aprovação da
dos trabalhadores brasileiros. Foi assim, Sr. Presi- presente proposta de emenda constitucional. Quero
dente, Sras. e Srs. Deputados, quando se aprovou o ainda me arrimar, para sustentar essa posição, no
FEF, a Lei Kandir e até mesmo a reeleição de FHC. histórico pronunciamento que o Deputado Michel
Justificava-se para a sociedade e para esta Casa Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, pro-
que teríamos de reeleger Fernando Henrique Cardo- feriu na memorável sessão de ontem à tarde.
so, senão o real e a economia brasileira iriam à fa- S. Exa., pela primorosa obra que pronunciou,
lência. resgatou em cada um de nós, Parlamentares, o sen-
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timento vivo da importância de um Parlamento livre, Exce/entíssimo Senhor Presidente da Câmara
operoso, .criativo, que possa exercitar em toda a sua dos Deputados;
plenitude sua capacidade de .criar, legislar e, com Requeremos, nos termos regimentais, o encer-
isso, dotar a Nação brasileira de um instrumento de- ramento da discussão da PEC nl! 637-C/99.
finitivo de promoção do bem-estar social e do pro- Sala das Sessões, em 18 de março de 1999. -
gresso. Arnaldo Madeira Líder do Governo, Inocêncio

Esse imposto sobre o cheque, que todos co- Oliveira Líder do PFL, Odelmo Leão Líder do PPB,
nhecemos, é de muito fácil compreensão. Daí por Roberto Jefferson, Líder do PTB, Aécio Neves Lí-
que esse aprendizado, esse entendimento deve ser der do PSDB.
nutrido por cada um de nós no sentido de que uma O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
reforma tributária efetiva, propugnada pela Presidên- de presença em Plenário acusa o comparecimento
cia desta Casa, possa ser incluída no projeto de re- de 346 Senhores Deputados. Portanto, há número
forma tributária, pela qual a Nação tanto anseia, tan- para deliberar.
to aguarda.

Sras. e Srs. Deputados, tenho informações,
que aliás não são assim tão sigilosas, de que entre
os cem maiores contribuintes da CPMF cerca de cin
qüenta não chegam a recolher aos cofres da União
os recursos decorrentes do Imposto de Renda sobre
a Pessoa Jurídica.

Não é mais compreensível nem admissível
que com essa parafernália legal, com essa dificul
dade arrecadadora e essa multiplicação de tribu
tos, com esse esforço individual e desordenado
dos agentes fiscais, embora imbuídos do melhor
propósito, esses recursos não possam chegar aos
cofres da União pelas dificuldades naturais e in
trínsecas de um processo arrecadatório e de uma
legislação complexa, intrincada, que apena o pe
queno e o médio comerciantes, que se vêem obri
gados a manter uma estrutura de controle e con
sultoria pela qual não podem pagar, impedindo
que eles também venham a ser geradores de em
prego, de oportunidades ou fomentadores do de
senvolvimento social.

Por isso, meus caros e ilustres Sras. e Srs.
Deputados, ao concitá-los a votarem "sim" pela pre
sente proposta, penso que estaremos dando fim a
uma era, a um período que produziu seus frutos,
sim, mas que precisa ser revisto. A revisão haverá
de ocorrer no plenário desta Casa para que possa
mos dotar o País de um código tributário consentâ
neo com a Nação que desejamos, adequado à reali
dade econômica e social do nosso País.

Esse é o trabalho ao qual haveremos de nos
lançar, de nos entregar de corpo e alma para que,
por meio dele, com prioridade, possamos dotar a
Nação de um instrumento de justiça, desenvolvimen
to e paz social para o nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa a seguinte requerimento:
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PL
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PMDB
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PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
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PSDB

PI-PIAuí

B.Sá PSDB
Heráclito Fortes PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias PT

RN - RIO GRANDE DO NORTE

PMDB
PMDB
PPB
PMDB

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Antonio Cambraia
Chiquinho Feitosa
Eunício Oliveira
José Linhares
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Ubiratan Aguiar
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Manoel Castro PFL RJ - RIO DE JANEIRO
Mário Negromonte PSDB
Nelson Pellegrino PT Aldir Cabral PFL

Nilo Coelho PSDB Alexandre Santos PSDB

Pastor Reginal de Jesus PFL Almerinda de Carvalho PFL

Paulo Braga PFL Antonio Carlos Biscaia PT

Paulo Magalhães PFL Arolde de Oliveira PFL

Pedro lrujo PMDB Ayrton Xerêz PSDB

Roland Lavigne PFL Bispo Rodrigues PL

Saulo Pedrosa PSDB Carlos Santana PT

Ursicino Queiroz PFL Coronel Garcia PSDB

Walter Pinheiro PT Dino Fernandes PSDB

Yvonilton Gonçalves PPB Dr. Heleno PSDB

MG - MINAS GERAIS
Eduardo Paes PFL
Eurico Miranda PPB

Ademir Lucas PSDB Fernando Gabeira PV
Aécio Neves PSDB Femando Gonçalves PTB
Antônio do Valle PMDB lédio Rosa PMDB
Aracely de Paula PFL Jair Bolsonaro PPB
Bonifácio de Andrada PSDB Luís Eduardo PSDB
Cabo Júlio PL Luiz Ribeiro PSDB
Carlos Melles PFL Luiz Sérgio PT
Cleuber Carneiro PFL Mareio Fortes PSDB
Custódio Mattos PSDB Valdeci PST
Danilo de Castro PSDB Paulo Baltazar PSB
Edmar Moreira PSDB Paulo de Almeida PPB
Eduardo Barbosa PSDB Paulo Feijó PSDB
Eliseu Resende PFL Ricardo Maranhão PSB
Fernando Diniz PMDB Roberto Jefferson PTB
Glycon Terra Pinto PMDB Rodrigo Maia PFL
Ibrahim Abi-Ackel PPB Ronaldo Cezar Coelho PSDB
José Militão PSDB Rubem Medina PFL
Lael Varella PFL Simão Sessim PTB
Linco!n Portela PST Vivaldo Barnosa PDT
Márcio Reinaldo Moreira PPB SP - SÃO PAULO
Maria do Carmo Lara PT
Mário de Oliveira PMDB Alberto Goldman PSDB

Narcio Rodrigues PSDB Alberto Mourão PSDB

OdelmoLeão PPB Aldo Rebelo PCdoB

Olimpio Pires PDT Aloizio Mercadante PT

Philemon Rodrigues PMDB Aloysio Nunes Ferreira PSDB

Romel Anizio PPB André Benassí PSDB

Romeu Queiroz PSDB Antonio Carlos Pannunzio PSDB

Ronaldo Vasconcellos PL Antonio Kandir PSDB

Silas Brasileiro PMDB Arnaldo Faria de Sá PPB

Walfrido Mares Guia PTB Arnaldo Madeira PSDB

Zaire Rezende PMDB Bispo Wanderval PL

Zezé Perrella PFL Celso Giglio PTB

ES - EspíRITO SANTO
Couraci Sobrinho PFL
De Velasco PST

Aloizio Santos PSDB Delfim Neto PPB
Feu Rosa PSDB Dr. Hélio PDT
José Carlos Elias PTB Dúlio Pisaneschi PTB
Magno Malta PTB Edinho Araújo PMDB
Marcus Vicente PSDB Eduardo Jorge PMDB
Max Mauro PTB Emerson Kapaz PSDB
Nilton Baiano PPB Evilásio Farias PSB
Ricardo Ferraço PSDB Franco Montaro PSDB
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Pastor Jorge
Ricardo Noronha

celcita Pinheiro
Uno Rossi
Murilo Domingos
Osvaldo Sobrinho
Tetê Bezerra
Wilson Santos

Iara Bernardi
José Abreu
JQsé·Genofno
José Machado
Julio Semeghini
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Marcos Cintra
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Professor Luizinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Oória
Valdemar Costa Neto
Wagner Salustiano
Xico Graziano
Zé fndio
Zulaiê Cobra

Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

PSOB
PTB
PFL
PMDB
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Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PFL
Chico da Princesa PTB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
lris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMOB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSOB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMOB
Odilio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMOB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Valdomiro Meger PFL
Werner Wanderer PFL

SC - SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Edinho Bez PMOB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja POT
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renata Vianna PMOB
Vicente Caropreso PSOB

RS - RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares POT
Caio Riela PTB
Cezar SChirmer PMOB
Oarcfsio Perondi PMDB
Enio Bacci POT
Esther Grossi PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMOB
Luis Carlos Heinze PPB
Mendes Ribeiro Filho PMOB
Nelson Marchezan PSOB

PT
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PT
PSOB
PTB
PSB
PL
PFL
PMOB
PMOB
PFL
PPB
PTB
POT
PSOB
PT
PT
PPB
PFL
PSOB
PSOB
PL
PPB
PSOB
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MT - MATO GROSSO

PFL
PSOB
PTB
PTB
PMOB
PMOB

DF - DISTRITO FEDERAL

PMOB
PSOB
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GO-GOIÁS

Geovan Freitas PMOB
Jovair Arantes PSOB
Juquinha PSOB
Lldia Quinan PSOB
Lúcia Vânia PSOB
Nair Xavier Lobo PMOB
Norberto Teixeira PMOB
Pedro Canedo PSOB
Pedro Chaves PMOB
Vilmar Rocha PFL

MS - MATO GROSSO DO SUL

PMOB
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PMOB



10556 Sexta-feira 19 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PST
Roberto Argenta PFL
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schimidt PMDB
Veda Crusius PSDB

O SR. PRESIDENTE (Milton Temer) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Milton Temer para en
caminhar contra o requerimento.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero fazer esta intervenção, contrária ao requeri
mento de suspensão das discussões, para denun
ciar o comportamento de alguns Líderes da base do
Governo, que falaciosamente invocaram o discurso
do Presidente da Casa ontem e a argumentação de
recuperação da dignidade do Parlamento no debate
sobre uma questão fundamental, principalmente a
tributária, que tem de ser revista neste País. Esses
mesmos Líderes hoje pedem a suspensão da dis
cussão, como se nada houvesse ocorrido entre o pri
meiro e o segundo turno da votação da CPMF.

Os Parlamentares da Oposição. que me ante
cederam, já denunciaram a essência antipopular
dessa proposta neste momento. Este debate tem
que continuar para mostrar que o caráter da propos
ta do Governo continua sendo, como bem lembrou
aqui o Deputado Fernando Ferro na sua última inter
venção no primeiro turno, trabalhar - e muito - para
proteger o grande capital e colocar sobre os assala
riados o ônus da tentativa de recuperação do desa
juste que o seu próprio Governo provocou.

Entre a primeira e a segunda votação da
CPMF, por decisão do Banco Central, os investido
res estrangeiros de fundos de investimentos tiveram
uma redução no Imposto de Operações Financeiras
de 2% para 0,5%. Esses investidores estrangeiros ti
veram esse prêmio contra a posição até de alguns
economistas da própria base do Governo. Aliás,
quero citar o outrora endeusado e agora estigmatiza
do Francisco Lopes, que pelejava para ampliar esse
imposto de 2% para 10%.

Armínio Fraga, na mesma semana em que se
coloca em votação a discussão sobre o segundo tur
no da CPMF, que dobra - e não dobra só a opera
ção dos sonegadores, que continuarão a sonegar,
porque a CPMF não entrega à Receita a relação da
queles que sonegam, mas cobram desconto daque
les que são obrigados a receber seu salário pela via

bancária -, deu essa verdadeira bacia de ouro aos
investidores estrangeiros, que não pararam de se lo
cupletar durante todo o período da crise. São os
mesmos banqueiros que, apenas no mês de janeiro,
lucraram mais do que durante todo o ano de 1998 e
continuarão a se beneficiar.

Mais ainda, o mesmo Armínio Fraga reduz objeti
vamente o depósito compulsório dos bancos na
compra da dívida externa, que é feita por empresas
brasileiras, outrora fixado em 60%. para 30% - e sob
que argumento? O argumento de garantir aumento
do lucro dos banqueiros, de modo que eles não se
jam tentados a enviar dólares para o exterior. Ou
seja, aqueles que se locupletam tanto com a desva
lorização cambial, quanto com essa absoluta esbór
nia econômica da desregulamentação em que o
Governo Fernando Henrique Cardoso mergulhou o
País, vão continuar protegidos. Mas a CPMF vai pe
gar os salários de todos os trabalhadores e vai im
por-nos um imposto que antes era de 0,02% e agora
passa a ser de 0,038%. Ocorreu algo entre o primei
ro e o segundo turno que justifica a continuação da
discussão e a reversão dos argumentos dos falacio
sos bajuladores da base do Governo que omitiram
esse dado fundamental.

Ihsisto, entre o primeiro e o segundo turno, o
Governo Fernando Henrique Cardoso deu mais um
presente ao sistema financeiro privado e aos gran
des especuladores internacionais. E entre o primeiro
e o segundo turno, as discussões têm que ser modi
ficadas em função desse novo dado.

Nesses termos, Sr. Presidente, peço a este
Plenário que rejeite o requerimento de suspensão da
discussão que os Líderes do Governo tentam impor
nos.

É o que tenho a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce

do a palavra ao Deputado Pauderney Avelino, para
encaminhar a favor do requerimento.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, peço a este Plenário que vote favo
ravelmente à suspensão dessa discussão. Essa ma
téria já está por demais pisada e repisada.

Sr. Presidente, Michel Temer, V. Exa. fez on
tem um discurso oportuno e belo. V. Exa. incendiou
os corações dos Parlamentares desta Casa e tocou
no orgulho próprio de cada um de nós.

Queremos criar uma agenda própria para a Câ
mara çjos Deputados. Então, nada mais oportuno do
que encerrarmos logo a votação da CPMF, do último
item do ajuste fiscal, que é fundamental para o País,
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para as contas públicas, para a saúde e para a Pre- A SRA. LUIZA ERUNDINA - É para fazer isso,
vidência. Não dá mais para postergar e ficarmos dis- Sr. Presidente. Quero orientar minha bancada contra
cutindo o que todos já sabem e já conhecem. As dú- o encerramento da discussão.
vidas que havia nós as tiramos em nosso relatório, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
fruto das várias reuniões que fizemos. não. Quero esclarecer à nobre Deputada e Líder Lui-

O dinheiro arrecadado é encaminhado para za Erundina que o prazo para orientação de banca-
que o Ministério da Saúde promova a saúde pública da é de um minuto. Evidentemente serei flexível com
em nosso País. Os mais de 800 mil segurados que os Srs. Líderes nesta matéria, mas o prazo para
nunca contribuíram para a Previdência Social repre- orientação é de um minuto.
sentam mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais por Com a palavra a Deputada Luiza Erundina.
ano nas contas do INSS. A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.

Sr. Presidente, o Brasil espera que cada um de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
nós, como representantes de pessoas das mais dife- Srs. Deputados, oriento o Bloco PSB/PCdoB a votar
rentes regiões do nosso País, seja do Rio Grande do contra o encerramento da discussão, levando em
Sul, seja de Roraima, seja do Nordeste, seja do consideração que, quando da primeira votação, per-
Centro-Oeste, seja do Norte, seja do Sul, cumpra o cebeu-se a ambigüidade, a indecisão e o mal-estar
seu papel. Todos os brasileiros são aquinhoados, re- dos Líderes e da base de sustentação do Governo
cebem assistência médica paga com a CPMF. Os por estarem obrigados a votar favoravelmente a uma
recursos provenientes da CPMF são transferidos na medida absolutamente impopular e injusta com a so-
sua totalidade, via SUS, para Estados e Municípios. ciedade brasileira e com nosso País.
Insisto, esses recursos são para abater o crônico dé- Talvez agora, depois de alguns dias, após te-
ficit da Previdência Social do nosso País. rem ouvido suas bases e auscultado os anseios do

Apesar de estarmos prorrogando a CPMF, en- País, os Líderes consigam ter mais independência
tendemos que não se deve mais criar impostos, uma no que se refere às imposições do Executivo em re-
vez que a carga fiscal no nosso País é muito eleva- lação ao Legislativo.
da. Mas essa contribuição é justa, é social. Vamos A soberania da Nação e a soberania do Poder
votar a favor da CPMF, vamos votar favoravelmente Legislativo não podem ficar restritas a declarações
à suspensão da discussão, porque precisamos dar de intenções, a discursos que apontem na direção
uma resposta ao País. E esta Casa tem dado as res- da autonomia e independência deste Poder. Isso
postas que o Brasil exige. tem de ser efetivado na prática. Por essa razão, con-

Fomos convocados; ao sermos convocados, clamo não apenas os Parlamentares das bancadas
postamo-nos em uma trincheira, como se estivésse- que represento, mas também todos os demais a te-
mos numa guerra contra os especuladores, os exter- rem sensibilidade, a colocarem-se em sintonia com a
nos ou mesmo os tupiniquins. vontade da Nação e a votarem contra essa medida

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos autoritária, injusta com a sociedade.
votar a CPMF, porque ela significa saúde, ela signifi- Rogo que não encerremos a discussão, para
ca aposentadoria, ela significa o bem-estar de gran- que possamos trazer argumentos, justificativas e
de parte da população brasileira que não tem acesso manifestar o que ouvimos da sociedade nesses dias
a um plano de previdência privada. que antecederam à votação de hoje. Talvez isso

Por isso, Sr. Presidente, somos pela suspen- sensibilize os Deputados da base de sustentação do
são da votação, encaminhando o voto "sim". Governo e leve-os a dizer "não" a essa medida e

"sim" àquilo que é justo, necessário, defendido e re-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- clamado pela sociedade: menos impostos e mais in-

tação o requerimento. Vamos ouvir os Srs. Líderes. vestimentos públicos em saúde. Não devemos pror-

Como vota o PV? rogar e ampliar uma contribuição que absolutamente
A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente, não tem servido para melhorar a qualidade da saúde

peço a palavra pela ordem, para encaminhar contra pública em nosso País.
a suspensão da discussão. Somos contra a suspensão e a interrupção da

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Informo discussão, a fim de que possamos ter mais tempo
que neste momento, como Líder, V. Exa. apenas po- para refletir sobre os argumentos que trouxemos das
derá orientar a bancada. nossas bases e da sociedade de um modo geral.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como cita a V. Exa. defira a realização de votação nominal
vota o·Bloco PUPSTIPMN/PSD/PSL? pelo sistema eletrônico, tendo em vista a importância

O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP. da matéria.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem re-
PUPST/PMN/PSD/PSL acredita que a discussão visão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
ainda não foi completada. Há muitos oradores inscri- Governo recomenda à base que vote "sim".
tos que podem trazer contribuições importantes a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
este debate, até porque existem emendas e desta- tação o requerimento.
ques para votação em separado que, aparentemen- Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
te, podem enriquecer a proposta do Governo. permaneçam como se acham. (Pausa.)

Nesse sentido, o Bloco PUPST/PMNlPSDIPSL APROVADO.
recomenda o voto "não" ao requerimento de encer- Está encerrada a discussão.
ramento das discussões. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-

O SR. CELSO GIGLlO (PTB - SP. Sem revi- te, peço a palavra pela ordem.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido Tra- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
balhista Brasileiro, vota pelo encerramento da dis- V. Exa. a palavra.
cussão, uma vez que já marcou sua posição. O PTB O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
vota "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - encaminhamos a votação, pedimos a V. Exa. que
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT procedesse à votação nominal pelo sis~ema eletrôni-
vota contra o encerramento das discussões, portanto co, dada a importância da matéria. Tal procedimento
contra o requerimento. Matéria de tamanha magnitude tem sido prática nesta Casa em caso de votações
não pode ter sua discussão abreviada, porque diz consideradas importantes.
respeito a interesses fundamentais da sociedade. A O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa.
orientação é para que não se encerre a discussão. pode pedir verificação se quiser, nobre Deputado.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - V. Exa. aceita
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres- a verificação?
sista Brasileiro, PPB, encaminha o voto "sim", pelo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se
encerramento da discussão. O PPB vota "sim". V. Exa. pedir a verificação...

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra- te, fui vencedor da votação; mesmo assim peço veri-
balhadores vota contra o adiamento da discussão. ficação de votação.

O SR. MILTON MONTI (PMOB - SP. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa., de
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB entende fato, foi vencedor. Não há condições para isso, nobre
que a matéria foi exaustivamente discutida na Co- Deputado, V. Exa. foi vencedor. (Muito bem. Palmas.)
missão Especial que o analisou, assim como, na vo- Vamos passar à votação.
tação do primeiro turno, ficamos noite adentro votan- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
do o projeto. Por isso, o PMDB vota "sim", pelo en- te, peço a palavra pela ordem.
cerramento da discussão. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS V. Exa. a palavra.
informou-me que vota "não". O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Como vota o PSOB? Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- da Frente Liberal recomenda o voto ·sim".

são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim", O SR. AÉCIO NEVES (PSOB - MG. Sem revi-
pelo encerramento da discussão. são do orador.) - Sr. Presidente, o PSD8' encaminha

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. o voto ·sim" e convoca os Srs. Parlamentares para
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL se dirigirem ao plenário, já que estamos em proces-
vota "sim", entendendo que esta matéria já foi devi- so de votação.
damente discutida e que todos estão inteirados de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobres
seu conteúdo, do que ela representa para o Pars. Líderes, agora vamos encaminhar a votação. Não
Portanto, o PFL vota "sim" e, mais do que isso, soli- haverá verificação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para ajuste fiscal proposto pelo Presidente da República
encaminhar a votação contrariamente à matéria, para enfrentar o desequilíbrio de nossas contas pú-
concedo a palavra ao Sr. Deputado Pédro Eugênio. blicas deverá encerrar-se hoje, após a votação, em

O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PSB - PE. segundo turno, do aumento da alíquota da CPMF,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e de 0,2% para 0,38%, nos doze primeiros meses de
Srs. Deputados, aqui mesmo desta tribuna, há pou- sua vigência, e tle 0,30% nos vinte e quatro meses
cos dias, na votação em primeiro turno, encaminhá- seguintes.
vamos o voto contra a CPMF. Essa votação, Sr. Presidente, que significará

Aqui voltamos e poderíamos repetir os argu- uma arrecadação anual estimada em torno de 15 bi-
mentos que esta Casa e a Nação já conhecem. O Ihões de reais, representando mais da metade dos
imposto cumulativo, inflacionário, inconstitucional, recursos necessários para o ajuste fiscal, que é de
que seria temporário, agora foi transformado em per- 28 bilhões de reais, tornou-se não apenas a principal
manente. Seria para a saúde, mas, na verdade, vem medida do ajuste fiscal, mas também a mais impor-
para cobrir as diferenças de caixa da União, cujo dé- tante peça política da sintonia entre os Poderes Exe-
ficit não é causado por despesas com investimentos, cutivo e Legislativo neste momento crucial de reto-
custeios, assistência social ou desenvolvimento eco- mada da credibilidade internacional em nossas insti-
nômico, mas por despesas com o pagamento dos ju- tuições políticas e econômicas.
ros de uma dívida que se avoluma e multiplica, mar- A aprovação da prorrogação e o aumento da
cando a submissão do Governo Federal a ditames CPMF é um passo importante na forma de tributar, pois a
traçados fora do País por organismos internacionais, utilização da contribuição temporária será um instrumen-
segundo a lógica do capital financeiro. to difícil de sonegação, que terá destinação definida, o

Sr. Presidente, todos nós conhecemos esses ar- que representará, em doze meses de sua arrecadação, o
gumentos, mas há algo novo a ser mostrado a esta envio de aproximadamente 8 bilhões de reais para a saú-
Casa no dia de hoje. V. Exa. marcou ontem um momen- de e algo em tomo de 7 bilhões para a Previdência.
to de virada ao expor sua postura a este Plenário e ao O sucesso do ajuste fiscal depende da aprova-
se colocar, perante a Nação, à frente de todos aqueles ção, hoje, da CPMF, e dessa aprovação depende o re-
que compõem esta Casa, assumindo uma posição inde- tomo da normalidade econômica e financeira do nosso
pendente, altiva e capaz de definir uma pauta soberana País, recentemente abalada devido a um posiciona-
que efetivamente diga respeito aos interesses do povo. menta político errado do Governo de Minas Gerais, ao

Ora, Sr. Presidente, ser soberano, inde- anunciar a moratória de suas dívidas com a União.
pendente e altivo é saber dizer "não" e marcar esse Todos nós temos consciência do elevado preço
"não" como conseqüência de sua posição, aplaudida que a Nação vem pagando pela manutenção da esta-
pela unanimidade desta Casa. Neste momento, bilidade da nossa moeda e dos baixos índices de infla-
"não" é o que esta Casa haverá de dizer a essa me- ção aplicados, obrigando a União a adotar drásticas
dida que a Nação repudia. medidas, como uma alta taxa de juros que está provo-

Recomendo, pois, a todos os Srs. Deputados cando uma séria recessão em nossa economia.
que votemos com nossas consciências, que vote- Entretanto, esse ajuste de contas públicas, inicia-
mos com nossos corações voltados para o princípio do pelo Governo Federal, precisa ser seguido pelos
maior da construção da dignidade desta Casa, da Estados e Municípios por meio da redução de suas
afirmação dos nossos compromissos com o desen- despesas, buscando o equilíbrio entre receita e despe-
volvimento, com um "não" a uma política recessiva e sa, para dessa forma ajudar no sucesso do ajuste pro-
à submissão desta Casa aos ditames do Planalto, posto pela União, que já começa a dar seus primeiros
com um "sim" à Nação brasileira, à sua inde- indícios positivos após a assinatura do acordo entre o
pendência, aos interesses do nosso povo. Govemo brasileiro e o Fundo Monetário Internacional e

Encaminhamos, portanto, o voto contrário a da reabertura de várias linhas de crédito para o Brasil
essa medida que ofende o nosso povo no que diz nos maiores bancos europeus e norte-americanos, o
respeito aos seus interesses. que demonstra que a comunidade financeira interna-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para cional volta a ter credibilidade no nosso País.
encaminhar o voto a favor da matéria, concedo a pa- Concluo, Sr. Presidente, reafirmando minha
lavra ao Sr. Deputado Feu Rosa. convicção nas corretas medidas adotadas para o

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão do ajuste pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.
orador.) - Sr. Presidente, Sras. é Srs. Deputados, o Manifesto o voto favorável de meu partido, o PSDB,
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e o meu particular à prorrogação e ao aumento da
CPMF. Acredito no elevado espírito público da maio
ria esmagadora dos membros desta Casa, que sa
bem exatamente a dimensão e a importância, para a
credibilidade de nossas instituições, da aprovação
da CPMF, hoje, em segundo turno.

Era o que tinha a dizer.
e SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce

do a palavra ao Sr. Deputado Evilásio Farias para
encaminhar o voto contra a matéria.

e SR. EVILÁSle FARIAS (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, parece redundância voltar à tribuna desta
Casa para falar mais uma vez sobre a CPMF, o impos
to que sangra os trabalhadores e o povo do Brasil.

Sabemos que a CPMF não vai resolver o proble
ma da saúde dos brasileiros, mas afirmamos que ela é
parte do ajuste fiscal e passa a se chamar "CPMFMI".

Sr. Presidente, neste Parlamento, a Oposição
desta Casa tem a obrigação de não apenas fazer
oposição pela oposição, mas deve fazer também a
oposição propositiva.

E, com base na oposição propositiva, Sr. Presi
dente, trago à Casa dado que estarrece cada cida
dão deste País e, com certeza, cada um dos Srs.
Deputados aqui presentes, independentemente de
sua ideologia. Segundo matéria de autoria do Sr. Se
cretário da Receita Federal, Everardo de Almeida
Maciel, publicada no jornal Folha de S.Paulo, o
Brasil perde 825 bilhões de reais - cem vezes o va
lor que a CPMF acrescentará aos cofres do Governo
- para fazer frente às despesas no Ministério da
Saúde. Preferem, entretanto o caminho mais fácil,
aquele que cria mais impostos, ao invés de promo
verem neste País a reforma tributária.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que o nome
de V. Exa. fará parte da História deste País. Muitos
passam pela História, poucos são os que a fazem.
Depois do pronunciamento de V. Exa., na sessão de
ontem à tarde, com certeza, repito, o seu nome fica
rá na história deste País. Sua proposta de reforma
tributária encontra eco em todos os brasileiros. Se
guramente, no dia em que fizermos a reforma tribu
tária de que este País precisa - e V. Exa. será o pro
tagonista desse projeto -, não vamos mais empurrar
impostos goela abaixo daqueles que já os recolhem
de forma digna, sacrificando-os ainda mais.

Então, Sr. Presidente, a bancada de oposição,
em especial o PSB e o PCdoB, é contrária à propos
ta, porque a CPMF, na verdade, é um imposto, não
apenas uma contribuição. E sua natureza é regressi
va, cumulativa, inflacionária e, acima de tudo, exces-

siva. A população brasileira e os meios produtivos
não têm mais condições de arcar com esse substan
cial aumento na carga tributária.

Vamos dizer "não" ao aumento de impostos.
Vamos dizer "sim" à produção. E, com isso, diminuir
o desemprego, que é o grande problema deste País.

Não à "CPMFMI", Sr. Presidente.
e SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para

falar a favor da matéria, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Marcio Fortes.

e SR. MARCIO FORTES (PSDB - AJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, não precisamos repetir desta tribuna os argumen
tos e os esclarecimentos já exaustivamente apresenta
dos, seja na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação e na Comissão Especial que apreciou a pro
posta, seja nas discussões travadas no primeiro turno
de votação da matéria, seja ainda hoje, com os pronun
ciamentos daqueles que nos precederam. Não precisa
mos"ficar repetindo o grau de conhecimento que toda a
Casa já tem da matéria e que completa todo um esclare
cimento tanto quanto à origem como quanto à utilização
do dinheiro que virá da arrecadação da CPMF.

Basta apenas compreender que há necessidade
de recursos para o fechamento das contas públicas.
Não cabe neste momento voltar a insistir na origem des
sa carência, que começou a ter mais intensidade há oito
meses, quando explodiu a crise financeira da Rússia.

As questões técnicas já foram suficientemente
expostas, e tenho absoluta convicção de que os Srs.
Deputados têm o conhecimento necessário da maté
ria para procederem imediatamente à votação.

Apenas para reforçar os argumentos e a convicção
dos já convencidos da necessidade da CPMF, vale a
pena historiar um pouco o que tem acontecido na econo
mia brasileira há mais tempo, anteriormente aos últimos
quatro anos do Governo Fernando Henrique Cardoso.

Na realidade, desde a década de 70, início dos
anos 80, quando da modificação do sistema finan
ceiro internacional, há deficiência de poupança na
economia brasileira. E essa deficiência não é crôni
ca, mas permanente e visível.

Entre 1965 e 1980, a deficiência de poupança foi
preenchida com empréstimos em moeda estrangeira
aplicados basicamente na construção de infra-estrutu
ra, mas que geraram um endividamento externo - que
aumentou à razão de 6, 7, 8, àS vezes 9 bilhões de dó
lares por ano - de cerca de 120 bilhões de dólares. O
ingresso de poupança extema caiu praticamente a
zero na década de ao, provocando deficiência de re
cursos no serviço público, o que, em primeiro lugar,
atrapalhou o desenvolvimento de projetos.
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Na realidade, a infra-estrutura brasileira- antes da pela Lei nll 9.539, de 12 de dezembro de 1997, cuja
totalmente conduzida por. recursos 'do Estado, fosse vigência e.também prorrogada por idêntico prazo.
por pOl,lpança voluntária ou compulsória, fosse por § 1R Observado o disposto no § 6R do art. 195
contribuição à poupança de recursos externos - co- da Constituição, a alíquota da contribuição será de
meçou a ser prejudicada em virtude da paralisação trinta e oito centésimos por cento, nos primeiros
de grandes obras públicas e da falta de progresso doze meses, e de trinta centésimos, nos meses sub-
dos investimentos em diversos itens. De certa forma, seqüentes, facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia
isso tudo gerou a necessidade de privatização, a total ou parcialmente, nos limites aqui definidos.
que assistimos, embora já prevista desde 1987, § 2ll O resultado do aumento da arrecadação,
1988, 1989, quando os estudos então promovidos decorrente da alteração da alíquota, nos exercícios
pelo BNDES indicaram a necessidade de correta in- financeiros de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao
serção, muito maior e mais veloz, da economia bra- custeio da Previdência Social.
sileira na comunidade internacional. § 311 É a União autorizada a emitir títulos da dí-

E essa inserção não se daria mais puramente vida pública interna, cujos recursos serão destinados
sob a forma de empréstimos de moeda estrangeira, ao custeio da saúde e da previdência social, em
mas de uma parceria muito mais intensa, em que a ,montante equivalente ao produto da arrecadação da
associação, a parceria, a cooperação e a privatiza- contribuição, prevista e não realizada em 1999."
ção seriam pontos fundamentais. Art. 2R Esta Emenda entra em vigor na data de

Tudo isso aconteceu e só ficou conhecido com dez sua publicação.
anos de atraso, o que levou a uma dificuldade adicional O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
que se confrontou com as novas necessidades do serviço ouvir os Srs. Líderes.
público para assistência à população brasileira, jámaior. Como vota o PV? (Pausa.)

O que vemos hoje é o arremate final de uma
costura de reconstrução das finanças públicas e da Como vota o PPS? (Pausa.)

O PPS vota "não".contribuição internacional à poupança brasileira, que
é deficiente. Estamos assistindo ;:lO refazimento de Como vota o Bloco/PL?
conceitos corretos de poupança por parte da socie- O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP. Sem
dade, que, mal instruída, muitas vezes garfada, iludi- revisão do orador.) - O Bloco PUPST/PMNlPSIJPSD
da, acostumou-se a consumir em excesso, além da vota "não", Sr. Presidente.
sua possibilidade, contando com o crédito e a facili- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
dade a que o processo inflacionário agudo conduziu. vota o Bloco PSB/PCdoB?

Não há dúviêfa alguma de que estamos con- A SRA. JANDIRA FEGHALI (BlocolPCdoB -AJ.
cluindo de forma correta o ajuste e de que a conclu- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
são proposta hoje é absolutamente coerente com o PSBlPCdoB vota contra a emenda à Constituição tam-
plano de estabilização fiscal já apresentado. Por isso bém no segundo tumo pela realidade concreta do des-
não há o que fazer, a não ser continuarmos, como fi- vio desses recursos da sua finalidade, pois a população
zemos até agora, votando "sim" à CPMF. e os empregadores contribuem de forma dupla e não re-

Era o que tinha a dizer. . cebem de volta os serviços para os quais se destinam a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou subme- CPMF, muito mais agora dentro de um plano de ajuste

ter a votos a Proposta de'Emenda à Constituição nR 637, fiscal, quando os investidores de curto prazo têm suas
de 1999, em segundo tumo, ressalvado os destaques. alíquotas reduzidas, o drama social se amplia e o slste-

As Mesas da Câmara dos Deputados e do ma de saúde tem piorado em várias áreas.
Senado Federal, nos termos de § 3R do art. 60 da Novamente não podemos tributar a população
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda com a cobrança da CPMF, que se somará aos cha-
ao texto constitucional: mados 28 bilhões de superávit, a fim de pagar juros

Art. 12 É incluído o art. 75 no Ato das Disposições da dívida com o capital financeiro internacional.
Constitucionais Transitórias, com a seguinte redação: Portanto, o Bloco PSB/PCdoB vota "não".

Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis meses, a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
cobrança da contribuição provisória sobre movimenta- vota o PTB?
ção ou transmissão de valores e de créditos e direitos O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
de natureza financeira de que trata o art. 74, instituída revisão do orador.) - Sr. Presidente, já demos por en-
pela Lei nR 9.311, de 24 de outubro de 1996, modifica- cerrada nossa luta em favor do percentual de 0,20%. A
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decisão de quase a unanimidade da bancada do CPMF para ficarmos livres do déficit e podermos ter
PTB, à exceção de um, é votar favoravelmente ao vida nova a partir de agora.
projeto. Os argumentos utilizados há pouco se confir-

Então, Sr. Presidente, não apresentamos des- mam, exatamente por esta afirmativa: a contribuição
taque, mas vamos votar com o projeto e aprovar a provisória, na realidade de prática aplicação, é de di-
CPMF no segundo turno. fícil compreensão pelo fato de que representa a par-

O voto do PTB é "sim". te final do ajuste financeiro, a partir do qual- e ape-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como nas a partir do qual- se poderá tratar corretamente

vota o POT? a questão tributária e financeira brasileira.
O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (POT -SP. Baseado em tudo isso, o PSOB recomenda o

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por todas as voto "sim" à aprovação da matéria.
razões anteriormente expostas, o POT vota "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PFL?
vota o PPB? O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Oe-
orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha ovoto "sim". putados, ouvi atentamente o encaminhamento dos di-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Como ferentes partidos, sobretudo os de oposição. Até agora
nenhum argumento forte, plausível e racional contra a

vota o PT? aprovação de importante matéria foi apresentado.
O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revi- Nada de novo ocorreu depois da expressiva votação

são do orador.) - Sr. Presidente, ao longo dos deba- de 358 votos a favor da CPMF no primeiro turno.
tes no primeiro e segundo turnos, verificamos que a Alguns Parlamentares estão exibindo cartazes
base governista insiste no tom apologético de não com a seguinte inscrição: "CPMFMI". O FMI não tem
reconhecer e fazer uma autocrítica à equivocada po- nada a ver com isso. Quem fez o ajuste fiscal foi o
lítica econômica adotada ao longo desses anos, que País. (Apupos.) Quem determinou o ajuste de 28 bilhõ-
levou o Brasil a um beco sem saída. es de reais foi a área econômica do Governo, para

O próprio Deputado Mareio Fortes, há pouco da tri- ajustar as contas públicas e perseguir seu equilíbrio,
buna, reconhece que não há o que se fazer, porque está visto que saímos da âncora cambial para a âncora fis-
tudo perdido. A CPMF acaba sendo um recurso de úttima cal, cujo sucesso depende, única e exclusivamente, da
instância, uma carta na manga, que leva o País à marcha decisão de gastar menos do que se arrecada.
da insensatez, a qual temos de deter a todo custo. Sr. Presidente, falar sobre a importância da

A Oposição não pode calar-se diante de fato CPMF, no contexto do ajuste fiscal, seria desneces-
consumado como esse. Temos de marcar posição sário. Representa mais da metade do ajuste de 28
para denunciar o que se está perpetrando aqui: a de bilhões de reais. E a sua destinação? É a mais
perseverança na continuidade de um erro, num pla- relevante possível: 0,20% para o setor saúde.
no inclinado que está levando o País ao abismo. Ninguém aqui é capaz de dizer que a saúde

A bancada do Partido dos Trabalhadores, por não melhorou com os recursos provenientes da
reconhecer que esse é um imposto iníquo, regressi- CPMF. Somente os radicais, aqueles que não que-
vo, cumulativo, que conspira contra a competitivida- rem discutir, é que podem criticar e não aceitar que
de no Brasil e os interesses superiores do povo bra- a saúde no Brasil melhorou, quer no que se refere à
sileiro, encaminha categoricamente o voto "não". mortalidade infantil, às campanhas contra as ende-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como mias, ao trabalho do médico em casa, quer no que
vota o PMOB? se refere ao agentes comunitários de saúde, à políti-

O SR. MILTON MONTI (PMOB - SP. Sem revi- ca de medicamentos e ao Programa de Atendimento
são do orador.) - Sr. Presidente, repetindo a votação Básico (PAB), repassado aos Municípios.
em primeiro turno e completando o ajuste fiscal pro- Sr. Presidente, esse negócio de dizer que o di-
posto pelo Governo, o PMOB encaminha o voto "sim". nheiro da CPMF está ficando com o Governo não é

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como verdade. A maioria dos recursos está sendo repas-
vota o PSOB? sada aos Estados e Municípios.

O SR. MARCIO FORTES (PSOB - RJ. Sem Sr. Presidente, estaremos destinando 0,18% no
revisão do orador.) - Sr. Presidente, dar um basta à primeiro ano e 0,10% nos outros dois anos seguintes
situação tributária e fiscal brasileira é votar hoje a para diminuir o déficit da Previdência Social. Déficit
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esse não determinado àqueles que têm grandes O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
aposentadorias, como aqui se disse, mas àqueles são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".
que recebem .até 1.200 reais, os trabalhadores brasi- O SR. SEBASTIÃO MADEIRA - Sr. Presiden-
leiros, que terão a certeza de que no final do mês te, peço a palavra pela ordem.
irão receber seus benefícios e suas aposentadorias. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Sr. Presidente, como dizer que os recursos não V. Exa. a palavra.
vão chegar? Há um compromisso da área econômi- O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA. Sem
ca do Governo de enviar mensalmente a esta Casa revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
relatório demonstrando o quanto foi arrecadado pe- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Srs.
los bancos e o quanto está sendo repassado para a
saúde e para a Previdência Social. Deputados, peço a V. Exas. a gentileza de abaixa

rem a faixa. Papelzinho, tudo bem, mas a faixa atra-
Sr. Presidente, também há o compromisso do palha os trabalhos.

Setor Saúde de enviar mensalmente a esta Casa re-
latório sobre o quanto recebeu e como gastou esse O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pa-
dinheiro. E da Previdência Social de enviar mensal- lavra pela ordem.
mente relatório a esta Casa sobre quanto recebeu e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
como os recursos foram empregados. V. Exa. a palavra.

Mais do que isso não poderia ser feito. Nós, do O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do ora-
Congresso Nacional, podemos dizer, alto e bom dor.) - Sr. Presidente, o PDT recomenda o voto "não".
som, que fizemos a nossa parte. Compete à área O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
econômica do Governo fazer a sua. aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário.

Hoje esta Casa vai cumprir o seu dever para com Temos três destaques para votar e, se conseguir-
a País, pois assim estará instrumentalizando o Govemo, mos permanecer em plenário, a votação pelo painel
não o Govemo que alguns acham ser apenas o Execut;- será rápida, naturalmente, em benefício de todos.
vo, mas também os Poderes Legislativo, Judiciário, o O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
Ministério Público, a imprensa e os demais serviços, a te, peço a palavra pela ordem.
fim de que possamos juntos resolver os graves proble- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - tem
mas que afligem o País e mostrar ao mundo que somos V. Exa. a palavra.
capazes de, nos momentos difíceis, unirmo-nos em prol O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. sem
de uma causa maior chamada Brasil. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o

Com esse sentimento, o PFL recomenda o voto "sim" e faz um apelo aos Srs. Parlamentares para
voto "sim". que venham ao plenário, a fim de que concluamos esta

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como votação o mais rapidamente possível, votemos os des-
vota a Liderança do Governo? taques e terminemos a votação da CPMF esta noite.

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem revi- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
são do orador.) - Sr. Presidente, por tudo que foi dito, dente, peço a palavra pela ordem.
com tanto brilhantismo pelos Líderes da base, ao Gover- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
no só resta pedir urgência para a votação e o voto "sim". V. Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de
mem os seus lugares a fim de dar início à votação iniciar a votação, V. Exa. deveria ter informado ao
pelo sistema eletrônico. Plenário quais são os destaques apresentados, pois

Está iniciada a votação. estamos votando o projeto, ressalvados os desta-
Queiram seguir a orientação do visar de cada posto. ques, e não sabemos quantos e quais são eles.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, Solicito a V. Exa., regimentalmente, que infor-

peço a palavra pela ordem. me à Casa quais são os destaques e o texto que in-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem cide sobre eles.

V. Exa. a palavra. (Tumulto em plenário.)
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.

visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra- Deputados, um momento, por favor. Ainda há pouco,
balhadores vota "não" à CPMF. houve um pleito aqui para que nos comportássemos



Senhor Presidente:
•Requeremos nos termos do art. 161, inciso I, §

22, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado da expressão.

"...trinta e oito centésimos por cento,
nos primeiros doze meses, e de .., nos me
ses subseqüentes..."

contida no § 12 do art. 75 acrescentado ao ADCT pelo
art. 12 da PEC n2 637/99 com o objetivo de suprimi-Ia.

Ficando assim a redação final:

"Art. 75 .
§ 12 observado o disposto no § 62 do

art. 195 da Constituição, a alíquota da contri
buição será (de trinta e oito centésimos por
cento, nos primeiros doze meses, e) de trin
ta centésimos, (nos meses subseqüentes fa
cultado ao Poder Executivo reduzi-Ia, total
ou parcialmente, nos limites aqui definidos."

Sala das Sessões, de março de 1999. -
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.
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em função dos argumentos. Não vamos começar a nesse ano seria destinada ao resgate dos títulos mobi-
gritar no plÊmário. Isso não influe~ciará ninguém. Iiários emitidos durante o período em que a Contribui-

Respondo agora ao nobre Deputado Arnaldo ção não vigesse no ano de 1999. Senão, vejamos:
Faria de Sá. Embora distribuídas as cópias ao plená- Art. 75 .
rio, os destaques são: Art. 12 ..

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO § 32 É a União autorizada a emitir títulos da dí-
N2 637-C/99 vida pública interna, cujos recursos serão destinados

(Destaque para Votação em Separado da Bancada ao custeio da saúde e da previdência social, em
do Bloco PSB/PCdoB) montante equivalente ao produto da arrecadação da

_ N2 1 _ contribuição, prevista e não realizada em 1999, hipó
tese em que o resultado da arrecadação verificado

Senhor Presidente: no exercício financeiro de 2002 será integralmente
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I, § destinado ao resgate da dívida pública federal.

22 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Na votação em 12 turno - com o aval de todas
Destaque para Votação em Separado da expressão: as lideranças da Câmara dos Deputados - esse res-
"... e seis ...", constante do art. 75, conforme do art. gate foi suprimido (grifo).
12 da PEC 637-C, de 1999. Ora, num equacionamento lógico, se não há mais

Justificação a necessidade de utilização dos produtos monetários ar-

O presente DVS, ao possibilitar que a CPMF recadados no ano de 2002 para resgate dos títulos emi-
tidos em 1999, não tem senso promover a m,anutenção

vigore por apenas 30 meses e não 36, vai ao encon- da Contribuição por mais 6 meses. Os 3 meses restan-
tro do que divulga o Governo para efeitos de equali- tes surtiriam o ganho fiscal esperado pelo Govemo.
zação fiscal para o ano de 2001.

Se, como projeta o Acordo firmado entre o Gover- Sala das Sessões, 18 de março de 1999. -
no brasileiro e o Fundo Monetário Intemacional, no final Deputado Eduardo Campos, Vice-Líder do Bloco

Parlamentar PSB/PCdoB.
desse ano (2001) a taxa média acumulada (Selic) que
remunera os títulos da dívida pública (mobiliária) da PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUÇIONAL
União, dos Estados e dos Municípios registrar o percen- N2 637/99
tual de 13,4% (1,05% ao mês), os ganhos fiscais enca- (Destaque de Votação em Separado de Bancada)
minhados pela CPMF nos seus 30 meses iniciais mais _ N2 2 _
do que bastarão para o Govemo honrar seus compro
missos com aqueles que detêm seus títulos.

Caso esse cenário proposto pelo Acordo com o
Fundo seja confirmado, sairemos de uma taxa presen
te de 45% (3,1 ao mês), que onera 70% do estoque da
drvida mobiliária federal - apenas federal - de dezem
bro (R$ 223,8 bilhões) vinculada ao Selic com remune
ração absurda de R$ 6,9 bilhões ao mês.

O novo percentual (1,05%) se aplicado hoje já
economizaria dispêndios de financiamento da União
da ordem de R$ 4,6 bilhões mensais.

No cenário futuro, a sua viabilização vedaria a
reinstalação da CPMF. Em apenas 6 meses - prazo
que pretendemos reduzir - o caixa do Governo eco
nomizaria R$ 27,6 bilhões.

Dessa forma, e em sendo viável o que propõe
o Governo e que também esperamos, não se justifi
ca que a Contribuição permaneça onerando produ
ção e consumo por 36 meses.

Ademais, cabe lembrar que a redação de 12 no
seu § 32 previa que, durante o exercício financeiro de
2002, o resultado integral da arrecadação da CPMF
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

- Nº3-

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I e §

2º do Regimento Intemo, destaque para votação em sepa
rado da expressão "e oito" e da expressão "nos primeiros
doze meses, e trinta centésimos, nos meses subseqüen
tes", constante do parágrafo 12, do artigo 75, na redação
proposta pelo art. 12 da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 637, de 1999, com vistas à sua supressão.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT 
Deputado Antônio Carlos Biscaia, PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

- Nº4-

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I e

§ 22 do Regimento Intemo, destaque para votação em
separado da expressão "instituída pela Lei n2 9.311,
de 24 de outubro de 1996, modificada pela Lei
nº 9.539, de 12 de dezembro de 1997, cuja vigência é
também prorrogada por idêntico prazo", constante do
caput, do art. 75, na redação proposta pelo artigo 1º
da Proposta de Emenda à Constituição n2 637, de
1999, com vistas à sua supressão.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT, Depu
tado Avenzoar Arruda, Vice-Líder do PT.

(DVS da Bancada do BLOCO PSB/PCdoB)

- Nº5-

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I, pará

grafo 2º, Destaque para votação em separado do §
3º, constante do art. 75, conforme art. 12 da PECo

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Eduardo Campos, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB, Pedro Eugênio, Vice-Lí
der do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

(DESTAQUE DE VOTAÇÃO EM
SEPARADO DE BANCADA)

- Nº6-

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 161, inciso I, §

22, do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado da expressão,

"...trinta e oito centésimos por cento,
nos primeiros doze meses, e de... nos me
ses subseqüentes..."

contida no § 12 do art.75 acrescentado ao ADCT pelo
art. 1º da PEC n~ 637/99 com o objetivo de suprimi-Ia.

"Art.75 ..
§ 12 Observado o disposto no § 62 do

art. 195 da Constituição, a alíquota da contri
buição será (de trinta e oito centésimos por
cento, nos primeiros doze meses, e) de trin
ta centésimos (nos meses subseqüentes) fa
cultado ao Poder Executivo reduzi-Ia, total
ou parcialmente, nos limites aqui definidos."

Advertimos a necessidade de emenda de reda
ção para sua perfeita adequação a real intenção, repe
tindo a expressão "por cento" logo após a expressão
"trinta centésimos" ficando ao final a seguinte redação:

"Art.75 .
§ 12 Observado o disposto no § 62 do

art. 195 da Constituição, a alíquota da contri
buição será (de trinta e oito centésimos por
cento, nos primeiros doze meses, e) de trinta
centésimos por cento (nos meses subseqüen
tes) facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia, to
tal ou parcialmente, nos limites aqui definidos."

Sala das Sessões, de março de 1999. -
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Informo ao
Plenário que os Destaques para Votação em Separado
nºS 1 e 3 não foram acolhidos pela Mesa; e que o Des
taque para Votação em Separado nº 2 foi substttuído
pelo de n2 6; portanto, só serão submetidos a votos os
Destaques para Votação em Separado nºS 4, 5 e 6.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em con
seqüência está prejudicado o seguinte requerimento:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos termos do art. 162, inciso XIV
do Regimento Interno, a votação em globo dos desta
ques simples apresentados à PEC nº 637-C/99.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Arnaldo Madeira, Líder do Governo, Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL, Odelmo Leão, Líder do
PPB, Roberto Jefferson, Líder do PTB, Aécio
Neves, Líder do PSDB.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. PreSi
dente, são três os destaques acolhidos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim.
O SR. AYRTON XERÊZ - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem dências da Casa no sentido de que acorram ao ple-
V. Exa. a palavra. nário, a fim de que possamos concluir a votação

O SR. AYRTON XERÊZ (PSDB - RJ. Sem re- desta importante matéria. Até agora votaram 367
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB deseja Srs. Deputados. Há quorum bastante alto na Casa,
acusar o recebimento tempestivo dos textos dos re- portanto, há a necessidade da presença dos Srs.
feridos destaques que haviam sido objeto da dúvida Parlamentares no plenário, porque estamos em ple-
do Deputado Arnaldo Faria de Sá. no período de votação nominal pelo sistema eletrôni-

O SR. MOREIRA FERREIRA - Sr. Presidente: co. Nesta votação, o PFL recomenda o voto "sim".
peço a palavra pela ordem. O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-
V. Exa. a palavra. balhadores recomenda o voto "não" e esclarece à

O SR. MOREIRA FERREIRA (PFL - SP. Sem Mesa que encaminhamos ofício justificando a ausên-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim", com cia do Deputado Fernando Ferro, porque S. Exa.
declaração de voto em separado. está representando a bancada do Partido dos Traba-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Pois Ihadores juntamente com Lula.
não. Recebo a declaração de voto de V. Exa. O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço palavra pela ordem.
a palavra para uma questão de ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. Exa. a palavra.
V. Exa. a palavra. O SR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Sem revisão

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi- do orador.) - Sr. Presidente, cumpro o doloroso de-
são do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de uma ver de anunciar a esta Casa que acaba de falecer
questão de ordem sobre o processo de votação. um líder nosso, da região dos Lagos, Altevir Pinto

Em função das questões levantadas pela Lide- Barreto, Presidente do PMDB de Araruama e Prefei-
rança do Governo, sobre o processo de votação, foi to, em duas ocasiões, daquela cidade.
informado que o objetivo é concluir esta votação O sepultamento vai ocorrer amanhã, às 10 ho-
hoje. Considerando que a emenda constitucional raso Solicito a esta Casa que oficie voto de pesar à
não sofra alteração, é claro que a redação final está família enlutada, solidarizando-se com o povo de
incluída no turno. Mas a promulgação, Sr. Presiden- Araruama, o povo da Região dos Lagos e o povo do
te, não pode ocorrer hoje porque é necessária a pu- Rio de Janeiro na dor que estão sofrendo.
blicação. É preciso, portanto, que a emenda seja pu- O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
blicada. Não se pode promulgar esta emenda à a palavra pela ordem.
Constituição hoje, porque, considerando-se o prazo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
legal e constitucional da emenda, essa promulgação V. Exa. a palavra.
pode processar-se respeitando a exigência regimental O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
de promulgação de emenda constitucional. Nunca tive- do orador.) - Sr. Presidente, quero associar-me ao
mos, com todas as emendas votadas nesta Casa, a pro- orador que me antecedeu nessa homenagem póstuma
mulgação no mesmo dia da votação do segundo turno. ao grande Líder Altevir Barreto. O Deputado lédio, junta-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre mente com Altevir Barreto, foram os fundadores do ve-
Deputado, devo dizer a V. Exa. que encaminharei lho MDB e atuavam na mesma região. Quando houve
essa questão ao Sr. Presidente do Senado Federal, a fusão da Guanabara com o Estado do rio de Janeiro,
que é também o Presidente do Con$:lresso Nacional entre outros companheiros do antigo Estado do Rio,
e que deverá promulgar a emenda. E dessa maneira foram eles. que ajudaram na formação dos diretórios
que respondo à questão de ordem de V. Exa. do MDB, num momento em que isso era muito difícil,

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- até por todas as perseguições do regime da época à
te, peço a palavra pela ordem. organização de partidos de oposição. Deixo aqui esta

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem homenagem póstuma a Altevir Barreto, em meu nome
V. Exa. a palavra. e em nome da bancada do PDT.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, faço apelo Deputados, venham ao plenário. Estamos em pro-
aos nobres pares presentes nas diferentes depen- cesso de votação nominal.
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Comunico aos Deputados que estão fora do O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
plenário que logo mais vou encerrar aVotação. Sem revis'ão do orador.) - Sr. Presidente, reiteramos

O SR., WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, o apelo dos Líderes dos diferentes partidos para
peço a palavra pela ordem. que os Srs. Deputados venham ao plenário, a fim

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem de que esta votação seja a mais representativa pos-
V. Exa. a palavra. sível da vontade da Casa. Assim, precisamos que o

O SR. WALTER PINHEIRO (PT _ BA. Sem re- maior número de Parla_mentares vote; não. se deve
visão do orador.) - Sr. Presidente, o fluxo já de- quere~ g~n~ar.a votaçao com quorum bal~~. Esta
monstra que a votação pode ser encerrada. vota~ao e ta~ Impo~ante que deve ser deCidida, se

O SR. CARLOS SANTANA _ S P 'd t pos~lvel, pela Integralidade da Casa, os 513 Deputados,
r. resl en e, e nao apenas por parte dela.

peço a palavra pela ordem. . . .. Por ISSO, o Partido da Frente liberai, por seu Lí-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem der, apela para os Srs. Parlamentares no sentido de

V. Exa. a palavra. que venham ao plenário exercitar seu direito de voto.
_ O SR. CARLOS SANTA~A (PT - RJ. Sem revi- O PFL recomenda o voto "sim".

sao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero solidarizar-me, neste momento, O SR. H~N~IQUE EDUARDO ALV~S (PMDB
com um jogador do Flamengo, o ala Almir, em virtude - RN. Sem re~lsa?do orador.) - Sr. Presidente, sa-
da discriminação racial que sofreu. Nós, da bancada do bemos que.ha va~os Parlamentares do PMDB, ~a
Partido dos Trabalhadores manifestamo-nos em favor Casa que amda nao se apresentaram em plenano.
desse jogador, que foi agr~ido verbalmente na última Então, apelamos para os companheiro~. no sentido
partida de basquete entre o Flamengo e o Pinheiros. AI- de que neste momento venham ao plenano votar.
gumas providências já estão sendo tomadas. Recomendamos o voto "sim", Sr. Presidente.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
palavra pela ordem. . aos Srs. Parlamentares que venham ao plenário e

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem aqui permaneçam. Temos mais três destaques a se-
V. Exa. a palavra. rem vot~dos. Se permanecermos aqui, poderemos

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- votar rapidamente.
são do orador.) - Sr. Presidente, aproveito para no- O SR. FERNANDO ZUPPO - Sr. Presidente,
vamente convocar os Parlamentares do PSDB que peço a palavra pela ordem.
não votaram ainda para que venham ao plenário O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
fazê-lo. Temos vários Parlamentares na Casa que V. Exa a palavra.
ainda não cumpriram com o seu dever de voto. O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Sem re-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. visão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa. poderia fixar
Deputados, vamos votar e permanecer em plenário! um prazo fatal para que encerrássemos esta vota-

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, ção e iniciássemos, imediatamente, a votação dos
peço a palavra pela ordem. DVS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
V. Exa. a palavra. não, Deputado Fernando Zuppo.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi- O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presi-
são do orador.) - Sr. Presidente, o fluxo está completa- dente, peço a palavra pela ordem.
mente zerado. Portanto, V. Exa. poderia encerrar a vota- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
ção, até guardando relação com seu apelo no início da V. Exa a palavra.
sessão, para votarmos os outros pontos desta matéria. O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Atendo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico
à ponderação do nobre Líder Walter Pinheiro. à Mesa que os 23 Deputados do PTB já votaram.

Srs. Deputados, venham ao plenário! O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- do Roberto Jefferson, isso deve-se à sua liderança

te, peço a palavra pela ordem. natural.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

V. Exa. a palavra. palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem está sendo destruído, sofrendo o desprezo e o des-
V. Exa a palavra. prestígio das autoridades educacionais do País.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- Aproveito o momento para alertar o Sr. Ministro
são do orador.) - Sr. Presidente, é fundamental que Paulo Renato para o fato de que está destruindo um
os Parlamentares que estão em plenário aqui per- tabernáculo do saber, uma escola que formou milha-
maneçam. Teremos ainda pelo menos três votações res de pessoas dos quadros de recursos humanos
nominais para a conclusão da votação da CPMF. deste País. Vários Deputados há que lá estudaram:

O PSDB vota "sim". eu, os Deputados Ronaldo Cezar Coelho, Miro Tei-
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB xeira e tantos outros, que se beneficiaram do alto

- RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, padrão educacional oferecido pelo Colégio Pedro 11.
mais uma vez apelo aos companheiros do PMDB Não é possível que, neste momento em que a
que ainda não chegaram para que compareçam ao educação é valorizada como estratégia fundamental
plenário e aqui permaneçam. As votações serão para o País ingressar no processo de globalização e
consecutivas e rápidas, para concluirmos mais cedo entrar no século XXI, o Governo brasileiro permita
a votação global, podendo os Deputados, então, re- que se desfaça esse colégio padrão. Faltam 93 pro-
gressarem a seus Estados e compromissos. fessores. O Pedro 11 tem sido mantido graças ao es-

Se permanecermos em plenário, agilizaremos forço dos pais e alunos.
o processo das próximas três votações. É um absurdo que esse patrimônio esteja sen-

O PMDB vota "sim". do deteriorado por falta da atenção federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos O SR. MAGNO MALTA - Sr. Presidente, peço

votar, nobres Deputadosl A Presidência pede aos a palavra pela ordem.
nobres Deputados que venham ao plenário. Há 486 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Srs. Deputados na Casa. V. Exa. a palavra.

O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a O SR. MAGNO MALTA (PTB - ES. Sem revisão
palavra pela ordem. ! do orador.) - Sr. Presidente, em nome do PTB, meu

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem partido, gostaria de congratular-me com a Rede Boas
V. Exa. a palavra. Novas pelos seus seis anos. Lembro-me da grande

O SR. NEUTON LIMA (PDT - SP. Sem revi- dúvida que havia na cabeça das pessoas pelo tama·
são do orador.) - Sr. Presidente, gostariá de infor- nho desse investimento. A Bíblia, porém, diz que não
mar ao Plenário que, neste final de semana, a Rede devemos desprezar os dias dos pequenos começos.
Boas Novas, pertencente à Igreja Assembléia de Aquele era um pequeno começo que não foi despreza-
Deus, em Manaus, Estado do Amazonas, estará do. Hoje a Rede Boas Novas transmite em suas ondas
completando seis anos em que noticia boas novas a saúde espiritual, física e mental para o País.
toda a comunidade brasileira. Portanto, queremos congratular-nos com a

Sr. Presidente, como líder e coordenador da Rede Boas Novas e com a Assembléia de Deus pela
bancada da Assembléia de Deus nesta Casa, in- grande visão que teve ao realizar tamanho investi-
cumbe·me o dever de dar essa informação, da qual mento em Manaus.
peço o registro nos Anais. O SR. EULER MORAIS - Sr. Presidente, peço

Quero congratular-me com a direção da Igreja a palavra pela ordem.
Assembléia de Deus no Estado do Amazonas e com O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
todo o Norte do País coberto pelas emissões e on- V. Exa. a palavra.
das sonoras da Rede Boas Novas. O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Sem revi·

O SR. LUIZ SALOMÃO - Sr. Presidente, peço são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de manifestar
a palavra pela ordem. minha alegria pelo transcurso, no dia de amanhã, do

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem 1()82 aniversário do Município de Planaltina de Goiás.
V. Exa. a pálavra. Como tenho a honra de aqui representar esse Mu-

O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Sem revi- nicípio da região do entomo, fiz hoje um pronunciamento
são do orador.) - Sr. Presidente, aproveitando este no Pequeno Expediente sobre o assunto'e quero cum-
intervalo, registro o absurdo que se tem cometido primentar toda a população dessa importante cidade e
contra o Colégio Pedro 11, que, embora considerado suas lideranças. Cumprimento em especial o Prefeito
padrão no Brasil, único colégio federal de 2l! grau, Dirceu Araújo, hoje, indiscutivelmente, um dos melhores
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P~~feitos do Estado de Goiás, pela administração O SR. VIRGíliO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
sena, competelJte, honesta e transparente que vem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito este
fazendo. momento para comunicar à Casa que a bancada de

Quero deixar a toda a população de Planaltina deputados de Minas Gerais que apóiam o Governa-
um grande abraço. Que Deus continue abençoando dor Itamar Franco tem-se reunido semanalmente.
o Município. Constituímos a Bancada em Defesa de Minas, para

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito defender os interesses do nosso Estado como um
aos Srs. Deputados que venham ao plenário. Logo todo e, sobretudo, para trazer a esta Casa os posi-
mais vou encerrar a votação. cionamentos do nosso Governador.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Comunico, outrossim, Sr. Presidente, que a
peço a palavra pela ordem. bancada deu-me a honra de ser o seu coordenador.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Assumi, por escolha dos companheiros, a coordena-
V. Exa. a palavra. ção da bancada nesta Casa, tendo também os

O SR. GILMAR MACHADO (PT _ MG. Sem re- Deputados .~aire Rezende, Hélio ~osta e Lincoln
visão do orador.) - Sr. Presidente, como evangélico e Portela participado dessa coordenaçao.
também batista, gostaria de saudar a Rede Boas No- Estamos à disposição de todos e também en-
vas e seu presidente, Pastor Samuel Câmara, pelo ex- sejaremos esforços para somar ao conjunto da ban-
celente trabalho realizado no Norte do País. cada até mesmo aqueles que não fazem parte do

A Rede Boas Novas não se restringe, contudo, grupo de deputa~os que a~óiam o ~overno do Esta-
ao Norte; dirige-se a todo o País. Trata-se de expe- do. V~mos organJ~ar tambem o conjunto da ~~nca~a
riência extremamente importante para toda a comu- de, Minas e, para ISS?,_contamos com a partlclpaçao
nidade evangélica. ate ~esmo da.Opos~çao no Estado, mas que defen-

Portanto, gostaríamos aqui de deixar registrada de Mln~s Gera~s aqUi.. . . _
nossa saudação a esse importante veículo de comu- FIca, entao, o comunicado da constltUlçao da
nicação e de formação da consciência do povo bra- Bancada em Defesa de Minas nesta Casa.
sileiro. Trata-se de excelente instrumento que a co- O SR. PHllEMON RODRIGUES - Sr. Presi-
munidade evangélica oferece ao País. dente, peço a palavra pela ordem.

Gostaríamos de saudar a Rede Boas Novas, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
esperando que o Pastor Samuel Câmara receba as V. Exa. a palavra.
nossas homenagens, por intermédio do Deputado O SR. PHllEMON RODRIGUES (PMDB - MG.
Federal Silas. Para nós é uma honra muito grande. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como membro

Agradecemos a V. Exa., Sr. Presidente, esta do Bloco Evangélico nesta Casa, quero congratular-me
oportunidade. com a Rede Boas Novas pelo seu sexto aniversário.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente, Instalada em Manaus, a Rede leva a todos os estados
peço a palavra pela ordem. do Norte do Brasil a mensagem do Evangelho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Estarei lá amanhã para participar das festividades
V. Exa. a palavra. do aniversário da Rede Boas Novas. E quero também

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Sem re- dizer que a bancada evangélica nesta Casa, composta
visão do orador.) - Sr. Presidente, congratulo-me com de 48 parlamentares, congratula-se com a Rede.
a Rede Boas Novas de Televisão, de Manaus, Belém, Aqui fica registrado o meu voto de felicitações à
Porto Velho, pelo seu aniversário. Na condição de Rede Boas Novas de Manaus, no Estado do Amazo-
Deputado Federal do PTB e pastor da Igreja do Evan- nas.
gelho Quadrangular, onde apresento durante todo O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
esse período programa na Rede Boas Novas, transmi- dente, peço a palavra pela ordem.
to ao Pastor Samuel Câmara nossas saudações. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Que Deus continue abençoando a Rede Boas V. Exa. a palavra.
Novas de Televisão. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presiden- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a
te, peço a palavra pela ordem. V. Exa. que encerre a votação. Em cinco minutos,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem apenas mais dois votos foram registrados no painel.
V. Exa. a palavra. Não podemos ser prejudicados por quem não está
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preocupado com a votação. Há ainda três destaques O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
para serem-votados, muitos parlamentares têm via- V. Exa. a palavra.
gem marcada, e seria um desprestígio para os que O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
aqui estão continuar aguardando os ausentes. - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a

Por favor, encerre a votação, Sr. Presidente. Deputada Nair Xavier Lobo está-se dirigindo ao ple-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- nário para votar. Peço a compreensão de V. Exa.

cerrar a votação. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem é
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- o Deputado?

te, peço a palavra pela ordem. O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - É a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Deputada Nair Xavier Lobo.

V. Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peça à
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Deputada Nair Lobo que permaneça em plenário. Tem

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome razão o Deputado Walter Pinheiro. Os Srs. Deputados
do Partido da Frente Liberal, quero trazer minhas têm que permanecer em plenário. Estamos em proces-
sinceras felicitações à Rede Boas Novas, um com- so de votação de matéria importantíssima. A obrigação
plexo de comunicação localizado no Norte do País dos parlamentares é permanecer em plenário.
que há seis anos presta relevantes serviços nas O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presiden-
áreas de educação, cultura e informação, integrando te, peço a palavra pela ordem.
o Norte às diferentes regiões do Brasil., O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Também felicito o grande idealizador dessa V. Exa. a palavra.
Rede, o Pastor Samuel Câmara que, com seu pasto- O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMOB - BA.
rado, tem procurado levar a mensagem de Deus aos Sem revisão do orador.) - S. Exa. já está chegando,
mais diferentes rincões do Norte do País. ' Sr. Presidente. Peço um pouco da sua generosidade

Em nome do Partido da Frente Liberal, trago e compreensão, para que a Deputada não seja pe-
esta manifestação de júbilo pelo sexto aniversário da nalizada pela intransigência do Deputado Walter Pi-
Rede Boas Novas, nosso reconhecimento pelos re- nheiro, meu dileto e f~aterno amigo.
levantes serviços prestados e nossa esperança, com O SR. EBER SILVA - Sr. Presiden~e, peço a
fé em Deus, de que ela continue servindo ao País. palavra pela ordem.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
peço a palavra pela ordem. cerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA _ Sr. Presiden-
V. Exa. a palavra. te, peço a palavra pela ordem.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem •O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esperar por V. Exa. a palavra.
parlamentares que se ausentam do plenário está O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
se tornando extremamente complicado. V. Exa. Sem revisão do orador.) - Está chegando a Deputa-
tem pedido à Oposição para colaborar. Mas o pra- da Nair Xavier Lobo.
zo de espera em cada votação não tem obedecido O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
a nenhum critério, tem sido desrespeitoso para encerrada a votação.
com os parlamentares que aqui estão. Nós, depu- Anuncio o resultado:
tados da Oposição, estamos no plenário desde as
duas horas da tarde. Mas muitos parlamentares
estão em outros locais. Quem quer votar deve per
manecer no plenário. O prazo que V. Exa. tem
dado para esses parlamentares votarem tem sido
um abuso permanente. Portanto, apelo a V. Exa.
para que encerre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa.
tem razão. Vou encerrar a votação.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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Proposição: PEC N° 637/99 - CPMF - REDAÇÃO 2°
TURNO

Início Votação: 18/03/1999 16:29

Fim Votação: 18/03/1999 17:00

Resultado da Votação
Sim 357
Não 125
Abstenção 1

Total da Votação 483

Art. 17 1

Total Quorum 484

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -14:09

Orientação
PFL -Sim
PSDB -Sim
PMDB-Sim
PT- Não
PPB -Sim
PDT- Não
PTB-Sim
PSB/PCDOB - Não
PUPST~SUPMN~SD-Não

PPS-Não
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto

PPB Sim
PMDB Sim
PPB Sim
PFL Sim
PFL Sim
PSDB Sim
PFL Sim
PPB Sim

RORAIMA
Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá
Elton Rohnelt
!=ranclsco Rodrigues
LUCiano Castro
Luis Barbosa
Robério Araújo

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijão
Badu Picanço
Benedito Dias
Eduardo Seabra

PSDB
PSDB
PFL
PTB

Sim
Sim
Sim
Sim

CSEV - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação Página: 1 de 12
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB Não
Fátima Pelaes PSOB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Babá PT Não
Deusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Jorge Costa PMOB Sim
José Priante PMOB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSOB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL Sim
Renildo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Não

Vic Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 16

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Sim
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

Silas Câmara PFL Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Não

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Não
Confúcio Moura PMOB Sim
Eurípedes Miranda PDT Não
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSOB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Oscar Andrade PFL Sim
Sérgio Carvalho PSOB Sim

Total Rondonia : 8

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Sim
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
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Partido Bloco Voto

Mércio Bittar PPS Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros PDT Não

ACRE
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Sim

Darci Coelho PFL Sim

Freire Júnior PMDB Sim

Igor Avelino PMDB Sim

João Ribeiro PFL Sim

Osvaldo Reis PMDB Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim

Antonio Jo'aquim Araújo PPB Sim

Cesar Bandeira PFL Sim

Costa Ferreira PFL Sim

Eliseu Moura PPB Sim

Francisco Coelho PFL Sim

Gastão Vieira PMDB Sim

João Castelo PSDB Sim

José Antonio PSB PSB/PCDOB Não

Mauro Fecury PFl Sim

Neiva Moreira PDT Não

Nice Lobão PFL Sim

Pedro Fernandes PFL Sim

Pedro Novais PMDB Sim

Remi Trinta PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Roberto Rocha PSDB Sim

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 17

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim

Almeida de Jesus PL PLlPST/PSUPMN/PSD Não

Anibal Gomes PMDB Sim

Antonio Cambraia PMDB Sim

Arnon Bezerra PSDB Sim

Chiquinho Feitosa PSDB Sim

Eunício Oliveira PMDB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não

José Unhares PPB Sim

José P'ímentel PT Não
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Léo Alcântara
Manoel' Salviano
Marcelo Teixeira
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa

CEARÁ
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Ubiratan Aguiar

Total Ceará: 21

PIAuí
Átila Lira
B.Sá
Heráclito Fortes
João Henrique
Marcelo Castro
Mussa Demes
Paes Landim
Themistocles Sampaio
Wellington Dias

Total Piaui : 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Betinho Rosado
Henrique Eduardo Alves

Iberê Ferreira
Laire Rosado
Lavoisier Maia
Múcio Sá

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Wilson Braga

Total Paraiba: 12

Partido

PSDB
PSD8
PMDB
PSD8
PSDB
PMDB
PSDB
PFL

PSDB
PSB
PSDB

PSDB
PSDB
PFL
PMD8
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

PMDB
PFL
PMDB
PPB
PMDB
PFL
PMDB

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PPB
PMDB
PFL
PMDB
PFL

Bloco

PSB/PCDOB

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Não
Sim

. Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PSB PSB/PCDoB Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDoB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDoB Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDoB Não
Inocêncio Oliveira· PFL Sim
João Colaço PMDB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim

PERNAMBUCO
José Chaves PMDB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Luciano Bivar PSL PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PST PLlPSTIPSLlPMN/PSD Não
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PSB PSB/PCDoB Não
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salatiel Carvalho PMDB Sim
Sérgio Guerra PSB PSB/PCDoB Não
Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 24

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDoB Não
João Caldas PMN PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
José Thomaz Nonô PSDB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PMDB Sim
Ivan Paixão PPS Não
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
Marcelo Déda PT Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 8
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PDT Não

Eujácio Simões PL PL/PST/PSL/PMN/PSD Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Francistônio Pinto PMDB Sim

Geddel Vieira Lima PMbB Sim

Geraldo Simões PT Não

Gerson Gabrielli PFL Sim

Jaime Fernandes PFL Sim

Jairo Azi PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim

Jaques Wagner PT Não

João Almeida PSDB Sim

João Leão PSDB Sim

Jonival Lucas Junior PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim

José Lourenço PFL Sim

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSDB Sim

Leur Lomanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim

Mário Negromonte PSDB Sim

Nelson Pellegrino PT Não

Nilo Coelho PSDB Sim

Pastor Reginaldo de Jesus PFL Sim

Paulo Braga PFL S"im

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro Irujo .PMDB Sim

Roland Lavigne PFL Sim

Saulo Pedrosa PSDB Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não

Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 38

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

Aécio Neves PSDB Sim

Antônio do Valle PMDB Sim

Aracely de Paula PFL Sim

Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Cabo Júlio PL PUPST/PSUPMN/PSD Não

Carlos Melles PFL Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Danilo dé Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMOB Sim
Gilmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Hélio Costa ?MOB Não
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Não
João Magalhães PMDB Não
João Magno PT Não
José Militão PSDB Sim
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Porteia PST PUPST/PSUPMN/PSD' Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Não

MINAS GERAIS
Maria do Carmo Lara PT Não

Maria Elvira PMDB Não

Mário de Oliveira PMDB Sim

Narcio Rodrigues PSOB Sim

Odelmo Leão PPB Sim

Olimpio Pires POT Não

Osmânio Pereira PMDB Sim

Philemon Rodrigues PMOB Sim

Rafael Guerra PSOB Sim

Roberto Brant PSOB Sim

Romel Anizio PPB Sim

Romeu Queiroz PSOB Sim

Ronaldo Vasconcellos PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Não

Saraiva Felipe PMOB Não

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Não

Silas Brasileiro PMOB Sim

Virgílio Guimarães PT Não

Vittorio Medioli PSOB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zaire Rezende PMOB Não

Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais :49

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSOB Sim

Feu Rosa PSOB Sim

José Carlos Elias PTB Sim

Magno Malta PTB Sim

Marcus Vicente PSOB Sim

Max Mauro PTB Não
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Partido Bloco Voto

Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSOB Sim

Rita Camata PMOB Sim

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Sim

Alexandre Santos PSOB Sim

Almerinda de Carvalho PFL Sim

Antonio Carlos Biscaia PT Não

Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PSOB Sim

Bispo Rodrigues PL PL/PST/PSL/PMN/PSO Abstenção

Carlos Santana PT Não

Celso Jacob POT Não

Coronel Garcia PSDB Sim

Oino Fernandes PSOB Sim

Or. Heleno PSDB Sim

Eber Silva POT Não

Eduardo Paes PFL Sim

Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gabeira PV Não

Fernando Gonçalves PTB Sim

RIO DE JANEIRO
lédio Rosa PMOB Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Não
João Mendes PMOB Sim
João Sampaio por Não
Jorge Wilson PMDB Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Luís Eduardo PSOB Sim
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Salomão PDT Não
Luiz Sérgio PT Não
Mareio Fortes PSDB Sim
Milton Temer PT Não
Miro Teixeira POT Não
Pastor Valdeci PST PL/PST/PSL/PMN/PSD Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não

. Paulo de Almeida PPB Sim
Paulo Feijó PSOB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCOOB Não
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT Não
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Partido Bloco Voto

Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim

Alberto Mourão PMDB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não

Aloizio Mercadante PT Não

Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim

André Benassi PSDB Sim

Angela Guadagnin PT Não

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim

Antonio Kandir PSDB Sim

Antonio Palocci PT Não

Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PPB Não

Arnaldo Madeira PSDB Sim

Ary Kara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PUPST/PSUPMN/PSD Não

Celso Giglio PTB Sim

Celso Russomanno PPB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno PPB Sim

De Velasco PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Delfim Netto PPB Sim

Dr. Hélio PDT Não

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PMDB Sim

SÃO PAULO
Eduardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PSDB Sim

Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Não

Fernando Zuppo PDT Não

Franco Montora PSDB Sim

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT Não

Jair Meneguelli PT Não

João Herrmann Neto PPS Não

João Paulo PT Não

José de Abreu PSDB Sim

José Dirceu PT Não

José Genoíno PT Não

José Machado PT Não

José Roberto Batochio PDT Não

Julio Semeghini PSDB Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Não

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não

Maluly Netto PFL Sim

Marcelo Barbieri PMDB Não

Marcos Cintra, PL PUPST/PSL/PMN/PSD Não
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Partido Bloco Voto

Medeiros PFL Sim
Micl:1el Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PPB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PDT Não
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PFL Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PPB Sim
Rubens Furlan PFL Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PL/PST/PSL/PMN/PSD Não
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zé índio PPB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 67

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Pedro Henry PSDB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim

Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Não
Maria Abadia PSDB Sim
Pastor Jorge PMDB Sim
Pedro Celso PT Não
Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim



PFL Sim
PFL Sim
PFL Sim
PSDB Sim
PTB Sim
PPB Sim
PT Não
PMDB Não
PMDB Sim
PTB Sim
PFL Sim

PMDB Sim
PTB Sim
PPB Sim
PFL Sim
PSDB Sim
PT Não
PSDB Sim
PMDB Sim
PPB Sim
PSDB Sim
PMDB Sim
PT Não
PPB Sim
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Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
Ben~Hur Ferreira
Flávio Derzi
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ
.l.belarao Luplon
Affonso Camargo
Airton Roveda
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafíco
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra

PARANÁ
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Osmar Serraglio
Padre Roque
Pastor Oliveira Filho

.. -
Partido

PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PFL
PFL
PMDB

PT
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PTB
PFL
PMDB

Bloco
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Voto

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Valdomiro Meger
Werner Wanderer

Total Paraná: 29

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Caio Riela
Cezar Schirmer
Darcísio Perondi
Esther Grossi
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
SynvafGuazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Yeda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 27

Partido

PPB
PPS
PFL
PFL
PFL

PFL
PT
PMDB
PMDB
PDT
PFL
PPB
PMDB
PPB
PFL
PT
PFL
PFL
PMDB
PDT
PSDB

PT
PDT
PDT
PTB
PMDB
PMDB
PT
PPB
PMDB
PT
PPB
PPB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PST
PT
PDT

PFL
PMDB
PPB
PT
PMDB
PT
PSDB

Bloco

PUPST/PSUPMN/PSD

Voto

Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim'
Não
Sim

Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não_
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim-

Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim.
Sim
Não
Sim
Não
Sim



"...trinta e oito centésimos por cento,
nos primeiros doze meses, e de ...nos me
ses subseqüentes..."

contida no § 12 do art. 75 acrescentado ao ADCT
pelo art. 12 da PEC n2 637/99 com o objetivo de su
primi-Ia.

"Art. 75 ..
§ 12 Observado o disposto no § 62 do

art. 195 da Constituição, a alíquota da contri
buição será (de trinta e oito centésimos por
cento, nos primeiros doze meses, e) de trin
ta centésimos(nos meses subseqüentes) fa
cultado ao Poder Executivo reduzi-Ia, total
ou parcialmente, nos limites aqui definidos".

Advertimos a necessidade de emenda de reda
ção para sua perfeita adequação a real intenção, re
petindo a expressão "por cento" logo após a expres
são "trinta centésimos" ficando ao final a seguinte re
dação:

"Art.75 .
§ 12 Observado o disposto no § 62 do

art. 195 da Constituição, a alíquota da contri
buição será (de trinta e oito centésimos por
cento, nos primeiros doze meses, e) de trin
ta centésimos por cento (nos meses subse
qüentes) facultado ao Poder Executivo redu
zi-Ia, total ou parcialmente, nos limites aqui
definidos".

Sala das Sessões, de março de 1999. -
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar contra a matéria, concedo a palavra ao
Sr. Deputado Marcio Fortes.

O SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, evidentemente, a iniciativa da bancada
do PDT corresponde à sua argumentação ao longo
dos últimos meses quanto a esta matéria. Não há
·'como reconstituirmos as contas que serviram de
base ao projeto que ora apreciamos. A alíquota de
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a G,38% é fundàmental para o fechamento das contas
mesa o seguinte destaque de bancada: ainda no exercício de 1999 e nos anos subseqüen-

(DESTAQUE DE VOTAÇÃO EM tes, mantendo-se a provisoriedade integral nos 36
SEPARADO DE BANCADA) meses e a-validadé-da alíquota de 0,38% apenas

para os primeiros meses após a promulgação e a
- Nl! 6 - "noventena" aplicada à nova contribuição provisória.

Senhor Presidente, Portanto, orientando e encaminhando a vota-
Requeremos nos termos do art. 161, inciso I, § ção, somos contra a aprovação do destaque do

22, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa- PDT.
dos, destaque para votação em separado da expres- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
são, lar a favor da matéria, concedo a palavra ao Sr.

Deputado Clementino Coelho.
O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PSB 

PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, é lamentável que esta Casa só
consiga encher o plenário para penalizar as classes
produtivas e os assalariados. Não se trata de uma
questão de ajuste fiscal, nem de equilíbrio orçamen-.
tário. Esta Casa está fazendo uma opção errada e
insensata. Nesses últimos 45 dias, se pararmos para
analisar as concessões que foram feitas ao setor fi
nanceiro, debaixo dos nossos olhos, verificaremos
que elas são muito maiores do que o que se preten
de arrecadar com a CPMF.

Neste plenário já foi dito que o Governo, no
ápice da crise, em outubro, prometeu regulamentar e
tributar o capital especulativo. O que foi que o Presi
dente do Banco Central fez? Foi justamente incenti
var novamente o capital especulativo, concedendo
uma renúncia fiscal aos banqueiros internacionais,
ao capital volátil que vem aqui desequilibrar nossa
estabilidade, nossa vida e nossos sonhos.

A redução da alíquota de 2% para 0,5% vai
representar muito mais do que 50% do que está dito
aqui. Não bastasse isso, o Governo diz que o mo
mento é de austeridade, mas nos corredores, fora do
expediente, está querendo lançar o PROAR, para
salvar três empresas aéreas, injetando-lhes 3 bilhões
de dólares. Para quê, Sr. Presidente? Essas empre
sas já vêm sendo sustentadas pela Nação há mais
de trinta anos.

É preciso dar um basta nisso! É preciso ter
prioridades! A prioridade é o social, a classe produti
va e a empresa. Não podemos fazer de conta que
não estamos penalizando o trabalhador e retirando
lhe o emprego. Chega de privilégio para a classe de
banqueiros e para as políticas financeiras! Onde es
tão, neste plenário, os representantes da indústria,
do comércio e da empresa? Será que eles só defen
dem a geração de emprego nos corredores e nos
gabinetes do Poder Executivo? O lugar correto de
defender a empresa e o capital nacional é aqui, na
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tribuna do povo, e não às escondidas. Queremos ver voto a favor da integridade do relatório do Deputado
os representantes da classe produtiva falarem aqui e Pauderney Avelino, e, com isso, rejeite-se o desta-
pedir que penalizemos esse setor. que e mantenha-se a integridade do projeto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós vo- Era o que tinha a dizer.
tamos favoravelm?~te .ao destaque d.o PDT, porque O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
ele exone.ra e aliVia Justament~ a Insensatez P?r do a palavra ao Sr. Deputado Evilásio Farias, para
ond~ ~amJnham o Poder Executivo e a tecnocracia falar contra a matéria.
brasileira. ,

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. O ~F!' EVILASIO FARIAS (BI~co/PSB - SP.
. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço Srs. Deputados, é como se estivéssemos recebendo
a palavra pela ordem. a extrema-unção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem . . A • ,

V Exa a palavra Quero usar aqUi o oXlgenro, nem que seja do
. OSR HAROLDO LIMA (BI /PCd B _ BA últi~o al~éolo ~ulmonar, para buscar e~ergia não

. _. oc.o o . mais na Intençao de usá-Ia no convencImento da
S:m revlsao do orador.),:; ~r~ Presidente, na vota- base do Governo, mas para dar uma satisfação ao
çao passada meu voto fOI nao. povo brasileiro.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, II
peço a palavra pela ordem. .A Proposta de Emenda Constitucional n 637,

O SR. PRESIDENTE (M' h I T ) _ T que re~ria a CPMF, vai trazer ~m aporte de 8 bilhões
IC e emer em de reais para a Pasta da Saude. Em que pesem a

V. Exa. a palavra. capacidade e a seriedade do Ministro José Serra, o
. _O SR. GIOVANNI QUE!ROZ (PDT - P~. Sem orçamento da Saúde neste País, infelizmente, só co-

revlsao do orado~,~, -_S~. Presidente, na votaçao pas- loca à disposição de cada brasileiro a ínfima quantia
sada meu voto fOI nao. de 70 dólares.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- S P 'd t S S D t d
I f d t ' , d I b r. resl en e, raso e rs. epu a os, povo
ar a avor a ma erra, conce o a pa avra ao no re do B ., esc Ih ., f' '( P d - t
D t d Arth r V' T rasl , o eram a via mais aCI. o e nao er

epu a o u Irgl 10. , sido a proposta mais eficiente. Estão dando paliati-
,O SR. ARTHUR VIRGILlO (PSDB - ~M) :- Sr. vos para uma saúde que está na UTI. Apendicite

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, serei mais do não se trata com analgésico.
que breve; serei meteórico. Temos como jurispru- , _ .
dencial, na opinião da Casa, a idéia de que é essen- Quando perdemo~ ~5 ~llh~es d~ reais só com
cial, para se tocar a redenção econômica do País, a ~ gasto por cau~a da vlole~cla, e precIso pensar se-
aprovação da matéria. Por isso, Sr. Presidente, creio ~Iamente nesse assunto, s~Ja o Gov~~no.Fede.ral, se-
que eu redundaria se me estendesse pelos cinco mi- Jam os Go~ern?s Estadu?ls e Munrclpals, sejam to-
nutos regimentais, com mais um minuto e meio de dos os Legislativos do Pais.
tolerância que o espírito democrático de V. Exa. Quando o próprio Secretário da Receita Federal

. sempre concede aos oradores que passam do tem- afirma na imprensa que o povo brasileiro está gas-
po regulamentar. tando aproximadamente 825 bilhões, ou melhor, dei-

A bancada da Maioria sabe: o ajuste fiscal está xando de ganhar por causa da sonegação, mais im-
em marcha. Estamos recuperando a credibilidade. posto não é o caminho e não vem para atender à as-
Temos um projeto e uma lógica, e é essencial, para piração do povo.
esse projeto e para essa lógica, vermos hoje aprova- Parte desse recurso, Sr. Presidente - 7,5 bilhões
da, de maneira consagradora, a CPMF, através, por de reais, aproximadamente - irá para a Previdência
exemplo, da rejeição deste e dos demais destaques, Social. É também um paliativo. Sabemos da situa-
porque todos eles, por mais meritórios que possam ção da Previdência deste País, e esta só vamos re-
ser, no fundo, no fundo, ainda que assim não quei- solver no dia em que pensarmos no emprego, no dia
ram, servem a manobras protelatórias e para retar- em que tivermos uma política para resgatar o empre-
dar a ação, na prática, da nossa lógica redentora da go, porque, através do emprego, a classe trabalha-
economia brasileira. dora vai colaborar, e, com isso, vamos resolver não

Por isso, Sr. Presidente, recomendamos a só o problema da Previdência e da saúde, mas de
cada Deputado que, na sua reflexão já feita, na sua resto toda a mazela que recai sobre o povo deste
jurisprudência patriótica já estabelecida, reafirme o País.



Como vota o Bloco PUPST/PMN/PSUPSD?
O SR. CABO JÚUO (BIoccv'PL - MG. sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PI.JPSTJPMNlPSI.JPSD
vota "não".
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Por isso, Sr. Presidente, apresentamos aqui às boas novas da CPMF. Disse S. Exa. que tinha
como proposição a seguinte vertente: o Governo preci- boas novas ·para o povo do Brasil. Que boas novas
sa àpresentar um modelO desenvolvimentista para o se, nesta semana, foi divulgado que, só no mês de
País. Â agricultura está a esperar. Estamos produzindo janeiro, a dívida externa do Brasil aumentou, em fun-
menos grãos do que a Argentina. A habitação popular ção da desvalorização cambial, em mais de 8 bilhõ-
está a esperar. Ao resolvermos o problema da habita- es de dólares? Que boas novas se a inflação será
ção, poderemos gerar milhões de empregos. E o turis- acima de 4%, como já foi no mês de fevereiro? En-
mo? Possuímos um verdadeiro manancial de opções quanto isso, jogam-se cumulativamente mais impos-
neste País e não utilizamos isso. tos para a população, no caso, a CPMF.

Portanto, este País tem jeito. O Governo que ti- Que boas novas são essas se a aprovação de
ver compromisso com este País e com o povo traba- impostos, como aqui se faz, joga o País na maior re-
Ihará para mudar esse sistema. Em vez de se fazer cessão da sua História e no entanto não resolve os
um governo para o capital, que se faça para a produ- problemas sociais do nosso povo?
ção, porque se estará contribuindo para o Brasil e Sr. Presidente, já que tudo está perdido, já que
para os brasileiros. a população brasileira vai ter que pagar mais esse

O SR. ÁTILA LINS - Sr. Presidente, peço a imposto por exigência do Fundo Monetário Interna-
palavra pela ordem. cional, que se aprove esta emenda que aqui venho

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem defender, porque ela reduz, pelo menos em parte,
V. Exa. a palavra. esse sacrifício que terá o povo brasileiro.

O SR. ÁTILA LINS (PFL - AM. Sem revisão do Dizem os Deputados da base governista que a
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu CPMF restabelece a credibilidade do Governo. O
voto foi "simM

• Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, como
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- mostrou aqui o Deputado Milton Temer, aparece na

do a palavra ao D~putadoDr. Rosinha, para encami- imprensa com os pés viradinhos, como a foto de Jâ-
nhar a votação. nio Quadros às vésperas de sua renúncia, disse

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do .que, aumentando a credibilidade, pode-se viajar
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, te- para o exterior e buscar empréstimos internacionais.
nho observado a argumentação de todos que vieram a E quem vai pagar a conta é a população brasileira.
esta tribuna para discutir a CPMF. A argumentação Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
principal é a de que a CPMF tem que ser aprovada CPMF, como dissemos, é exigência do Fundo Mone-
porque vai fazer bem para o País, vai salvar o Brasil. tário Internacional. É só acrescentar à sigla a letra
Vai salvar de quê, cara pálida? Vai salvar desta situa-. "O" e a letra "E" e retirar a letra "I" e teremos fome.
ção? Pois foi o atual Presidente da República, junto É com isso que a bancada governista joga. Com o
com a elite que governa o nosso País, que colocou o povo brasileiro sofrendo mais fome, miséria e na au-
Brasil nesta situação de ter que aprovar a CPMF por sência de atendimento social.
exigência do Fundo Monetário Internacional. A CPMF é cumulativa; portanto, jogará a infla-

Não será a CPMF que salvará o povo brasileiro, ção para cima. Já que fomos derrotados quanto à
aquele cidadão comum que necessita do Sistema Único sua reedição, solicitamos que, pelo menos, os Srs.
de Saúde, aquele cidadão a quem, quando vai ao posto Deputados tragam um prejuízo menor aos trabalha-
de saúde, é negado o atendimento. A CPMF não está dores e à sociedade brasileira, aprovando, com esta
sendo feita para isso; está sendo feita para aumentar a emenda, a redução da alíquota para 0,20%.
fome, a miséria e a doença do povo brasileiro. E sabem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
disso todos aqueles que defendem a CPMF aqui. Sa- Deputados que quiserem manter o texto votarão "sim";
bem que ela não vem para atender às necessidades e os que quiserem suprimir o texto votarão "não".
aos direitos da população, mas, sim, para atender à exi- Como vota o PV? (Pausa.)
gência do Fundo Monetário Internacional, como hoje ele Como vota o PPS ? (Pausa.)
exige a privatização do Banco do Brasil, da PETRO-

Vota "não".BRAS e da Caixa Econômica Federal.
Sr. Presidente, o Fundo Monetário Internacio

nal tem exigido esse sacrifício quando pede o au
mento dos impostos do povo brasileiro. Foi dito pelo
Deputado Arthur Virgílio que ele estava aqui graças
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como cio, que irá beneficiar a manutenção dessa política
vota o Bloco PSB/PCdoB? que privilegia o capital financeiro iptemacional, pre~

A SRA. LUIZA- ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. ferimos então que essa carga seja a mais leve pos-
Sem revisao da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco sível.
PSB/PCdoB vota "não". O PDT encaminha pela aprovação desse Des-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como taque para Votação em Separado supressivo.
vota o PTB? (Pausa.) O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa

Como vota o PDT? a cadeira da presidência, que é ocupada
O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - pelo Sr. Heráclito Fortes, 112 Vice-Presidente.

SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _
é, na verdade, o autor deste destaque para votação Como vota o PT?
em separado. Já que não pudemos evitar a calami-
dade de se impor ao povo brasileiro mais essa der- O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.
rama, o Partido Democrático Trabalhista está apre- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT tam-
sentando este destaque para votação em separado bém vota pela aprovação da emenda.'
para suprimir do § 12 do art. 75 desta Proposta de O discurso feito pelo Sr. Presidente Michel Te-
,Emenda à Constituição a expressão: mer no dia de ontem foi um resgate da independência

do Poder Legislativo e contou com o aplauso de todos
... trinta e oito centésimos por cento, os partidos. Por que esse resgate do Legislativo, não

nos primeiros doze meses, e de ... nos me- pode iniciar-se neste momento, antes da votação da
ses subseqüentes. CPMF? O que se quer é que o Poder Legislativo não

Em conseqüência, Sr. Presidente, o art. 75 do seja meramente um órgão de homologação das pro-
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no postas do Poder Executivo. Por que não aprimorar o
seu § 12 , conteria o seguinte dispositivo: texto da emenda à Constituição?

Art. 75. O que se busca, neste momento, é a aprova-
§ 12 Observado o disposto no § 62 do ção dessa emenda, para que o texto reduza esse

art. 195 da Constituição, a alíquota da contri- encargo sobre a população brasileira.
buição será de .trinta centésimos, facultado O Poder Legislativo tem que já, neste momen-
ao Poder Executivo reduzi-Ia, total ou par- to, dizer que não está curvado às exigências do Po-
cialmente, nos limites aqui definidos. der Executivo.

Dessa forma, Sr. Presidente, estaríamos evitando Desta maneira, o PT vota "sim".
impor à Nação brasileira mais esse tributo progressivo e O SR. IBRAHIM ABI·ACKEL - Sr. Presidente,
odioso, que está estabelecido no texto original no percen- peço a palavra pela ordem.
tual de 0,38%, para reduzi-lo ao percentual de 0,30%. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

Fica claro, Sr. Presidente, que, sendo aprovado V. Exa. a palavra.
esse Destaque para Votação em Separado, seria ne- O SR. IBRAHIM ABI·ACKEL (PPB - MG. Sem
cessária uma emenda de redação, para que se ade- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
quasse a real intenção da modificação ora proposta, o meu voto é "sim". É uma correção que desejo fazer.
de I'latureza supressiva, repetindo a expressão "por O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -
cento" logo após a expressão "trinta centésimos". Como vota o PPB?

De sorte que ficaria o § 12 da art. 75 assim re- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
digido, em caráter definitivo, depois de recebida a são do orador.) - Sr. Presidente, queremos votar Pela
emenda de redação: manutenção do texto. Então, votamos "sim" ou "não"?

Art. 75. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -
§ 12 Ob~ervado o disposto no § 62 do Quem quiser manter o texto deve votar "sim".

art. 195 da Constituição, a alíquota da contri- O SR. ODELMO LEÃO - O PPB encaminha o
buição será de trinta centésimos por cento, voto "sim".
facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia, total O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
ou parcialmente, nos limites aqui definidos. peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, já que não podemos evitar que ao O SR~ PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
povo brasileiro seja imposto mais esse enorme sacrifí- V. Exa. a palavra.
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O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re- Está iniciada a votação.
visão do orador.) - Essa é a questão, Sr. Presidente. Queiram seguir a orientação do visor do posto.
Por isso, fiz o sinal para V. Exa. Há um encaminha- O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
mento equivocado. Os partidos que pretendem votar peço a palavra pela ordem.
"sim" à emenda, na realidade, votam "não" a essa O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
matéria, porque votam "não" ao texto. V. Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O PT O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re-
vota "não". Está feita a correção. visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-

O SR. WALTER PINHEIRO - Exatamente. Por balhadores vota "não".
isso, quero inclusive orientar, porque os outros partidos... O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB en-
POT vota "não". caminha o voto "sim", pela manutenção do texto.

Como vota o PMOB? O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMOB feito o registro.

- RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr.
PMOB vota "sim". Presidente, peço a palavra pela orderTl.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
Como vota o PSOB? V. Exa. a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSOB - MG. Sem revi- O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMOB
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB encaminha - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
o voto "sim", contra o destaque, e alerta sua banca- PMOB vota "sim". O PMOB recomenda o voto "sim".
da e o Plenário para o fato de que nós, da base, te- O SR. DR. HÉLIO (POT - SP. Sem revisão do
remos que colocar os 308 votos necessários à derru- orador.) - Sr. Presidente, o POT recomenda o voto
bada desse destaque. Apenas para prestar esclare- "não".
cimento aos nossos companheiros. O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re-

Portanto, encaminho o voto "sim". Lembro aos visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-
nobres deputados que teremos, pelo menos, mais balhadores vot~ "não".
duas votações. O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMOB

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Como vota o PFL? PMOB vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da Fren- faltando a orientação do PTB no painel.
te Liberal, bem como aqueles que desejam o ajuste fis- O SR. WALFRIDO MARES GUIA - Sr. Presi-
cal, desejam que o País possa ter recursos para a saú- dente, peço a palavra pela ordem.
de, para a previdência social, quer manter o texto. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
Para manter o texto, temos que ter 308 votos "sim". V. Exa. a palavra.

Assim sendo, Sr. Presidente, na consciência de O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
que a CPMF é fundamental para o ajuste fiscal e o aqui- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
líbrio das contas públicas, de modo que o mais rapida- vota "sim".
mente possível baixemos os juros e possamos estimular O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
o setor produtivo na geração de renda e emprego, o são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
Partido da Frente Liberal recomenda o voto "sim". o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Que O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
voto recomenda o Líder do Governo? Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem re- da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo reco- apelo aos Srs. Parlamentares para que venham ao
menda o voto "sim". plenário e possamos concluir esta importante votação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Nós, que defendemos o ajuste fiscal, prossegui-
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que remos a votação da CPMF e deveremos colocar 308
tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação votos "sim" para a manutenção do texto. Por isso, faço
pelo sistema eletrônico. este apelo aos Srs. Parlamentares: venham ao plená-
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rio para que possamos concluir o mais rapidamente no e, sinceramente, não a entendemos, por um prin-
esta imPortante votação de destaques. cípio muito simples: o Deputado José Genoíno está-

Neste destaque o PFL, para manter o texto, re- se antecipando à votação deste Plenário, porque
comenda o voto "sim". S. Exa. não sabe se haverá alteração ou não do tex-

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem to. Se não houver alteração do texto, não será preci-
revisão do orador.) - O PV vota "não", Sr. Presidente. so votar a redação final, que já está votada. O texto

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do é o mesmo que já foi distribuído.
orador.) - Sr. Presidente, o PDT recomenda, mais Então, Sr. Presidente, não procede a argumenta-
uma vez, o voto "não". ção do Deputado José Genoíno. Vamos esperar a con-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Srs. c1usão da matéria. Se não houver alteração, a redação
Deputados que se encontrem em seus gabinetes ou em final já está votada, que é a anterior. O texto distribuído é
outras dependências da Casa, dirijam-se ao plenário. o mesmo, porque não foi alterado em nada. Nesse

Estamos em processo de votação. caso, a matéria pode ser promulgada ainda nesta ses-
O SR. JOSÉ GENOíNO _ Sr. Presidente, são, nesta noite. Não há nenhuma incompatibilidade.

peço a palavra para uma questão de ordem. Esse é o nosso contra-argumento, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Mesa
V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT _ SP. Sem revisão acolhe às duas questões de ordem para análise.
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
bancada do PT reafirma o voto "não" e reafirma à peço a palavra pela ordem.
Presidência da Câmara e em especial a V. Exa., O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
que é Vice-Presidente do Congresso Nacional, que V. Exa. a palavra.
nós já encaminhamos à Mesa, na forma de questão de O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS.
ordem, o nosso protesto fundamentado, pois esta Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran-
emenda à Constituição não pode ser promulgada sem ça do Governo pede aos seus deputados que per-
a devida publicação, como é o rito universal, como maneçam em pleAário e aos que estão nos gabine-
ocorre em qualquer país do mundo, ou seja, a publica- tes que para cá venham. Haverá ainda mais duas
ção das leis antes de sua promulgação. Após a publi- votações.
cação das leis, exige-se um intervalo mínimo de 24 ho- A Liderança do Governo recomenda o voto "sim".
ras para que haja a promulgação. O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem re-

Apelamos para V. Exa., como Vice-Presidente visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB conclama
do Congresso Nacional, no sentido de que não se os seus deputados a virem ao plenário, em respeito
realize sessão do Congresso Nacional no dia de aos colegas, e também recomenda o voto "sim".
hoje, porque estamos ferindo o princípio universal da O SR. MILTÓN MONTI (PMDB - SP. Sem revi-
publicação das leis antes de sua promulgação. são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB pede aos

Esta emenda pode ser promulgada até o final de seus parlamentares que venham ao plenário e nele
março. A Oposição agiu em relação a esta matéria permaneçam. Vamos ter ainda mais duas votações.
hoje, principalmente sem fazer obstrução, manifestan- O PMDB vota "sim".
do-se contrariamente com razões de conteúdo, tanto O SR. OSVALDO REIS - Sr. Presidente, peço
nos destaques como na discussão da matéria, e ape- a palavra pela ordem.
lamos a V. Exa., em forma de questão de ordem, para O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
que não se realize essa violência contra o princípio V. Exa. a palavra.
universal da publicação das leis antes da sua promul- O SR. OSVALDO REIS (PMDB - TO. Sem re-
gação, com um prazo mínimo de 24 horas. visão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer uma

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidén- correção. Acho que votei "não", e o meu voto é
te, peço a palavra para uma questão de ordem. "sim". Quero declarar o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - No-
V. Exa. a palavra. bre Deputado, V. Exa. poderá fazer a correção no

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. próprio posto das bancadas.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvimos a O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço
questão de ordem levantada pelo Líder José Genoí- a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
V. Exa. a palavra. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o

O SR. PADRE ROQUE (PT - PR. Sem revisão do vQto "sim" e solicita à sua bancada que acorra ao ple-
orador.) - Sr. Presidente, tentei votar umas quinze, vinte nário, para que possamos proceder a esta votação. In-
vezes. Creio que o sistema não está aceitando a minha formamos aos parlamentares que teremos mais duas
impressão digital hoje. Devo estar "carregado", porque votações.
tive a tentação de votar "sim". Meu voto é "não". O PPB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O
Mesa não aceita, de maneira nenhuma, a discrimina- Deputado Padre Roque comunica, da bancada à es-
ção do computador com relação a V. Exa. Mandará querda, que, finalmente, conseguiu registrar o seu
um funcionário da Casa em seu socorro. voto. Damos graças a Deus, pois assim a votação

A SRA. MARIA LÚCIA - Sr. Presidente, peço não estará comprometida.
a palavra pela ordem. O SR. SILAS CÂMARA - Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem a palavra pela ordem.
V. Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

A SRA. MARIA LÚCIA (PMDB - MG. Sem re- V. Exa. a palavra.
visão da oradora.) - Sr. Presidente, permita-me dar O SR. SILAS CÂMARA (Bloco/PL - AM. Sem
o meu voto na votação anterior: "não". revisão do orador.) - Sr. Presidente, na qualidade de

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está representante do Estado do Amazonas, Deputado
feito o registro. Federal eleito pelo povo daquele Estado, agradeço

Por favor, um assessor acuda o Deputado Pa- aos nobres deputados que apresentaram as suas fe-
dre Roque. (Pausa.) licitações à Rede Boas Novas.

Registrou o voto, Deputado? Estamos ansio- Aproveito a oportunidade para dizer a V. Exa. e
sos, aguardando. a esta Casa que se trata de uma emissora sem fins

O SR. ELTON ROHNELT - Sr. Presidente, lucrativos que presta bons serviços à comunidade do
peço a palavra pela ordem. Estado do Amazonas e do Brasil, valorizando a famí-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem lia brasileira e dando o devido valor à mudança da
V. Exa. a palavra. programação nas televisões brasileiras.

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem re- Senhor Presidente, ao fazer este registro, para-
visão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do benizo os Pastores Samuel Câmara e Jônatas Câ-
Governo recomenda o voto "sim". mara, lá no Amazonas, porque o melhor da nossa

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, história ainda ..estápara acontecer.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem feito o registro, nobre Deputado.
V. Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- Mesa solicita a presença dos Srs. Deputados em
são do orador.) - Venham votar os que estiverem plenário. Estamos em processo de votação.
nos gabinetes, para sairmos mais cedo. Urgência! O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V. Exa. a palavra.
V. Exa. a palavra. O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- são do orador.) - Sr. Presidente, enquanto aguarda-
são do orador.) - Sr. Presidente, apelo aos parla- mos a conclusão desta importante votação, quero
mentares do PSDB para que venham imediatamente apenas informar ao Plenário que conversei com al-
ao plenário. Há 486 parlamentares presentes na gumas Lideranças, entre as quais o ilustre Líder do
Casa, e cerca de setenta ainda não votaram. Tere- Governo, Arnaldo Madeira, e acabamos convencen-
mos pelo menos mais duas votações. O Governo do-nos de que, encerrada esta votação, teremos no
necessita dos 308 votos favoráveis de sua base. É máximo uma hora a mais de sessão.
fundamental que agilizemos esta votação. Dentro de uma hora, se todos votarmos com a

O PSDB encaminha o voto "sim". agilidade possível e necessária e se todos, obviamen-
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te, permanecerem no plenário para que este intento
seja alcançado, poderemos encerrar tanto a votação
da CPMF, quanto a sessão da noite de hoje.

Por isso, encareço novamente aos meus compa
nheiros de partido que não apenas votem, mas também
permaneçam nq plenário para concluirmos esta votação
o mais rapidamente possível, uma vez que, terminada a
votação sem modificação do texto, o Regimento permite
que a matéria seja promulgada ainda hoje, se essa for a
decisão dos Presidentes das duas Casas.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal reitera aos Srs. Parlamentares que
permaneçam no plenário, para concluirmos o mais
rapidamente possível esta votação.

Faltam dois destaques para concluirmos a vo
tação da PEC sobre a CPMF. É importante que con
cluamos a votação nesta noite, para que a matéria
seja promulgada ainda hoje. Assim, poderemos
mostrar à sociedade brasileira que o Congresso Na
cional cumpriu a sua parte no ajuste fiscal.

O PFL recomenda o voto "sim" e reitera o ape
Io para que os Srs. Parlamentares permaneçam no
plenário, para concluirmos o mais rapidamente pos
sível esta votação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa solicita aos Srs. Deputados que se encontram
no plenário que verifiquem se os seus nomes já
constam do painel.

Estamos identificando alguns deputados que
se encontram nas bancadas cujos nomes ainda não
estão registrados como tendo votado.

Todos os Srs. Deputados já votaram?
Vamos encerrar a votação.
Dentro de cinco minutos, encerraremos avotação.
O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PR~SIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

V. Exa. a palavra~

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, vamos encerrar a votação.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha

o voto "sim" e solicita à sua bancada que permaneça
em plenário e a V. Exa. que encerre a votação.

PPB, "sim".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Va

mos encerrar a votação.
Todos votaram?
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, pode encerrar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - To-

dos votaram?
O Deputado Oscar Andrade faz um apelo.
Deputado Oscar Andrade, votou?
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, vamos aguardar a
Deputada Yeda Crusius exercer o seu dever de voto.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, vamos permanecer
em plenário.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, apelo aos parla
mentares do meu partido para que permaneçam em
plenário, a fim de que possamos cumprir a meta de
terminarmos a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
encerrada a votação.

A Me~a vai proclamar o resultado da votação:
\

VOTARAM:
Sim: 351
Não: 124
Abstenção: 02
Total: 4n

A expressão está mantida no texto.
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PrQPosiçãó:'PEC N° 637/99 - DVS N° 6-
EXPRESSÃO "TRINTA E OITO ..

Início Votação: 18/03/1999 17:28

Fim Votação: 18/03/1999 17:49

Resultado da Votação
Sim 351
Não 124
Abstenção 2

Total da Votação 477

Art. 17 2

Total Quorum 479

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 14:09
Heráclito Fortes -17:28

Orientação
PFL -Sim
PSDB·Sim
PMDB-Sim
PT - Não
PPB·Sim
PDT· Não
PTB·Sim
PSBIPCDOB • Não
PUPSTIPSUPMNIPSD·Não
PPS·Não
PV·Não
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto

PPB Sim
PMDB Sim
PPB Sim
PFL Sim
PFL Sim
PSDB Sim
PFL Sim
PPB Sim

RORAIMA
Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Luis Barbosa
Robério Araújo

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijão
Badu Picanço
Benedito Dias
Eduardo Seabra

PSDB
PSDB
PFL
PTB

Sim
Sim
Sim
Sim

CSEV - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação Página: 1 de 12
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Partido Bloco Voto
AMApÁ
Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB Não
Fátima Pelaes PSOB Sim
Jurandil Juarez PMOB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Babá PT Não
Oeusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione 8arbalho PMOB Não
Gerson Peres PPB Sim
Jorge Costa PM08 Sim
José Priante PMOB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PS08 Sim
Nilson Pinto PSOS Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL Sim
Renildo Leal PTS Sim
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSOS Sim

Total Pará: 16

AMAZONAS
Arthur Virgílio PS08 Sim
Átila Lins PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PFL Sim
Vanessa Grazziotin PCdoS PSS/PCOOS Não

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Não
Confúcio Moura PM08 Sim

. Eurípedes Miranda POT Não
Expedito Júnior PFl Sim
Marinha Raupp PSD8 Sim
Nilton Capixaba PTS Sim
Oscar Andrade PFL Sim
Sérgio Carvalho PSDS Sim

Total Rondonia : 8

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Sim
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
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Partido Bloco Voto

João Tota PPB Sim
Márcio Bittar PPS Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
ACRE
Sérgio Barros PDT Não
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Sim

Darci Coelho PFL Sim

Freire Júnior PMDB Sim
Igor Avelino PMDB Sim

João Ribeiro PFL Sim

Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim

Antonio Joaquim Araújo PPB Sim

Cesar Bandeira PFL Sim

Costa Ferreira PFL Sim

Eliseu Moura PPB Sim

Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim

João Castelo PSDB Sim

José Antonio PSB PSB/PCDOB Não

Mauro Fecury PFL Sim

Neíva Moreira PDT Não

Nice Lobão PFL Sim

Pedro Fernandes PFL Sim

Pedro Novais PMDB Sim

Remi Trinta PL PUPST/PSLlPMN/PSD Sim

Roberto Rocha PSDB Sim

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 17

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim

Almeida de Jesus PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Não

Aníbal Gomes PMDB Sim

Antonio Cambraia PMDB Sim

Arnon Bezerra PSDB Sim

Chiauinho Feitosa PSDB Sim

Eunício Oliveira PMDB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não

José Unhares PPB Sim

José Pimentel PT Não



10594 Sexta-feira 19

Léo Alcântara
Manoel Sa/viano
Marcelo Teixeira
Moroní Torgan
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido Bloco

PSDB
PSDB
PMD8
PSDB
PSOB
PMDB
PSOB

Março de ~999

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

CEARÁ
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Ubiratan Aguiar

Total Ceará: 21

PIAuí
Átila Lira
B.Sá
João Henrique
MarCelo Castro
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
We\lington Dias

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Betinho Rosado
Henrique Eduardo Alves
Iberê Ferreira
Laire Rosado
Lavoisier Maia
Múcio'Sá

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feficiano
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ric~rdo Rique
WiI$on Braga

Total Paraíba: 12

PFL
PSOB
PSB
PSD8

PSDB
PS08
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

PMDB
PFL
PMDB
PPB
PMDB
PFL
PMDB

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PPB
PMDB
PFL
PMDB
PFL

PSB/PCDOB

Sim
Sim
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Sim
,Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO
~ntônlo Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB Sim

Carlos Batata PSDB Sim

Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Não

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não

Inocêncio Oliveira PFL Sim

Joaquim Francisco PFL Sim

Joel De Hollanda PFL Sim

José Chaves PMDB Sim

José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Luciano Bivar PSL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PST PUPST/PSUPMN/PSD Não
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PSB PSB/PCDOB Não
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salatiel Carvalho PMDB Sim
Sérgio Guerra PSB PSB/PCDOB Não
Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 23

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não
João Caldas PMN PUPST/PSUPMN/PSD Sim
José Thomaz Nonõ PSDB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Não
Talvane Albuquerque Neto PTN Não

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PMDB Sim
Ivan Paixão PPS Não
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
Marcelo Déda PT Não
Pp.tlro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aro/do Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA

Coriolano Sales PDT Não

Eujácio Simões PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Francistônio Pinto PMDB Sim

Geddel Vieira Lima PMDB Sim

Geraldo Simões PT Não

Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não

Jaime Fernandes PFL Sim

Jairo Azi PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim

Jaques Wagner PT Não

João Almeida PSDB Sim

João Leão PSDB Sim

Jonival Lucas Junior PPB Sim

Jorge. Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim

José Lourenço PFL Sim

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSDB Sim

Leur Lomanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim

Mário Negromonte PSDB Sim

Nelson Pellegrino PT Não

Nilo Coelho PSDB Sim

Pastor Reginaldo de Jesus PFL Sim

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro Irujo PMDB Sim

Roland Lavigne PFL Sim

Saulo Pedrosa PSDB Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não

Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 39

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

Aécio Neves PSDB Sim

Antônio do Valle PMDB Sim

Aracely de Paula PFL Sim

Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Cabo Júlio PL PUPST/PSUPMN/PSD Não

Carlos Melles PFL Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB Sim



PSB/PCDOB

PUPST/PSUPMN/PSO

PUPST/PSUPMN/PSD

Março de 1999

MINAS GERAIS
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Elíseu Resende
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
João Magno
José Militão
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Maria do Carmo Lara
Maria Elvira
Maria Lúcia

Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Odelmo Leão
Olímpio Pires
Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda
Silas Brasileiro
Virgílio Guimarães
Vittorio Medioli
Walfrido Mares Guia
Zaire Rezende
Zezé Perrella

Total Minas Gerais: 46

ESPÍRITO SANTO
Aloízio Santos
Feu Rosa
José Carlos Elias
Magno Malta
Marcus Vicente
Max Mauro
Nilton Baiano
Ricardo Ferraço

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido Sloço

PSDB
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PPB
PP8
PFL
PT
PT
PSDB
PFL
PST
PPB
PT
PMDB
PMDB

PMDB
PSDB
PP8
PDT
PMD8
PMOB
PS08
PSOB
PPB
PSDB
PL
PMbB
PCdoB
PMOB
PT
PSOB
PTB
PMOB
PFL

PSOB
PSOB
PTB
PTB
PSOB
PTB

.PPB
PSOB

Sexta-feira 19 10597

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Abstenção
Não

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Nàõ·
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto

Rita Camata PMD8 Não

Total Espírito santo: 9

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSD8 Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Não

Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PSDB Sim
Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSLlPMN/PSO Não

Carlos Santana PT Não
Celso Jacob por Não
Coronel Garcia PSOB Sim
Dino Fernandes PSOB Sim
Dr. Heleno PSOB Sim
Eber Silva POT Não
Eduardo Paes PFL Sim

Eurico Miranda PP8 Sim

Fernando Gabeira PV Não

Fernando Gonçalves PT8 Sim

lédio Rosa PMDB Sim

Jair Bolsonaro PPB Não

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCD08 Não

João Mendes PMDB Sim

João Sampaio PDT Não

Jorge Wilson PMDB Sim

José Carlos Coutinho PFL Sim

Luís Eduardo PSDB SIm

Luiz Ribeiro PSDB Sln-,

Luiz Salomão por Não

Luiz Sérgio PT Não

Mareio Fortes PSDB Sim

Milton Temer PT Não

Miro Teixeira POT Não

Pastor Valdeci PST PLlPST/PSUPMN/PSD Não

Paúlo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não

Paulo de Almeida PPB Sim

Paulo Feijó PSOB Sim

Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Não

Roberto Jefferson PTB Sim

Rodrigo Maia PFL Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessim PPB Sim

Vivaldo Barbosa POT Não

Wanderley Martins POT Não

Total Rio de Janeiro: 43
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim

Alberto Mourão PMDB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não

Aloizio Mercadante PT Não

Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim

André Benassi PSOB Sim

Angela Guadagnin PT Não

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim

Antonio Kandir PSDB Sim

Antonio Palocci PT Não

Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PPB Não

Arnaldo Madeira PSDB Sim

Ary Kara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PL/PST/PSL/PMN/PSO Não

Celso Giglio PTB Sim

Celso Russomanno PPB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno PPB Sim

De Velasco PST PL/PSTIPSL/PMN/PSD Não

Delfim Netto PPB Sim

Dr. Hélio POT Não

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PMDB Sim

Eduardo Jorge PT Sim

Emersoi)f'Kapaz PSDB Sim

Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Não

Fernando Zuppo por Não

Franco Montore PSDB Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Não

João Herrmann Neto PPS Não

João Paulo PT Não

José de Abreu PSDB Sim
José Genoíno PT Não

José Machado PT Não

José Roberto Batochio por Não
Julio Semeghini PSOB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Não

Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Não
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB Não
Marcos Cintra PL PL/PSTIPSL/PMN/PSD Sim

Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB Art. 17

Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PPB Sim



10600 Sexta-feira 19 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

Partido Bloco Voto
SÃ, ILO

Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton i..ima POT Não
Paulo Kobayashi PSOB Sim
Paulo Lima PFL Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PFL Sim
Salvador Zimbaldi PSOB Sim
Sampaio Oória PSOB Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSLlPMN/PSO Não
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSOB Sim
Zé índio PPB Sim
Zulaiê Cobra PSOB Sim

Total São Paulo: 65

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSOB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Pedro Henry PSOB Sim
Ricarte de Freitas PSOB Sim
Teté Bezerra PMOB Sim
Wilson Santos PMOB Sim

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdeB PfSB/PCOOB Não

Alberto Fraga PMOB Sim

Geraldo Magela PT Não

Maria Abadia PSOB Sim

Pastor Jorge PMOB Sim

Paulo Octávip PFL Sim

Pedro Celso PT Não

Ricardo Noronha PMOB 8.im

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Barbosa Neto PMOB Sim

Euler Morais PMOB Abstenção

Geovan Freitas PMOB Sim

Jovair Arantes PSOB Sim

Juquinha PSOB Sim

Lidia Quinan PSOB Sim

Lúcia Vânia PSOB Sim

Luiz Bittencourt PMOB Não

Nair Xavier Lobo PMOB Sim
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Partido Bloco Voto

GOIÁS
Norberto Teixeira PMDB Sim

Pedro Canedo PSDB Sim

Pedro Chaves PMDB Sim

Pedro Wilson PT Não

Ronaldo Caiado PFL Sim

Zé Gomes da Rocha PMDB Sim

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não

Flávio Derzi PMDB Sim

João Grandão PT Não

Marçal Filho PMDB Sim

Marisa Serrano PSDB Sim

Pedro Pedrossian PFL Sim

Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim

Affonso Camargo PFL Sim

Airton Roveda PFL Sim

Basílio Villanl PSDB Sim

Chico da Princesa PTB Sim

Dilceu Sperafico PPB Sim

Dr. Rosinha PT Não

Gustavo Fruet PMDB Sim

Hermes Parcianello PMDB Sim

Iris Simões PTB Sim

Ivanio Guerra PFL Sim

José Borba PMDB Sim

José Carlos Martinez PTB Sim

José Janene PPB Sim

Luciano Pizzatto PFL Sim

Luiz Carlos Hauly PSDB Sim

Márcio Matos PT Não

Max Rosenmann PSDB Sim

Moacir Micheletto PMDB Sim

Nelson Meurer PPB Sim

Odílio Balbinotti PSDB Sim

Osmar Serraglio PMDB Sim

Padre Roque PT Não

Pastor Oliveira Filho PPB Sim

Ricardo Barros PPB Sim

Rubens Bueno PPS Não

Santos Filho PFL Sim

Valdomiro Meger PFL Sim

Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 29



10602 Sexta-feira 19 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido Bloco

Março de 1999

Voto

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Dipp
Caio Riela
Cezar Schirmer
Darcísio Perondi
Esther Grossi
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Paulo José Gouvêa

Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 25

PFL
PT
PMOB
PMOB
POT
PFL
PPB
PMOB
PPB
PFL
PT
PFL
PFL
PMOB
POT
PSOB

PT
POT
PTB
PMDB
PMDB
PT
PPB
PMDB
PT
PPB
PPB
PT
PMOB
PSOB
PMDB
PST

PT
POT
PFL
PMOB
PPB
PT
PMDB
PT
PSDB

PUPST/PSUPMN/PSD

Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim



Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I e
§ 211 do Regimento Interno, destaque para votação
em separado da expressão "instituída pela Lei
nll 9.311, de 24 de outubro de 1996, modificada pela
Lei nll 9.539, de 12 de dezembro de 1997, cuja vi
gência é também prorrogada por idêntico prazo",
constante do caput, do art. 75, na redação proposta
pelo art. 1li da Proposta de Emenda à Constituição
n1l 637, de 1999, com vistas à sua supressão.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Dep. Walter Pinheiro, Vice-Uder do PT. - Dep.
Avenzoar Arruda, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly para
encaminhar contra, por cinco minutos.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (P5DB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou en
caminhando o voto "sim", pela manutenção do texto.
Voto contra o destaque de votação em separado,
porque já votamos várias vezes essa matéria.

Portanto, mais uma vez, votamos "sim" à
CPMF, pelo ajuste fiscal e pelo Brasil.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Muito bem, Deputado.

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
encaminhar a favor da matéria, concedo a palavra
ao Deputado Avenzoar Arruda, autor do destaque.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, votando pela prorrogação da CPMF, es
tamos prorrogando a lei que a regulamentava. Mas a
lei tinha por objeto uma emenda de caráter diferente
dessa que foi aprovada. Basta ver o que está escrito
nela para perceber isso. Aliás, o percentual e o obje
tivo eram diferentes. Evidentemente, tratava-se de
outra matéria. O destaque vem exatamente nesse
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - So- sentido: deveríamos fazer uma lei diferente para re-
bre a Mesa o seguinte: . gulamentar uma emenda diferente.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Sinceramente, cheguei a esta Casa convenci-
(Bancada do PT) do de que iríamos ter algumas surpresas, de que te

ríamos uma votação diferente da que ocorreu na se-
- N2 4 - mana passada. Ouvi o discurso feito pelo Presidente

da Casa, notoriamente aplaudido ontem, e pensei
que seu objeto era de aplicação imediata, que não
havia interstício entre o discurso e a prática. Pensei
que, ao aplaudir, os parlamentares já se propunham
a praticar. Preciso saber de quantas sessões será o
interstício entre o discurso e sua aplicação, entre o
que foi dito e aplaudido e a prática.

É evidente que, no período de uma semana,
poderiam ter feito uma reflexão para deduzirem que
só o discurso não resolve absolutàmente nada.

Não adianta mudar o discurso e dizer que ago
ra os recursos não serão destinados à saúde e sim
ao ajuste fiscal. Não adianta dizer que é para salvar
o real. Afinal de contas, quantas medidas serão ne
cessárias para salvar o real?

Será que não seria melhor ficar com as medi
das que estão sendo tomadas? É isso que se preci
sa perguntar, porque tudo é feito para salvar o real.
Quer dizer, no acerto de contas, certamente o prejuí
zo já está grande.

O Deputado Arthur Virgílio disse, com muita
propriedade, que a CPMF era um instituto para dis
tribuição de renda. Sem dúvida alguma, fiquei imagi
nando, sem entender, por que a CPMF era um insti
tuto para distribuição de renda. Mas é. Ela distribui a
renda do povo brasileiro com os especuladores inter
nacionais. Trata-se de uma distribuição de renda. Só
que não é essa que defendemos. S. Exa. tem razão
nesse aspecto. É ou não é isso?

É claro que não podemos aceitar que se crie
aqui mais um imposto em nome da Nação, em nome
dos pobres, em nome de salvar o real, enfim, em
nome do bem comum da sociedade. Não é possível
fazer isso.

O que se está querendo - já disse aqui em ou
tra oportunidade - é dar uma sobrevida ao Governo
Fernando Henrique Cardoso. É esta a questão fun
damentaI. Não tem jeito, não tem remédio, não há
como dar uma sobrevida ao Governo com a CPMF.
Isso não vai adiantar. Daqui a um mês estaremos
aqui discutindo o aprofundamento da crise. Não vai
haver remédio salvador, porque todos sabemos que
o problema não é simplesmente criar mais um im
posto, que o problema não é fazer mais esse ou
aquele corte nos gastos - particularmente em cima
dos servidores, dos aposentados, em cima da socie-
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dade. Esse não é o caminho. Entender o problema Creio que todos nós, deputados federais, na
brasileiro como uma questão .financeira está supera~ medida em que somos formuladores de leis, temos
do. O Governo entrou por esse caminho, não quer obrigação de lutar para mudar o mundo, quando é o
recuar, mas sabe perfeitamente que esse caminho caso e com ele nos identificamos, ou até mesmo
não resolve absolutamente nada. para manter o País tal como está, Mas que pelo me-

A discussão é outra: encontrar o caminho pelo nos o façamos respeitando minimamente as regras
qual possamos retomar o desenvolvimento, a distri- democráticas.
buição de renda entre o povo brasileiro, retomar a Estamos apresentando emenda para suprimir
perspectiva de geração de emprego e renda. É esta do texto uma inverdade, na medida em que a CPMF
a perspectiva que está posta. Mas o Governo brasi- expirou no dia 23 de janeiro de 1999. Logo, não
Jeiro não quer. Na verdade, eJe hoje está refém do cabe a prorrogação e muito menos uma lei que regu-
sistema financeiro, que o tomou de assalto. Hoje não lamente o que não mais existe.
estamos mais sendo governados por Fernando Hen- Mas, ao fazermos referência à legalidade, tal-
rique Cardoso, mas sim pelo sistema financeiro in- vez possamos considerá-Ia de forma mais tragica-
ternacional. Esta é a questão chave. Aliás, a eles mente humana. Todos os que vimos hoje, na primei-
não interessa o bem do povo, mas sim o seu próprio ra página do jornal Correio Braziliense, uma foto
bem. em que uma mãe chora a perda, por assassinato, de

Por isso, votamos pelo destaque. Queremos seu segundo filho, em apenas quatro meses, certa~

que efetivamente essa lei não seja prorrogada da mente ficamos chocados. Além de essa imagem to-
mesma forma como foi anteriormente a CPMF. Por- car no cérebro e no coração de qualquer um, eu
tanto, encaminhamos o voto "não", evidentemente. agora fui obrigado a nela pensar e na questão legal.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Para É a violência inadmissível. Será que também é a vio-
encaminhar contrariamente à proposta, tem a pala- lência impune? Com certeza é. Pode não ser nesse
vra o Deputado Emerson Kapaz. caso específico, mas é na sociedade. Portanto, ao

aprovar mais impostos, ainda que sob o argumento
O SR. EMERSON KAPAZ (PSDB - SP. Sem de ocasião de que a crise acossa o Governo e o

revisão do orador.) - Sr. Presidente, companheiros, País, não estaria a Câmara dos Deputados, eviqen-
na verdade essa matéria já está mais do que discuti- temente em outro patamar, igualando-se àqueles
da neste plenário. Trata-se de uma mudança que al- que não respeitam a ordem democrática, confiando
teraria a figura do texto. Não há por que fazer essa nesta coisa confusa da impunidade?
mudança. Caso a façamos, essa matéria teria que É com esta dimensão que estamos aqui para
retornar ao Senado. falar a favor da emenda. Cabe mencionar um doeu-

Portanto, o PSDB vota "sim", pela manutenção mento de análise de conjuntura, da CNBB, tornado
do texto. público na última semana de fevereiro, em que há a

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con- seguinte citação:
cedo a palavra ao Sr. Deputado Arlindo Chinaglia Alphonse Aliais recomendava aos que
para encaminhar a favor. correm atrás do dinheiro para procurá-lo

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - SP. Sem onde ele se encontra, quer dizer, junto aos
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. pobres. É o preceito que seguiram, já há vin-
Parlamentares, antes de entrar no mérito, não pode- te anos, os operadores da mundialização ao
ria furtar-me a fazer uma observação sobre os argu- realizarem uma transferência maciça das ri-
mentos dos dois Deputados da base governista que quezas de baixo para cima e do trabalho
falaram contra a proposta. para o capital, o que só fez aumentar as de-

Na verdade, S. Exas. nada disseram, e, sim, sigualdades.
mostraram um certo enfado, dizendo: "Olhem, já É exatamente disso que estamos tratando, Sr.
cansamos. Vamos resolver logo a fatura, até porque Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A criação da
já foi votado". E faltou dizer: isso é apenas uma fili- CPMF não disfarça que o Brasil não taxa o capital
grana jurfdica. internacional especulativo, mas taxa o assalariado.

Sou médico de formação. Não tenho nem apti- Esta- é a Nação em que o capital especulativo tomou
dão nem capacidade para me deter no que é intrín- conta. Tanto é verdade que, quando tomou posse, o
seco ao campo jurídico. Presidente da República disse: "Eu não quero ser o
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gerente da crise". Sua Excelência, além de ser o que era necessário mudar a polltica econômica, ha-
responsável, transferiu a gerência não só da crise, ver uma política cambial consistente, desenvolver
mas também a do País para o Fundo Monetário In- uma política industrial de comércio exterior que im-
ternacional. É disso que tratamos neste final de tar- pedisse a sangria das nossas reservas, trocar o Pre-
de. sidente do Banco Central, esse garoto que achava

Ainda que sejamos minoritários, ainda que der- que operar o Banco Central era como brincar de vi-
rotados eleitoralmente, não abrimos mão de defen- deo game, levando o País a uma situação de insus-
der o povo contra a rapinagem internacional, da tentabilidade cambial, que fez esvaírem para o ralo
qual, lamentavelmente, o Governo brasileiro tornou- bilhões de dólares.
se porta-voz. Quem está pagando hoje preço caríssimo por

Apelo para os deputados da base governista essa irresponsabilidade é o povo brasileiro, que tem
no sentido de que reflitam. Nós, da Câmara dos de amargar recordes e recordes de índices de de-
Deputados, do Congresso Nacional, devemos atuar semprego, de crianças abandonadas, de jovens que
em defesa do Brasil, reorientando a política econô- não conseguem seu primeiro emprego ao atingir a
mica, talvez até promovendo uma renegociação com idade adequada e não têm a mínima expectativa de
o FMI, para que o povo brasileiro possa sair da que isso possa viabilizar-se. Mas o Governo e sua
opressão, do desemprego, dos baixos salários, da base não fazem autocrítica e, de forma arrogante,
violência, da falta de saúde e educação públicas. pensam que o ajuste fiscal é inevitável, necessário,

Portanto, peço que os deputados da base go- que está tudo azul, que tudo está sendo feito como
vernista não atendam àqueles que nem sequer qui- planejado.
seram argumentar em defesa do indefensável. Ontem, na Comissão de Economia, o Ministro

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con- Celso Lafer, em texto apresentado por S. Exa. reco-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Alberto Goldman, nheceu que, de forma absolutamente irresponsável,
para encaminhar contra a emenda. (Pausa.) Ausen- o País expôs-se aos capitais voláteis e pregou a
te. substituição de uma política industrial por um pro-

Concedo a palavra ao Deputado José Macha- cesso de importação.
do para encaminhar a favor da proposta. Infelizmente, Sr. Presidente, amplos setores da

O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revi- base do Governo estão centralizados por seus líde-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. res. Muitos deputados da base do Governo gosta-
Deputados, creio que travamos aqui um bom com- riam de repudiar a CPMF, mas não podem fazê-lo
bate. A Oposição brasileira, em particular o Partido porque estão emparedados por seus líderes, que se
dos Trabalhadores, desenvolveu um debate qualifi- repetem e não lhes dão oportunidade de se manifes-
cado, um posicionamento claro, transparente sobre tar, de expor as contradições e de levantar o que há
o conteúdo da matéria que estamos votando e as de legítimo em suas bases.
contradições que ela apresenta em relação ao inte- Quero solidarizar-me com amplos setores da
resse geral do nosso País. base do Governo que gostariam de ter votado com a

Infelizmente, Inês é morta. Infelizmente, conti- Oposição, mas não podem. Eu mesmo conheço vários
nua a marcha da insensatez - o plano inclinado a deputados da base do Governo que se sentem cons-
que me referi anteriormente, uma escalada de erros trangidos em votar essa matéria impopular. A base do
e de irresponsabilidades. Continua a política econô- Governo, setores do Governo vão naufragar junto com
mica do Governo, que provocou o desperdício de re- o Governo, que está cada dia mais impopular, que
servas internacionais importantes para o nosso País está acumulando índices de reprovação crescentes
ao implementar uma política cambial irresponsável; por causa da sua insensatez, da sua irresponsabilida-
impôs juros estratosféricos, que sufocam o setor pro- de, da entrega dos interesses do País subordinada-
dutivo nacional; promoveu abertura indiscriminada mente à sanha do capital financeiro internacional.
da economia, denunciada reiteradamente na Legis- Esse destaque é oportuno, porque há uma i1e-
latura passada. Tudo isso devido à insustentabilida- galidade. Trata-se de uma lei que regulamentava a
de da política econômica em vigor, que desembocou CPMF, que expirou no dia 23 de janeiro, mas sua
em uma crise, atribuída pela base governista às vi- prorrogação está sendo solicitada. Isso é ilegal. Há
cissitudes da crise da Rússia. uma ilegalidade, e o Poder Judiciário haverá de res-

Faltou ao Govemo Fernando Henrique Cardoso taurar a legalidade que neste momento a Oposição
o discernimento reclamado pela oposição e perceber reclama.
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A Oposição, portanto, vota pela alteração do Na ânsia de enganar o povo, dizem que a ver-
texto. ba é para a saúde. Peço a Deus que me ajude e não

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em aceite a mentira. Chega a me atiçar a ira ao ver ta-
votação a expressão destacada. Srs. Líderes, para manho impropério. Qualquer homem sério sabe qual
orientação de suas bancadas: os que desejam a ma- é a verdade. Digo com sinceridade: coisa igual nun-
nutenção do texto encaminharão o voto IIsimll e os ca vi. Reafirmo que esse imposto malvado só servirá
que são pela modificação do texto encaminharão o de agrado para os bancos e para o FMI.
voto IInãoll. Engane-se quem quiser!

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -
Como votam os Srs. Líderes? Como vota o PPB?

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto do são do orador.} - Sr. Presidente, o PPB, democrati-
PPS é IInãoll . camente, ciente da sua responsabilidade, recomen-

O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PL - MG. Sem re- da o voto IIsimll à sua bancada.
visão do orador.) - Sr. Presidente, votamos IInãoll. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco PSB - SP. Como vota o PT?
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votamos O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.
IInãoll. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT é fa-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - vorável a que o texto seja aprimorado e o destaque
Como vota o PDT? seja aprovado. Conseqüentemente, o volo do PT é

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. IInão
ll
.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -
Srs. Deputados, pretende-se prorrogar o que não Como vota o PMDB?
existe. O que não existe não se prorroga nem se O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem revi-
ressuscita, a não ser que baixe o santo. são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota IIsimll.

A CPMF nasceu como IPMF, Imposto Provisó- O SR. PRESIDENTE (Heráclito' Fortes) -
rio sobre Movimentação Financeira, e passou para Como vota o PSDB?
CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
Financeira. Na minha opinião, hoje estamos votando são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota IIsim".
a CPFMI, Contribuição para o Fundo Monetá.rio In- O SR. PRESIDENTE (Heráclito. Fortes) _
ternacional. Infelizmente, esta é a realidade.

Como vota o PFL?
A bancada do PDT claramente encaminha o

voto contra o texto original, até porque ele não se O SR. INOCÊNCIO OLIVeiRA (PFL - PE.
sustenta por si só. Sabemos que os recursos que Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não se
serão arrecadados não irão para a saúde. Vamos re- pode dizer que não há argumentos para encaminhar
petir isso mil vezes, para que fique gravado perante a votação. Não é verdade. Essa matéria já foi discu-
toda a Nação. tida e explicada. Temos argumentos: Pretende-se

retirar as leis que regulamentam a CPMF. Já trans-
Senhor Presidente, quero ler meia dúzia de Ii- correram noventa dias desde a promulgação, perío-

nhas, para que fique registrada nos Anais do Parla- do esse que está sendo chamado de IInoventenall.
mento nossa contrariedade diante da forma como Estão querendo retirar os dispositivos que regula-
está sendo encaminhado esse procedimento, a fim mentani a CPMF apenas para procrastinar.
de que a Nação não se engane e não pensem que
nós nos enganaremos. Por isso, Sr. Presidente, o Partido da Frente li-

berai vota IIsimll, pela manutenção do texto.
Nosso povo não merece tanta carga, tanto im-

posto, o que causa mais desgosto, aumentando nos- O SR. PRESIDENTE (Heráclito' Fortes) -
so medo, arrochando o desemprego, que mata o tra- Como vota o Líder do Governo?
balhador, causando-nos tanta dor, atingindo nossa O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem re-
moral, pois não há desgraça igual quando falta pão visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo vota
na mesa. E contra essa incerteza de pouco adian- IIsim

ll
.

tam as preces. Essa tal CPMF é só para enganar a O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
pobreza. Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que



O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa já solicitou ao assessor que se dirija aos Srs.
Líderes para ouvi-los sobre essa intenção. Caso
confirmado, tomaremos as providências. Se os Srs.
Deputados colaborarem, votando com rapidez essa
matéria, há possibilidade de que, antes das 20h da
noite, a sessão esteja encerrada.

O SR. GLYCON TERRA PINTO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. GLYCON TERRA PINTO (PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a bancada do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O
PDT vota "não". Já está registrado, nobre Deputado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o
apelo aos Srs. Parlamentares para que venham ao
plenário, a fim de concluirmos esta votação. Poderá
ser a última votação, desde que haja entendimento
com o PSB, que deseja retirar o seu destaque, com
o que todos os partidos concordam. Isso é importan
te. Sr. Presidente, V. Exa. poderia ouvir esse partido
sobre o próximo destaque, enquanto dá-se a vota
ção. Todos concordamos com a retirada do desta
que para que possamos concluir a votação neste
momento. "

Nesta votação; o PFL orienta "sim"; Reitero
apelo aos Sr. Parlamentares que venham ao plená
rio para que possamos concluir a votação da maté
ria.
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tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
pelo sistema eletrônico. palavra pela ordem.

Está iniciada a votação. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
Queiram seguir a orientação do visor de cada V. Exa. a palavra.

posto. O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha

palavra p.ela ordem. o voto "sim" e comunica à sua bancada que concor-
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem da com o entendimento proposto por diversas Lide-

V. Exa. a palavra. ranças de retirada do último destaque, o que certa-
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB _ MG. Sem revi- mente dará uma agilidade muito maior a esta vota-

são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim". ção, fazendo com que ela seja concluída talvez na
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- próxima meia hora.

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha O PSDB encaminha o voto "sim" e cumprimen-
o voto "sim". Gostaria de vê-lo registrado no painel. ta as demais lideranças pelo acordo aqui firmado.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
orador.) - Sr. Presidente, o PDT encaminha o voto palavra pela ordem.
"não". O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, comunico à Mesa e aos
demais pares que eu e o Deputado José Pimentel
protocolamos um projeto de lei que dispõe sobre a
política nacional de salários para fim de salário míni
mo e Previdência Social, vindo a atender à agenda
social.

Faz-se necessário, para repor as perdas sala
riais, estabelecermos no nosso projeto que cada vez
que a inflação alcançar o índice de 6% o salário de
todos os trabalhadores brasileiros serão reajustados
automaticamente.

O SR~. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim" e solicita à sua bancada que permaneça
em plenário, pois haverá mais votações.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco
PCdoB - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, como Deputada Federal pelo Estado do Ama
zonas; em nome de meu Partido, PCdoB, também
apresento nossas congratulações, pela comemora
ção dos seis anos de atuação, à Rede Boas Novas
de Rádio e Televisão - RBN, que tem atuado não
apenas no Amazonas, mas em toda a região amazô
nica.
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Espero que a Rede Boas Novas de Radlo e Tele- são soberana, acima de qualquer vutra, é a da una-
visão continue prestando bom serviço a toda sociedade, nimidade do Plenário.
abrindo seus espaços democrátic.os para que a popula- Portanto, rogo a V. Exa. que, se esse for o en-
ção, particularmente a do meu Estado, Amazonas, por tendimento de todos, considere dispensada a votação
intermédio daquele meio de comunicação, possa conti- desse destaque. Concordo, entretanto, também com o
nuar apresentando suas reivindicações e anseios. Líder José Genoíno no sentido de que, havendo qual-

Sr. Presidente, em meu nome e no do Partido quer manifestação contrária, a matéria destacada não
Comunista do Brasil do Estado do Amazonas, quero foi votada e não poderia ser dispensada agora.
congratular-me com a Rede Boas Novas de Rádio e O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
Televisão pelas comemorações de aniversário. te, peço a palavra pela ordem.

Sr. Heráclito Fortes, 1º Vice-Presiden- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
te, deixa a cadeira da presidência, que é V. Exa. a palavra.
ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

O SR. JOSÉ GENOíNO _ Sr. Presidente, peço Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
a palavra para uma questão de ordem da maior im- a adição de V. Exa., como sempre, foi correta, e não
portância sobre a votação. tenho nenhum reparo a fazer. Peço apenas a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. Exa. que consulte os Líderes. Desde que a pro-
V. Exa. a palavra. posta partiu do próprio PSB, por intermédio do

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT _ SP. Sem revisão Deputado autor do destaque, concordamos plena-
mente com a retirada.

do orador.) - Sr. Presidente, para que não haja dúvi-
das sobre a questão do DVS, porque há possibilidade Entendo que a matéria já foi votada, e se todos
de um partido requerer a retirada de pauta de um DVS, concordarem não haverá problema algum. Se houver aI-
quero fazer uma pergunta a V. Exa. O problema é que, guma divergência, entretanto, a matéria deve ser votada.
quando da votação da matéria, foi ressalvada a parte O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
destacada para que não entrasse no texto. não, Deputado.

Ora, se o DVS é retirado agora, essa matéria não O SR. DE VELASCO - Sr. Presidente, peço a
foi votada, porque foi destacada para ser votada sepa- palavra pela ordem.
radamente. E não foi votada pelo quorum qualificado. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Como essa questão está sendo levantada ago~ V. Exa. a paiavra.
ra, pergunto a V. Exa. como resolverá esse obstácu- O SR. DE VELASCO (Bloco PST - SP. Sem
lo, porque o que foi destacado não foivotado. E se revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste intervalo,
for retirado agora, a matéria não passou pelo também queremos congratular-nos com a Rede
quorum de 308 votos favoráveis ou contrários. Boas Novas de Rádio e ·Televisão pelo transcurso
. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa. dos seus seis primeiros anos.
tem razão. Se houver pedido de retirada de desta- Aqueles que sabem como é difícil manter uma
que para votação em separado, consultarei os Srs. rede de televisão entendem o que representa com-
Líderes. Se houver o acordo de todos, concederei a pletar seis anos de vida.
retirada. Se houver contestação, vamos votar. Gostaria que todos pudéssemos levantar a voz

O SR. JOSÉ GENOíNO - Agradeço a V. Exa., para juntar.nos a essas comemorações alviçareiras,
Sr. Presidente. principalmente porque essa rede está sediada no

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a Norte, Região muitas vezes esquecida neste País.
palavra pela ordem. Parabéns a todos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden-
V. Exa. a palavra. te, peço a palavra pela ordem.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
são do orador.) - Sr. Presidente, é justamente essa V. Exa. a palavra.
a proposta que faço a V. Exa. A retirada ocorre, cla- O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
ro, por iniciativa do autor do destaque, mas há um revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabou de che-
entendimento que reuniu a unanimidade, se não es- gar a mim informação que considero da maior impor-
tou enganado, das Lideranças e que representa, as- tância. O repórter da CBN de Curitiba, Rodrigo Leite,
sim, a totalidade deste Plenário. E creio que a deci- teria recebido uma ligação da advogada Dionéia
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Fr6es, que trabalha para fazendeiros do nordeste 00 . O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Paraná, informando que esses· fazendeiros, temero- V. Exa. a palavra.
sos· 'ante a possibilidade de invasões naquela área, O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
estariam usando minas terrestres. são do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer uma

Parece-me que o fato já é do conhecimento do consulta a V. Exa., inspirado na proposta recente-
Secretário de Segurança Pública do Paraná, que fi- mente feita pelo ilustre Deputado Vivaldo Barbosa, a
cou de verificar a veracidade da informação. qual a Casa tem praticado, com algumas raras e

Eu, na condição de Vice-Presidente da Comissão eventuais exceções. E os entendimentos feitos mos-
de Direitos Humanos e levando em consideração inclusi- tram que estamos agindo de forma britânica no nos-
ve que esta casa recentemente ratificou o tratado sobre so relacionamento, sem que nenhum de nós tenha
minas terrestres - prática abominável -, comunico ao de abrir mão de convicções acerca do mérito das
Plenário a denúncia, que considero da maior gravidade. propostas que defendemos.

Estarei oficiando sobre o fato ao Ministério do É nesse sentido que formulo uma segunda
Exército e ao Secretário de Segurança Pública do Para- questão: como estamos ainda aguardando o final
ná, para que haja a pronta apuração dessas denúncias, desta votação, se não houver contestação dos de-
inclusive ouvindo a advogada e o jornalista referidos. mais líderes, já não poderia V. Exa. fazer a consulta

Era o que tinha a dizer. aos líderes partidários em relação à proposta que
O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS) - seria colocada ou não em votação, para que, caso o

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. resultado seja favorável à retirada do DVS, encerra-
o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem da esta votação, possamos saber se estaria encer-

V. Exa. a palavra.. rada também toda a votação?
O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB _ RS. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acho

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran- que podemos fazer a consulta sugerida pelo nobre
ça do Governo pede aos Parlamentares que ainda Líder Aécio Neves, até porque, assim, poderemos
não votaram que venham ao plenário fazê-lo. agilizar o processo de votação.

Informa ainda que há possibilidade de haver O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presiden-
uma última votação hoje. Portanto, pede que os te, peço a palavra pela ordem.
Deputados da base permaneçam em plenário. Caso O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
não haja acordo, repito, haverá a quarta e última vo- V. Exa. a palavra.
tação desta tarde. O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL - AM.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa. vai
aguardar, portanto, em plenário a solução relativa ào iniciar a consulta?
último dos destaques. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou,

Se não houver a retirada, teremos mais uma vota- Deputado. Peço apenas um momento. Quero con-
ção. De modo que devemos permanecer em plenário. sultar o autor do destaque para saber se S. Exa.

Quero ainda esclarecer aos Srs. Parlamentares realmente mantém a retirada.
que, durante o processo de votação, excepcionalmente, O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
tenho autorizado manifestações sobre assuntos que não Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
dizem respeito exatamente à matéria em exame. Srs. Deputados, inicialmente a bancada do PSB

Isso, entretanto, é bom que fique claro, não fir- apresentou à Mesa um DVS relativo aos 36 meses.
ma nenhum precedente. Haverá uma ou outra oca- A Mesa, então, entendeu que esse DVS não cum-
sião em que esta Presidência aplicará o Regimento, pria as exigências regimentais.
impedindo qualquer manifestação que não seja refe- Posteriormente, apresentamos outro DVS para
rente à matéria sob votação. retirar o § 32, ou seja, para suprimir o que restou

De modo que, sem embargo da tolerância com desse parágrafo depois da votação em primeiro tur-
que a Presidência tem admitido essas intervenções, no da CPMF. Dessa forma, estaríamos impedindo
ela não fixará precedente. que o Governo pudesse emitir títulos para fazer face

Digo isso para que conste das notas taquigráfi- aos gastos com a saúde num montante exatamente
cas e para marcar a nossa posição. igual ao que deixou de arrecadar este ano.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a Depois da discussão que tivemos com o Depu-
palavra pela ordem. tado Sérgio Miranda, entendemos que esse DVS
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apresentava alguma inconsistência do ponto de vista O SR. hieSIDENTE (Michel Temer) - Data ve-
técnico em relação, inclusive, às posições assumi- nia, não há nenhum equívoco técnico em relação a
das quando da discussãô da LDO e da LO. este destaque. Há em relação a um destaque anterior.

Dessa forma, resolvemos apresentar o requeri- Quero ponderar aos Srs. Líderes que talvez
mento à Mesa. Sabemos que ele só é possível caso fosse o caso, já que todos estão de acordo, de se fa-
haja o entendimento de todos os líderes partidários zer uma votação rápida para evitar qualquer espécie
presentes neste plenário. de impugnação, como bem ressaltou - e muito ho-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então, nestamente - o Deputado José Genoíno. (Palmas.)
o autor mantém a retirada. Vamos consultar os Srs. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
Líderes. Como se manifesta o PT? te, peço a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem
são do orador.) - Sr. Presidente, agora há dois pro- V. Exa. a palavra.
blemas. Se há o problema técnico de mérito em rela-
ção ao destaque, o entendimento é o de que ficará o O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
texto como estava. É isso? Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Se hou- foi sábia a decisão de V. Exa., para que não paire
ver o acordo de todos os Líderes, manter-se-á o tex- nenhuma dúvida sobre esta votação. A questão de
to, já que o DVS teria sido retirado. ordem levantada pelo nobre Líder Deputado José

O SR. JOSÉ GENOíNO - Veja bem qual é o Genoíno tem consistência. Quando foi votado o texto
obstáculo. Estou falando francamente, porque pode- básico, ressalvados.os destaques, votamos dois
mos derrotar o destaque e votarmos rapidamente. Se destaques e ficou o terceiro. Um acordo de Líderes
o texto não foi votado, como um acordo de liderança não pode sobrepor-se ao Regimento Interno, Sr.
garante que ele está integrado à emenda da CPMF? É Presidente! Por isso, acredito que o melhor para a
um artigo já alterado? É esse o problema, Sr. Presi- Casa, já que o próprio autor do destaque reconhece
dente. Não seria melhor _ e não estou promovendo a sua improcedência, desde que propôs a sua retira-

da, seria votar rapidamente esse destaque.nenhuma medida protelatória - que imediatamente se
votasse o destaque? Se no destaque há um equívoco Para tanto, peço aos nobres pares que perma-
técnico, todos votam "sim" para manter o texto. Não neçam em plenário para que, logo após essa vota-
vamos criar obstáculos nesse sentido. ção, possamos, o mais rapidamente possível, encer-

Portanto, estou abrindo o jogo. Já disse que sou rara votação desse destaque e, portanto, de toda a
contra a promulgação da emenda hoje - estou nessa matéria da CPMF.
briga. Agora há um problema legal, Pelo fato de a O PFL, então, faz este apelo. A decisão de
emenda ter sido votada, ressalvado o destaque, a reti- V. Exa. é correta, e pedimos aos nobres pares que
rada pode figurar como acordo de liderança? Esse é o permaneçam em plenário.
problema técnico. Não estou, com isso, criando dificul- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
dades. Se há um erro técnico, votaremos rapidamente permanecer em plenário. Então, vamos ter mais uma
todos juntos. Há quorum para isso. votação além desta.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- Vamos votar, Srs. Deputados. Logo mais vou
são do orador.) - Sr. Presidente, permita-me fazer uso encerrar a votação.
da palavra, sem levantar polêmica, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presiden-
V. Exa. a palavra. te, peço a palavra pela ordem.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
são do orador.) - Sr. Presidente, ainda estamos no V. Exa. a palavra.
processo de votação. Mantenho a interpretação de O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
que havendo unanimidade da decisão deste Plená- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já que
rio, V. Exa. poderia acatar a retirada. Aproveitando chegamos a um consenso em relação à votação do
as observações do Líder José Genoíno - é esta ar- último destaque, quero usar da benevolência do pre-
gumentação que S. Exa. traz - se há equívoco técni- cedente hoje concedido por V. Exa. para também
co na formulação deste destaque, não poderia a unir-me aos vários parlamentares que estiveram
Mesa considerá-lo prejudicado, fazendo com que nesta tribuna homenageando a Rede Boas Novas
não fosse necessária a votação? de Rádio e Televisão do meu Estado.
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A referida emissora tem em sua direção o i1us- com a retorma tributária, mais a reforma do Estatuto
tre Pastor Samuel Câmara, pessoa respeitada por da Micro e da Pequena Empresa, sob a liderança de
toda a comun-idade. Aqui S. Sa. é representado pelo V. Exa., teremos um Brasil melhor e mais justo.
Deputado Silas Câmara, que faz parte da repre- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apre-
sentação do nosso Estado. sentarei o assunto ao Plenário na primeira oportuni-

Associo-me aos colegas nas homenagens feitas, dade, Deputado Gerson Gabrielli.
em face da comemoração do sexto ano da Rede Boas O SR. RENILDO LEAL - Sr. Presidente, peço
Novas de Rádio e Televisão do Estado do Amazonas. a palavra pela ordem.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
pela ordem. V. Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. RENILDO LEAL (PTB - PA. Sem revisão
V. Exa a palavra. do orador.) - Sr. Presidente, em nome do PTB e da CNT,

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.) - quero congratular-me com a Rede Boas Novas de Rádio
Sr. Presidente, denuncio algo muito grave que está acen- e Televisão pela passagem do seu 612 aniversário e pela
tecendo em meu Estado, precisamente em Serra Pelada. importância que tem no Amazonas na transmissão de

Os garimpeiros que foram isolados em um gue- programas de ordem espiritual e social para aquela ca-
to pela Companhia Vale do Rio Doce encontram-se munidade, como também para o Estado do Pará.
em precárias condições de saúde, mal alimentados O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente,
e há alto índice de ocorrência de hanseníase. Inclu- peço a palavra pela ordem.
sive não podem retirar um grama sequer do rejeito O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
que há em Serra Pelada. V. Exa. a palavra.

Feita esta denúncia pública, vamos encami- O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
nhá-Ia à Comissão de Direitos Humanos, porque revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
está havendo uma agressão aos direitos humanos. terior meu voto foi "não".

Esses homens passaram a vida em Serra Pe- O SR.. RAIMUNDO SANTOS - Sr. Presidente,
lada e de lá foram expulsos depois da privatização peço a palavra pela ordem.
da Companhia Vale do Rio Doce. Hoje estão sofren- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
do os efeitos desse processo, contraindo doenças V. Exa. a palavr.a.
como a hanseníase. No entanto, tanto o Governo O SR. RAIMUNDO SANTOS (PFL - PA. Sem
Federal quanto o estadual não estão tomando provi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, como integrante
dências em relação a esse problema. da região amazônica, também aproveito o ensejo para

Era o que tinha adizer.. me somar a tantos outros Parlamentares que hoje se
(Texto adequado ao que dispõe á Lei nº 9.010, congratularam com a passagem do 612 aniversário de

de 29 de março de 1995.) fundação da Rede Boas Novas de Rádio e Televisão.
O SR. GERSON GABRIELLI- Sr. Presidente, A emissora não somente estende suas mensa-

peço a palavra pela ordem. gens culturais, evangélicas e sociais para o Estado do
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Amazonas, mas também para o Pará, meu Estado,

V. Exa. a palavra. onde temos a TBN, TV Boas Novas, que, de igual
O SR. GERSON GABRIELLI (PFL _ BA. Sem modo, ,sob o comando do Pastor Samuel Câmara,

revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda motivado apóstoio da comunicação - podemos dizer assim -, ali
pelo belo trabalho ontem realizado pela Câmara está traduzindo os sentimentos do povo evangélico e
Federal, quando V. Exa. organizou a Agenda Brasil, de todos aqueles que se interessam em fazer um bom
e percebemos que esta Casa, sob a liderança com- trabalho em nome do nosso povo sofrido.
petente, séria e lúcida de V. Exa., vai ao encontro do Como integrante do Partido da Frente Liberal,
desejo de todo o País, que é o de dar prioridade à quero também aplaudir o 62 aniversário da Rede
aprovação da reforma tributária este ano, gostaría- Boas Novas de Rádio e Televisão e o 52 aniversário
mos de agregar à sua Agenda a reforma do Estatuto da TV Boas Novas, em Belém.
da Micro e da Pequena Empresa, que irá atender ao Desejo homenagear não somente a emissora de te-
desejo de 7 milhões e meio de pequenos empresá- Ievisão, mas todo o complexo de rádio que a ela se integra.
rios brasileiros que querem trabalhar, que não se Sr. Presidente, esta é a nossa palavra. Sou filho
conformam com as altas taxas de juros e crêem que, do Pastor Joaquim Santos, que começou seu trabalho
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no Estado do Amazonas e hoje conta mais de 70 O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente
anos de pastorado. Com muita emoção faço este re- peço a palavra pela ordem. '
gistro. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente, a tolerância. V. Exa. a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a O SR. AGNALDO MUNIZ (PDT - RO. Sem re-

palavra pela ordem. visão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem nos Anais desta Casa minhas congratulações com a

V. Exa. a palavra. Rede Boas Novas de Rádio e Televisão pela come-
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão moração do seu sexto aniversário.

do orador.) - Sr. Presidente, novamente apelo aos Par- Com muito afinco e dedicação, tendo à frente o
lamentares do PSDB, que saíram do plenário, para que Pastor Samuel Câmara, a Rede Boas Novas tem de-
a ele retomem a fim de que possamos votar esta maté- sempenhado excelente trabalho de ordem social e espi-
ria com o mesmo quorum atingido nas anteriores. ritual em prol da sociedade da região Norte do Brasil.

Aproveito ainda este momento em função da O SR. RONALDO VASCONCELOS - Sr. Pre-
proposta, a meu ver, prudente d~ Líder do PT, sidente, peço a palavra pela ordem. •
Deputado José Genoíno e acatada por V. Exa. e pelos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
demais Líderes, de fazermos esse processo com rapi- V. Exa. a palavra.
dez. Apenas sugiro a V. Exa., Sr. Presidente, que pos- O ·SR. RONALDO VASCONCELLOS (Blo-
samos, no encaminhamento da matéria a seguir, fazê- co/PL - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
lo da forma mais breve possível, assim como na orien- te, em nome do nosso Bloco, parabenizo V. Exa.
tação de voto por parte dos Srs Líderes. pela decisão sábia e competente quanto ao último

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- destaqu_e. Ao.mesmo tempo, solicito seja encerrada
cerrar a votação. a votaçao, pOIS o quorum de 462 Deputados já tran-

O SR. ODELMO LEÃO _ Sr. Presidente, peço qüiliza o Governo em suas expectativas.
a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem os Srs. Deputados)á v~taram? (Pausa.)
V. Exa. a palavra. Vamos votar, entao.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- Vamos encerrar a votação.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
o voto "sim" e solicita a sua bancada que pelllllaneça peço a palavra pela ordem.
em plenário. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a V. Exa. a palavra.
palavra pela ordem. O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem S~m revisão ~o orador.) - Sr. Presidente, quer? tam-
V. Exa. a palavra. bem p~rabenlzar a Rede Boas Novas de_Radio e

O SR. CABO JÚLIO (BI IPL _ MG S _ Televls~o_ pelo s~~ sexto ano de fundaçao. Essa
. _ . oco : em re rede crista evangehca, que defende a moral, os bons

vlsao do orador.) -,~r. Presidente, como Integrante costumes e a família, princípios tão. degradados e
da ban?ada eva~gehca nesta, ~asa e ~omo past~r aviltados ultimamente no Brasil, merece esse reco·
da Igreja Comunidade Evang~h~a, deseJO. p~rabenl- nhecimento pelos bons valores que. tem levado ao
zar a R~de Boas No~a~ d~ Radlo e Televlsao pelos povo do Amazonas e a todo o Norte d P ,
seus seis anos de eXlstenCla. o ais.

'. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
O SR. DR. HELIO - Sr. Presidente, peço a pa- encerrada a votação.

lavra pela ordem. . .

O SR PRES E (
A Mesa vai anunciar o resultado da votação:

• ,10 NTE Michel Temer) - Tem VOTARA .
V. Exa. a palavra. M.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP., Sem revisão do si~: 344
orador.) - Sr. Presidente, por favor, vamos encerrar a nao: 119
votação. Abstenção: 1

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos Total: 464
encerrar a votação. A Expressão está mantida no texto:
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Proposi~o:, PEC N° 637/99 - DVS N°.4
EXPRESSÃO" INSTITUíDA PELA "

Início Votação: 18/03/1999 18:15

Fim Votação: 18/03/1999 18:41

Resultado da Votacão
Sim 344
Não 119
Abstenção 1

Total da Votação 464

Art. 17 1

Total Quorum 465

Obstrução O

Presidiram a Votação: Heráclito Fortes - 17:28
Michel Temer -18:23

Orientação
PFL -Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT - Não
PPB -Sim
PDT-Não
PTB-Sim
PSB/PCDOB - Não
PUPST/PSUPMN/PSD - Não
PPS - Não
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Alceste Almeida PMDS Sim
Almir Sá PPS Sim

Elton Rohnelt PFL Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PSDB Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PPS Sim

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picanço PSDB Sim
Benedito Dias PFL Sim
Eduardo Seabra PTS Sim
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Lista de Votantes
PorUF

Camara dos Deputados

Março de 1999

PSDB Sim
PT Não
PFL Sim
PMDB Sim
PPB Sim
PDT Não
PMDB Sim
PMDB Sim
PTB Sim
PSDB Sim
PSDB Sim
PT Não
PFL Sim
PTB Sim
PT Não
PFL Sim
PSDB Sim

AMAPÁ
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandi) Juarez
Sérgio Barcellos

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
JorÇje Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho

Total Pará: 17

AMAZONAS
Arthur VirÇjilio
Átila Lins
Francisco Garcia
José Melo
Luiz Fernando
Pauderney Avelino
Silas Câmara
Vanessa Grazziotin

Total Amazonas: 8

RONDONIA
AÇjnaldo Muniz
Confúc;o Moura
Euripedes Miranda
Expedito Júnior
Marinha Raupp
Nilton Capixaba
Oscar Andrade
Sérgio Carvalho

Total Rondonia : 8

ACRE
Hildebrando Pascoal
IIdefonço Cordeiro
João Tota
Márcio Bittar
Marcos Afonso

Partido

PSB
PSDB
PMDB
PFL

PSDB
PFL
PFL
PFL
PPB
PFL
PFL
PCdoB

PDT
PMDB
PDT
PFL
PSDB
PTB
PFL
PSDB

PFL
PFL
PPB
PPS
PT

Bloco

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

Voto

Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Não
Não
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Partido Bloco Voto
ACRE
Niisón Mourão PT Não
Sérgio Barros PDT Não
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMDB Sim
19or Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PLlPST/PSUPMN/PSD Não
Anibal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PMDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não
José Unhares PPB Sim

José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Moroni Torgan PSDB Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO
Luciano Bivar PSL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PST PUPST/PSUPMN/PSD Não
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PSB PSB/PCDOB Não
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salatiel Carvalho PMDB Sim
Sérgio Guerra PSB PSB/PCDOB Não
Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 21

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não
João Caldas PMN PUPST/PSLlPMN/PSD Sim
José Thomaz Nonô PSDB Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Não
Talvane Albuquerque Neto PTN Não

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Cleonâncio Fonseca PMDB Sim

Ivan Paixão PPS Não
Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim
Marcelo Déda PT Não
Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PDT ~ão

Eujácio Simões PL PLlPSTIPSLlPMN/PSD Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PMDB Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Geraldo Simões PT Não
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não
Jaime Fernandes PFL Sim

JairoAzi PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Leão PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim
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BAHIA
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Pastor Reginaldo de Jesus
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

Total Bahia: 38

MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
João Magno
José Militão
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Maria do Carmo Lara
Maria Elvira
Maria Lúcia
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Odelmo Leão
Olimpio Pires

Partido

PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PT
PT
PPB

PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PPB
PPB
PFL
PT
PT
PSDB
PFL
PST
PPB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PPB
PDT

Bloco

PUPST/PSUPMN/PSD

PUPST/PSUPMN/PSD

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Abstenção
Não
Sim
Sim
Sim
Não
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Partido -Bloco Voto
MINAS GERAIS
Osmâ'nio Pereira PMDB Sim
Philemon Rodrigues PMDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PSDB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgilio Guimarães pr Não
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia prB Sim
Zaire Rezende PMDB Não
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 47

EspíRITO SANTO
Aloizio Santos PSDB Sim

Feu Rosa PSDB Sim
José Carlos Elias prB Sim

Magno Malta prB Sim
Marcus Vicente PSDB Sim

Max Mauro prB Não
Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSDB Sim

Rita Camata PMDB Não

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia pr Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PSDB Sim

Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSUPMN/PSD Não

Celso Jacob PDr Não
Coronel Garcia PSDB Sim
Dino Fernandes PSDB Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
EberSilva PDT Não
Eduardo Paes PFL Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves prB Sim
lédio Rosa PMDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Não
João Mendes PMDB Sim
João Sampaio PDr Não
Jorge Wilson PMDB Sim
Luís Eduardo PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Sérgio PT Não
Mareio Fortes PSDB Sim
Milton Temer PT Não
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeci PST PUPST/PSL/PMN/PSD Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não
Paulo de Almeida PPB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Não
Roberto Jefferson PTS Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDS Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT Não
Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDS Sim
Alberto Mourão PMDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
Aloizio Mercadante PT Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
André Benassi PSDS Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PL/PST/PSL/PMN/PSD Não
Celso Giglio PTS Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Coraucí Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPS Sim
De Velasco PST PL/PST/PSUPMN/PSD Não
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio PDT Não
Duilio Pisaneschi PTS Sim
Edinho Araújo PMDB Sim
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PSDB Sim
Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Zuppo PDT Não
Franco Montoro PSDB Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo PT Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
José de Abreu PSDB Sim
José Dirceu PT Não
José Genoíno PT Não
José Machado PT Não
José Roberto Batochio POT Não

Julio Semeghini PSOB Sim
Luiz Antonio Fleury PTS Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Marcelo Barbieri PMOB Não

Marcos Cintra PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Medeiros PFL Sim
Milton Monti PMDS Sím
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PPB Sim
Paulo Kobayashi PSOS Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Serzoini PT Não
Robson Tuma PFL Sim

Rubens Furlan PFL Sim
Salvador Zimbaldi PSOB Sim
Sampaio Dória PSOB Sim
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Não
Wagner Salustiano PPS Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zé Indio PPB Sim
Zulaiê Cobra PSOB Sim

Total São Paulo: 61

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSOB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Osvaldo Sobrinho PTS Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz pedoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Não
Maria Abadia PSOB Sim
Pastor Jorge PMOB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Não
Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Barbosa Neto PMOS Sim
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GOIÁS
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Affonso Camargo
Airton Roveda
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene

, Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotli
Osmar Serraglio
Padre Roque
Pastor Oliveira Filho
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho

Partido

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSOB
PMOB
PMOB
PMDB
PSOB
PMOB
PT
PPB
PFL
PFL
PMOB

PT
PT
PMOB
PSOB
PFL
PMOB

PFL
PFL
PSDB
PTB
PPB
PT
PMDS
PTS
PFL
PMDB
PTS
PPS
PFL
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PSOB
PMDB
PT
PPB
PPS
PPS
PFL

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Valdomiro Meger PFL Sim

Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 27

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim

Carlito Merss PT Não

Edinho Bez PMDB Sim
Edison Andrino PMDB Sim

Fernando Coruja PDT Não

Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Luci Choinacki PT Não
Pedro Bittencourt PFL Sim

Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMDB Sim
Serafim Venzon PDT Não
Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton Dipp PDT Não
Caio Riela PTB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Darcisio Perondi PMDB Sim
Esther Grossi PT Não
Fetter Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMDB Sim
Henrique Fontana PT Não
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Nelson Marchezan PSDB Sim
Nelson Proença PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PST PUPST/PSUPMN/PSD Não
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos PDT Não
Roberto Argenta PFL Sim
Synval Guazzelli PMDB Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT Não
Waldir Schmidt PMDB Sim
Waldomiro Fioravante PT Não
Yeda Crusius PSDB Sim

Total Rio Grande do Sul: 25
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA, (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota "sim".

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo vota "sim".

O SR. CELSO GIGLIO (PTB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar, então.

e SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos Como vota o Bloco PUPST/PMN/PSUPSD?
votar o último destaque. Trata-se do DVS n!l 5, de (O Deputado Ronaldo Vasconcellos acena com ges-
seguinte teor: to positivo.)

(DVS DA BANCADA DO BLOCO PSB/PCDOB) O Bloco PUPST/PMN/PSUPSD vota "sim".
_ N!l 5 _ Como vota o Bloco PSB/PCdoB?

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "sim".

e SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente" o PDT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I, § 2!l,

Destaque para Votação em Separado do parágrafo
3!l, constante do art. 75, conforme art. 1!l da PECo

Sala das Sessões, 18-3-99. - Eduardo
Campos, Vice-Líder do Bloco PSB/PCdoB - Pedro
Eugênio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSBIPCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
tação o seguinte dispositivo destacado:

Art. 1!l ..
Art. 75 .
§ 32 É a União autorizada a emitir títulos da dí

vida pública interna, cujos recursos serão destinados
ao custeio da saúde e da previdência social em
montante equivalente ao produto da arrecadação da
contribuição, prevista e não realizada em 1999.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este é o
destaque com cuja retirada todos concordaram.

e SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim,
mas há oradores inscritos para encaminhamento.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, o PFL recomenda o voto "sim", para a manuten
ção do texto.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, creio que todos vão
abrir mão da inscrição para o encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PPS? (Pausa.)
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O SR. ,NELSON MARQUeZELLI (PTB - SP. opiniões - uns contra a matéria, outros a favor dela
Sem revisão .do ·orador.)"- Sr. Presidente, na vota- - e demonstrar, no painel eletrônico, os seus votos.
ção anterior, meu voto foi "sim". Faço este apelo.a V. Exa., Sr. Presidente, no

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito intuito de fortale~er o Poder Legislativo. .
a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. pronunciar-se-á a respeito dessa matéria logo após

Está iniciada a votação. o encerramento desta votação.
Queiram seguir a orientação do visor do posto. O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a palavra peJa ordem.

a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. JOSÉ GENOíNO (PT _ SP. Sem revi-
V. Exa. a palavra.

, são do orador.) - Sr. Presidente, já levantei esta
O SR. JOSÉ GENOINO (PT - SP. Sem revi- ques~ão antes, mas, como o Deputado Inocêncio Oli-

são do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do PT veira fez esse apelo, tenho o dever de alertar V. Exa.
recomenda o voto "sim", levando em conta as consi- para o fato de que, mesmo não tendo havido altera-
derações das Lideranças do PCdoB e do PSB, parti- ção no texto da emenda constitucional, há um rito a
cularmente a informação que recebemos de um ser seguido antes da publicação. É preciso que a
Deputado que conhece essa matéria, o Deputado emenda seja publicada de maneira pronta e acaba-
Sérgio Miranda, em nome da Liderança do Bloco da antes da sua promulgação. Essa publicação exi-
PSB/PCdoB. o ge um prazo mfnimo de 24 horas para a sua promul-

O SR. EBER SILVA - Sr. Presidente, peço a gação.
palavra pela ordem. Entendo que essa é uma exigência formal de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem publicação das leis antes da promulgação. E a publi-
V. Exa. a palavra. cidade é para dar garantia, antes da promulgação,

O SR. EBER SILVA (PDT - RJ. Sem revisão do ato final que entrará em vigor. Se houver algum
do orador.) - Sr. Presidente, aproveito este momen- erro, descoberto na publicação, chamar-se-á a aten-
to de votação para também deixar registrado nos ção.
Anais desta Casa votos de congratulações à Rede Portanto, não há necessidade de se promulgar
Boas Novas de Rádio e Televisão e ao Pastor Sa- essa emenda hoje à noite. Isso pode ser feito ama-
muel Câmara pelo trabalho realizado em todo o Nor- nhã de manhã ou na semana que vem. Entendo que
te do País. essa pressa prejudica o rito do ato de promulgação

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- das leis. Faço questão de deixar clara a V. Exa. a
te, peço a palavra pela ordem. minha opinião a respeito desse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Certa-
V. Exa. a palavra. mente, Deputado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, conside- peço a palavra pela ordem.
rando que as Lideranças dos diversos partidos políti- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
cos com assento nesta Casa encaminharam o voto V. Exa. a palavra.
"sim"; considerando que não houve nenhuma altera- O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS.
ção do texto entre o primeiro e o segundo turnos; Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran-
considerando que a redação final do primeiro turno ça do Governo pede aos Srs. Parlamentares que
já foi votada e, portanto, no segundo turno é consi- permaneçam em plenário para a sessão de logo
derada a mesma, faço um apelo a V. Exa., de acor- mais, do Congresso Nacional, quando promulgare-
do com entendimentos mantidos, para que, em ses- mos a emenda da CPMF. Será uma sessão rápida.
são a ser convocada pelo Congresso Nacional para Encerraremos esta quinta-feira de forma extraordiná-
esta noite, faça-se a promulgação da PEC da ria, mostrando que, nesta Casa, há deputados pa-
CPMF, em homenagem aos parlamentares que par- triotas, que pensam no Brasil.
ticiparam deste importante momento desta Casa, em O SR. JOÃO MATOS - Sr. Presidente, peço a
que todos tiveram oportunidade de manifestar suas palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MATOS (PMDB - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, para efeitos admi
nistrativos, na votação anterior, meu voto foi "sim".

O SR. PEDRO HENRY (PSDB - MT. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, meu voto foi "sim".

O SR. ROBERTO BALESTRA (PPB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
primeiras votações, votei "sim".

O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito
a oportunidade, em nome da Rede CNT de Televi
são, para cumprimentar a RBN, o Pastor Samuel e o
nosso querido Deputado Silas Câmara pela passa
gem do sexto aniversário desse brilhante órgão de
comunicação do Brasil. Parabéns aos funcionários e
companheiros da RBN.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. FLÁVIO DERZI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. FLÁVIO DERZI (PMDB - MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, meu voto foi "sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito
a oportunidade para convidar todos os deputados, e
V. Exa. em especial, a comparecer, na próxima ter
ça-feira, às 10h, à sessão solene em homenagem a
uma das mais antigas instituições do nosso País, o
Departamento Nacional de Obras contra as Secas.

O Dnocs esteve ameaçado pela fatídica medi
da provisória editada no dia 1Q de janeiro deste ano,
mas felizmente ação rápida das lideranças desta
Casa, juntamente com os líderes da região nordesti
na, permitiu que conseguíssemos reverter a situação
- embora ainda parcialmente - mantendo essa im
portante instituição no nosso País, que funciona e
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trata de um dos mais fones dilemas de1I0ssa região,
exatamente a seca.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
faço o convite. Será uma bonita sessão solene em
homenagem aos 90 anos do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas - DNOCS.

O SR. COSTA FERREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer uma
comunicação. Congratulo-me nesta oportunidade
com a direção da Rede Boas Novas de Rádio e Te
levisão que, nestes seus seis anos de existência,
tem prestado bons serviços concernentes à comuni
cação a toda a região amazônica.

Parabenizo, nesta oportunidade, o Dr. Samuel
Câmara por mais este ano de existência dessa rede
de televisão em nossocPaís e pela visão e nitidez
com que encara o problema da comunicação em
âmbito nacional.

O SR. POMPEO DE MATTOS Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveita
mos a oportunidade para passar às mãos de V. Exª
projeto de lei, que estamos apresentando à Casa,
que veda o cultivo comercial de Organismos Geneti
camente Modificados, OGM, no território nacional e
dá outras providências.

Refiro-me aos famosos transgênicos, os quais
não queremos que sejam produzidos comercialmen
te. Poderão ser produzidos para experiência, mas
não comercialmente.

Também entregamos a V. EXª projeto de lei
complementar que corrige outro que havíamos apre
sentado antes - que não era complementar, embora
devesse ser -, que autoriza o uso de títulos federais
para pagamento de dívidas dos Estados e Municí
pios, tanto mobiliárias quanto contratuais.

O SR. JOÃO COLAÇO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. JOÃO COLAÇO (PMDB - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores meu voto foi "sim".
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O SR. ANTÔNIO GERALDO· - Sr. Presidente, terça-felr?, ~ 11111 de que possam conhecer verdadei-
peço a palavra pela.ordem; ramente o que é o Departamento Nacional de Obras

O' 'SR~ PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Contra as Secas.
V. Exl ' a palavra. O SR. LUIZ FERNANDO - Sr. Presidente,

O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem peço a palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero reforçar o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
convite para a próxima terça-feira, quando se dará V. Exl a palavra.
nesta Casa a sessão em homenagem aos 90 anos O SR. LUIZ FERNANDO (PPB - AM. Sem re-
do DNOCS. visão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito a opor-

Para nós, do Nordeste, foi importante a banca- tunidade para me associar aos demais Parlamenta-
da nordestina ter conseguido a manutenção desse res nas congratulações à Rede Boas Novas de Rá-
órgão, especialmente neste ano em que os efeitos dio e Televisão, principalmente às figuras do Pastor
da seca se agravaram. Samuel Câmara, da sua esposa Raquel Câmara, do

Para nossa alegria e satisfação, as chuvas es- irmão, Pastor Jônatas Câmara, do nosso compa-
tão chegando, e, melhor ainda, na semana de São nheiro, Deputado Federal Silas Câmara, dessa unida
José. O nordestino tem essa crença em relação ao 'família que dirige a rede com o apoio e o esforço do
inverno, quando as chuvas caem na semana de São Pastor Bruno, do Sr. Cremilton Braga, do Deputado
José, especialmente no dia 19. Como as perspecti- Estadual Miquéias Fernandes e do ex-Deputado
vas são de que teremos chuva hoje e amanhã - on- Federal José Fernandes.
tem choveu bem, especialmente em Pernambuco e Esse grupo, por meio das ondas sonoras da rá-
na Paraíba, assim como no Ceará e no Rio Grande dia e da imagem televisiva da Rede Boas Novas de
do Norte -, e esperamos que se acentue por toda Rádio e Televisão, por seu satélite, Jesus-sat, man-
esta semana, para que as esperanças renasçam, já da imagens a todo o País, em especial à Amazônia.
que o nordestino tem sofrido muito. Gostaria de associar-me aos demais Parla-

Sr. Presidente, onde havia açudes e rios na mentares nessas congratulações. .
nossa Região Nordeste, hoje só há chão rachado. Era o que tinha a dizer.
Então, esperamos que as chuvas venham, para que O SR. ABELARDO LUPION - Sr. Presidente,
o Nordeste possa provar que é uma região viável. peço a palavra pela ordem.
Precisamos de tão pouco, apenas um pouco do tan-
to que chove em São Paulo ou em Brasília, onde O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
não há tanta necessidade de chuva. Como o Brasil é V. Ex

l
a palavra.

um país continental, repleto de contrastes, temos de O SR. ABELARDO LUPION (PFL - PRo Sem
conviver com essas diferenças. E o DNOCS é um revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
órgão que atenua essas desigualdades. terior meu voto foi "sim".

Apesar de a Codevasf fazer um trabalho de irri- O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Sr. Presi-
gação no Vale do São Francisco, verdadeiramente é dente, peço a palavra pela ordem.
o DNOCS que tem know-how na irrigação do semi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
árido. Portanto, sua extinção seria um absurdo. Com V. Exll a palav~a.

a reabilitação do órgão e com a sessão solene em O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PFL - RJ.
sua homenagem, que será realizada na próxima se- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmen-
mana, haveremos, uma vez por todas, de mostrar o te, gostaria também de associar-me a todos os com-
que é o DNOCS. É claro que teve seus defeitos no panheiros que aqui trouxeram suas palavras de lou-
passado, mas hoje é um órgão que realmente toca vor à Rede Boas Novas de Rádio e Televisão pelo
obras importantes e estruturadoras para a região seu sexto aniversário. Como crente, evangélico e in-
nordestina. tegrante da bancada do Partido da Frente Liberal,

A história da indústria da seca é mal contada associo-me a todas essas vozes que aqui se mani-
pelos que não conhecem a realidade. O DNOCS festaram.
tem tido poucos, mas duradouros investimentos, que Gostaria também, Sr. Presidente, de cumpri-
resolvem definitivamente o problema de várias regiões mentar V. ExI pelos entendimentos que manteve
quanto à questão da falta de água. com o Presidente do Congresso Nacional, a fim de

De modo, Sr. Presidente, que reforço o convite que esta matéria pudesse ser promulg2dl1 ainda mil
(:clFlF:I''l.nll~",in):;_: 88((;]al'11 Hqlü na w:,it<:; '! -
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cio de ajuste fiscal e poderemos iniciar, sem mais colegas, que aprenderam a admirá-lo pela coragem
delongas, novo ciclo, fUAdamentado na relação de serena e pela falta de arroubos, que só ajuda na
projetos que V. Exª, em pronunciamento histórico compreensão e no diálogo.
nesta Casa, enumerou como prioridades nacionais, Enfim, o Brasil muda. Na opinião de muitos,
numa Agenda Brasil, positiva para nosso País. muda contrariando alguns interesses. E não se

Cumprimento V. Exª pela forma como conduziu muda sem contrariar interesses. Aqui foram contra-
essas votações e estabeleceu a nova agenda para riados interesses de privilegiados, estão sendo con-
nossa Casa. trariados interesses esclerosados de corporações,

Era o que tinha e. dizer, Sr. Presidente. que impediam que esse País encontrasse o seu
O SR. PR~§!E.M~~\ll'~ (Michel Temer) _ Agrade- mais brilhante destino.

Por isso, o dia de hoje é de festa para esteço a V. Exª
O SR. ARTHUR VIRGíLIO _ Sr. Presidente, País, e a História haverá de reconhecer essa evidên

cia. V. Exó! tem parte, junto com a Mesa Diretora,
peço a palavra pela ordem. muito especial em tudo o que se está construindo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Meus parabéns.

V. Ex
ll

a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agrade-
O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM) - Sr. ço a V. Exll, em meu nome e em nome da Mesa Di-

Presidente, o feliz binômio, que começou com a ges- retora.
tão na Presidência da Câmara do nosso inesquecí- O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
vel Deputado Luis Eduardo Magalhães e que se a palavra pela ordem.
completa com a condução serena, firme e inteligente O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
de V. Exll

, à frente da Mesa Diretora - trabalhando V. Ex!! a palavra.
ao lado da inspiração e da visão estratégica do Pre- O SR. JOSÉ GENOíNO (PT _ SP. Sem revi-
sidente da República -, mudou a face do País. Tí- são do orador.) _ Sr. Presidente, quero cumprimen-
nhamos outro País; agora, temos um Estado que tar V. Exó!, bem como os demais Srs. Deputados,
ainda não é ideal, mas é melhor. pelo esforço de votar esta matéria ainda nesta tarde.

Encerramos hoje um ciclo de emendas consti- Mas queremos deixar claro que nos posicionamos
tucionais que, com toda certeza, haverão de produzir contra a prorrogação da CPMF. Apresentamos re-
efeitos econômicos que gerarão efeitos sociais que, querimentos de destaque, fizemos a disputa política.
obrigatoriamente, resultarão em efeitos políticos, E não estávamos defendendo interesses corporati-
porque o Brasil se moderniza, avança. Nenhum país vistas, nem interesses que estão sendo contrariados
se moderniza ou avança sem que pelo menos em pela CPMF. É importante dizer isto à Vice-Liderança
médio e longo prazos se possa pensar em termos de do PSDB. Quem mais se beneficia com a CPMF, no
efetiva justiça social para as maiorias, que secular- meu modo de entender, é o Governo, que vê atendi-
mente têm sido deserdadas em nossa Pátria. da uma das exigências estampadas no acordo assi-

Por isso, quando vejo o trabalho impecável do nado com o FMI.
Presidente da Comissãü, Deputado Marcio Fortes, o Votamos contra por pretendermos garantir a
trabalho correto do Flelator Pauderney Avelino, a produção, o emprego, o enfrentamento e a solução
abnega:ção dos Líderes de Governo e dos de Oposi- da grave crise social que estamos vivendo. Achamos
ção, que compuseram, nesta votação específica, um que a CPMF é a anti-reforma fiscal e tributária. Por
belo momento de choque democrático, não posso isso apoiamos ontem V. Exll, quando anunciou que
deixar de registrar algumas palavras. pretende dar prioridade à reforma tributária e fiscal.

Primeiro, o Brasil mudou; segundo, mudou Deputados da própria base do Governo disse-
muito porque V. Exª, Sr. Presidente, com calma e fir- ram. aqui que estavam votando "sim" à CPMF contra
meza, que revela c:or8.l~em sensata, soube conduzir as suas consciências, dando um voto de confiança
esta Casa, fazenclo com que ela atuasse ativamen- ao Governo, porque sabem que esse imposto, como
te. Haverá outms momentos pela frente, até a partir já foi dito em outras ocasiões, é cumulativo, desvin-
de iniciativas que nasçam da nossa própria lavra. culado de uma reforma fiscal global, que vai onerar a
V. Exl! tem muito 8, ver com isso e tem um lugar pri- produção, vai pesar sobre a sociedade.
vilegiado na história que se escreve. O Governo diz que está pedindo ao povo que

A bancada do PSDB o homenageia e tenho faça mais esse sacrifício. Não podemos pedir isso
." . :'J ""':"Y? "1.0 povü. ['lão a;;'~itarnos, Sr. Presidente, por parte
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dos que nesta Casa dão sustentação ao Governo, a Somos vítimas, hoje, da última crise - a crise
comemoração"de vitória com a aprovação da CPMF. da Rússia -, que provocou um ataque especulativo
A única vitória a ser comemorada é a realização ao Brasil e a todos os chamados países emergentes.
desta sessão numa quinta-feira. Mas, ao contrário do que pregam ou do que pregaram

A casa sabe que à obstrução preferimos a dispu- alguns, não fomos para o caos, a inflação não voltou.
ta política, para deixar registradas nossas opiniões. Os analistas econômicos estão surpresos com a rea-
A Oposição coloca-se contrária à CPMF por razões ção da economia brasileira. O aumento dos preços no
globais, pela visão de um outro modelo econômico, atacado não está sendo repassado para o varejo. Já
diverso desse que o Presidente Fernando Henrique são os analistas econômicos obrigados a refazer suas
Cardoso adota, que, no meu entender, pode gerar expectativas de inflação para os próximos meses. Os
uma grave crise social. analistas internacionais já começam a ver a economia

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, brasileira de outra forma.
Seguramente, Sr. Presidente, ainda neste ano

peço a palavra pela ordem. o País sairá da crise e retomará o crescimento eco-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem nômico, com uma outra base de produção industrial

V. Exl! a palavra. e de capacidade gerencial.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sou otimista em relação ao Brasil. Votamos

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vivemos hoje a última medida do ajuste fiscal. O Congresso
neste início de Legislatura um período muito auspi- Nacional deu ao Governo todos os instrumentos
cioso, que se faz sentir pela presença maciça dos para enfrentar a crise e partir para uma outra etapa.
Srs. Deputados em plenário numa quinta-feira a esta Como V. Exª muito bem disse ontem, Sr. Presi-
hora da noite. É uma demonstração de civismo e de dente, temos vários projetos que votar nesta Casa
responsabilidade para com o País. Quero agradecer para acelerar o processo de modernização da nossa
aos Srs. Líderes e a todos os Srs. Deputados o es- sociedade e do Estado, criando uma sociedade mais
forço feito em favor do País. justa, o que rios exigirá grande esforço.

Quero dizer mais: há uma discussão e dois mo- Vencemos uma etapa importante. Os agradeci-
delos econômicos. A Oposição defendeu um modelo mentos estão aqui registrados, mas também fica o
econômico na campanha eleitoral, prega um modelo desafio para as novas tarefas que temos pela frente.
diverso daquele que a coligação que elegeu o Presi- Tenho certeza de que ao final desta Legislatura
dente da República prega. Mas estamos indo às últi- poderemos dizer ao eleitor que ajudamos a construir
mas conseqüências para aplicar as teses que defen- um País mais justo. Modernizamos esta legislação e
demos na campanha eleitoral em favor do Brasil. seguramente teremos um País com mais emprego,

Os dados disponíveis, do IPEA ou do IBGE, educação e saúde. Enfim, a população estará mais
mostram que no período de 1994 a 1997, até meados satisfeita. É nesta perspectiva que me coloco. É nes-
de 1998, tivemos uma enorme transferência de renda ta perspectiva que o Governo Fernando Henrique
dos setores mais ricos para os setores mais pobres da Cardoso se coloca.
sociedade brasileira; houve redução da taxa de morta- Portanto, fica nossa mensagem: neste momen-
lidade infantil; houve melhora do atendimento hospita- to temos que ver o País com otimismo, com crença,
lar. Deu-se, portanto, atenção ao social. com esperança. Estamos seguros de que este Brasil

Enfrentamos uma crise decorrente de um pro- tem jeito e será uma grande Nação.
cesso de inserção positiva da economia brasileira na Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
economia internacional. Há alguns que ainda vêem o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
País como uma possível autarquia, mas sabemos encerrada a votação.
que cada vez menos isso é possível, cada vez mais A Mesa vai anunciar o resultado da votação:
as economias se inteQrarão, e o País precisa estar VOTARAM:
preparado para isso. E esse o desafio que estamos Sim: 440
enfrentando.

Não: 6
Depois de quatro anos e alguns meses de

Governo, percebemos que o País mudou, hoje tem Abstenções: 00
uma nova estrutura produtiva, uma vez que atraímos Total: 446
investimentos produtivos e temos a expectativa de É aprovado o dispositivo destacado.
construir uma sociedade mais moderna e mais justa. Fica mantido o texto.
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Proposição: ISEC N° 637/99 - DVS N° 5
. -PARÁGRAFO 3D DO ARTIGO 75

(ARTIGO 10
)

Início Votação: 18/03/1999 18:44

Fim Votação: 18/03/1999 19:08

Resultado da Votacão
Sim 440
Não 6
Abstenção O

Total da Votação 446

Art. 17 1

Total Quorum 447

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 18:23

Orientação
PFL -Sim
PSDB·Sim
PMDB·Sim
PT·Sim
PPB·Sim
PDT-Sim
PTB·Sim
PSBIPCDOB ... Sim
PUPSTIPSUPMN/PSD - Sim
PPS-Sim
PV-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto

PPB Sim
PMDB Sim
PPB Sim
PFL Sim
PFL Sim
PSDB Sim·
PFL Sim
PPB Sim

RORAIMA
Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá
'=Iton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Luis Barbosa
Robério Araújo

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijão
Badu Picanço
Benedito Dias
Eduardo Seabra

PSDB
PSDB
PFL
PTB

Sim
Sim,
Sim
Sim

CSEV - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação Página: 1 de 11
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Ls~7
Lista de Votantes Hora: 19:08

PorUF

Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim

Fátima Pelaes PSDB Sim

Jurandil Juarez PMDB Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim

Babá PT Sim

Deusdeth Pantoja PFL Sim

Gerson Peres PPB Sim

Giovanni Queiroz PDT Sim

Jorge Costa PMDB Sim

José Priante PMDB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Nicias Ribeiro PSDB Sim

Nilson Pinto PSDB Sim

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Sim

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 16

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Sim

Átila Lins PFL Sim

Francisco Garcia PFL Sim

José Melo PFL Sim

Luiz Fernando PPB Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

Silas Câmara PFL Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PDT Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Euripedes Miranda PDT Sim
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Oscar Andrade PFL Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 8

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Sim
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
JOão Tota PPB Sim
Márcio Bitiar PPS Não
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
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Partido Bloco Voto
ACRE
Sérgio Barros PDT Sim
ZUa Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMDB Sim
Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 13

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PMDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano .PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Moroni Torgan PSDB Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Roberto Pessoa PFL Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Total Ceará: 21

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim

B.Sá PSDB Sim

Heráclito Fortes PFL Sim

João Henrique PMDB Sim

Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim

Themístocles Sampaio PMDB Sim

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Betinho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim

Laire Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
MúcioSá PMDB Sim

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abílio PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB Sim

Damião Feliciano PMDB Sim

Domiciano Cabral PMDB Sim

Efraim Morais PFL Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PMDB Sim

Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rique PMDB Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCOOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PMDB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim

Joel De Hollanda PFL Sim

José Chaves PMDB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim

José Múcio Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
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Partido Bloco

PSB PSB/PCDOB
PFL
PMDB
PSB PSB/PCDOB
PPB

PERNAMBUCO
Pedro Eugênio
Ricárdo Fiuza
Salatiel Carvalho
Sérgio Guerra
Severino Cavalcanti

Total Pernambuco: 22

ALAGOAS
Albérico Cordeiro
Augusto Farias
Givaldo Carimbão
João Caldas
José Thomaz Nonõ
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante
Talvane Albuquerque Neto

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Cleonãncio Fonseca
Ivan Paixão
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Sérgio Reis

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Jaime Fernandes
JairoAzi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Le~r Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino

PTB
PPB
PSB
PMN
PSDB
PMDB
PPS
PTN

PMDB
PPS
PMDB
PSDB
PT
PSDB

PFL
PFL
PDT
PL
PTB
PMDB
PT
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT

PSB/PCDOB
PLlPST/PSLlPMN/PSD

PLlPST/PSLlPMN/PSD

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

. Sim

. Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Nilo Coelho PSOB Sim
Pastor Reginaldo de Jesus PFL Sim

Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim

Roland Lavigne PFL Sim

Saulo Pedrosa PSOB Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 35

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB Sim
Aécio Neves PSOB Sim

Antônio do Valle PMOB Sim

Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSOB Sim

Cabo Júlio PL PLlPST/PSUPMN/PSO Sim
Carlos Melles PFL Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSOB Sim

Oanilo de Castro PSOB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSOB Sim

Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Oiniz PMOB Sim
Gilmar Machado PT Não

Glycon Terra Pinto PMOB Sim
Herculano Anghinetli PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Sim
João Magno PT Sim

José Militão PSOB Sim

Lael Varella PFL Sim

Lincoln Portela PST PUPST/PSUPMN/PSO Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Lúcia PMOB Não
Mário de Oliveira PMOB Sim
Narcio Rodrigues PSOB Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires POT Sim
Osmãnio Pereira PMOB Sim
Philemon Rodrigues PMOB Sim
Rafael Guerra PSOB Sim
Roberto Brant PSOB Sim

Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSOB Sim

Ronaldo Vasconcellos PL PLlPST/PSUPMN/PSO Sim

Saraiva Felipe PMOB Sim

Sérgio Miranda pedoB PSB/PCOOB Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgilio Guimarães PT Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMDB Sim
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 45

EspíRITO SANTO
A1oizio Santos PSDB Sim
Feu Rosa PSDB Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSDB Sim
Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSDB Sim

A1merinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PSDB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSLlPMN/PSQ Sim
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob PDT Sim
Coronel Garcia PSDB Sim
Dino Fernandes PSDB Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
EberSilva PDT Sim
Eduardo Paes PFL Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PMDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Mendes PMDB Sim
João Sampaio PDT Sim
Jorge Wilson PMDB Sim
Luis Eduardo PSDB Sim
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Salomão P.DT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mareio Fortes PSDB Sim
Milton Temer PT Sim
Pastor Valdeci PST PUPST/PSLlPMN/PSD Sim
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
RIO ,DE JANEIItO
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
VIValdo Barbosa PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Antonio Palocei PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PMDB Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PSDB Sim
Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Zuppo PDT Sim
Franco Montoro PSDB Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Sim
José de Abreu PSDB Sim
José Dirceu PT Sim
José Genoino PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Serneghini PSDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PPB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Uma PFL Sim
Professor Luizinho . PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
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SÃO PAULO
Robson Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio D6ria
Teima de Souza
Wagner Salustiano
Xico Graziano
Zé Indio
Zulaiê Cobra

Total São Paulo: 56

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
Lino Rossi
Murilo Domingos
Osvaldo Sobrinho
Pedro Henry
Ricarte déFreitas
Teté Bezerra
Wilson Santos

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Alberto Fraga
Geraldo Magela
Maria Abadia
Pastor Jorge
Paulo Octávio
Pedro Celso
Ricardo Noronha

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
JUQuinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Partido

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PT
PPB
PSDB
PPB
PSDB

PFL
PSDB
PTB
PTB
PSDB
f'SDB
PMOB
PMDB

PCdoB
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PFL
PT
PMDB

PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PFL
PFL
PMDB

Bloco

PSB/PCDOB

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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MATO GROSSO 1:;10 SUL
BEin-Hur Ferreira
Flávio Derzi
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
BasílioVillani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Iris Simões
IvanioGuerra
Jose Borba
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
Luiz Cárlos Hauly
Márcio Màtos
Max Rosenmann
Moacir Mlcheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Osmar Serraglio
Padre Roque
Pastor Oliveira Filho
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho.
Valdomiro Meger
Werner Wanderer

Total Paraná: 27

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edison Andrino
Fernando Coruja

. Gerváslo Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon

·Partido

PT
PMDB
PT
PMOB
PSDB
PFL
PMDB

PFL
PFL
PFL
PSOB
PTB
PPB
PT
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PFL
PSOB
PT
PSDB
PMOB
PPB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PPB
PPS
PFL
PFL
PFL

PFL
PT
PMDB
PDT
PFL
PPB
PMDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PDT

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

9im
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL
AdãoPretto PT Sim

Airton Dipp PDT Sim

Caio Riela PTB Sim

Cezar Schirmer PMDB Sim

Darcísio Perondi PMDB Sim

Fetter Júnior PPB Sim

Germano Rigotto PMDB Sim

Henrique Fontana PT Sim

Júlio Redecker PPB Sim

Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim

Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim

Nelson Marchezan PSDB Sim

Nelson Proença PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim

Paulo José Gouvêa PST PLlPST/PSUPMN/PSD Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos PDT Sim

Roberto Argenta PFL Sim
Synval Guazzelli PMDB Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Valdeci Oliveira PT Sim

Waldir Schmidt PMDB Sim
Waldomiro Fioravante PT Sim

Veda Crusius PSDB Sim

Total Rio Grande do Sul: 25
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Justificação

EMENDA DE REDAÇÃO

O caput do artigo 75, na redação 'proposta
pelo artigo 12 da PEC n1l 637-C, de 1999, passa a ter
a seguinte redação:

•Art. 75. É restabelecida, por trinta e seis me
ses, a cobrança da contribuição provisória sobre mo
vimentação ou transmissão de valores e de créditos
e direitos de natureza financeira de que trata o art.
74, instituída pela Lei nll 9.311, de 24 de outubro de
1996, modificada pela Lei n2 9.539, de 12 de dezem
bro de 1997, cuja vigência é tampém restabelecida
por idêntico prazo.

Esta emenda visa aprimorar a redação do
caput do art. 75 substituindo a palavra "prorrogada"
por "restabelecida". Essa modificação se faz neces
sária porque o dispositivo que instituiu a CPMF pos
sui vigência e eficácia limitadas no tempo. Assim,
desde 23 de janeiro de 1999, esta contribuição não
mais existe no ordenamento jurídico, sendo, portan
to, insuscetível de prorrogação. Vários deputados
alertaram para esse fato, quando da apreciação da
admissibilidade da matéria na CCJ, porém, injustifi
cadamente, a douta Comissão não tomou iniciativas
com vistas à correção de tal impropriedade jurídica.

Em nosso entendimento, como não é possível
prorrogar dispositivo legal inexistente, a permanên
cia da redação original do artigo 75 poderá ensejar o
surgimento de uma variada gama de ações e dispu
tas judiciais, que poderiam ser facilmente evitadas
com a aprovação da presente emenda de redação.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Antonio
Carlos Biscala, PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica
dispensada a votação da redação final, visto que
esta Proposta de Emenda à Constituição foi aprova
da sem modificações e já foi feita a redação do ven
cido em primeiro turno. Daí por que deixo de acolher
a emenda de redação apresentada pelo nobre Depu
tado Walter Pinheiro.

A matéria foi, portanto, aprovada e será enca
minhada ao Senado Federal para promulgação.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIt;>ENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exll a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há 50- O SR. JOSÉ GENOINO (PT - SP. Sem revi-
bre a mesa a-seguinte são do orador.) - Sr. Presidente, V. Exl tem razão

em relação à necessidade de não submeter à vota
ção a redação final. Mas acho importante a leitura da
redação final da emenda, nos termos em que foi
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O texto
é o distribuído no primeiro turno. Se V. Exi! quiser,
posso lê-lo.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, meu
cuic!ado é com o ritual, até porque a minha objeção
principal não é em relação à condução que V. Exl

está dando à matéria, pois há informações, e certa
me~te V. Exl vai apresentá-Ias à Casa. Mas quero
expressar meu descontentamento e meu protesto.
Só posso fazê-lo agora, uma vez que haverá sessão
solene do Congresso Nacional, e em sessão solene
de promulgação de emenda à Constituição não será
permitida questão de ordem.

Por isso, quero aproveitar a oportunidade e
deixar registrado o meu protesto sobre a promulga
ção desta emenda hoje à noite, em sessão do Con~

gresso Nacional.

. O SR. -PRESIDENTE (Michel Temer) - Leio o
texto para V. Exl

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exll a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero, ao
contrário do nobre Deputado José Genoíno, congra
tular-me com V. Ex', com a Casa e com o Congres
so Nacional pela promulgação ainda hoje da CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Leio a
redação final:

As Mesas da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, nos termos do § 32 do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam
a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 12 Fica incluído o art. 75 no Ato
das Disposições Constitucionais Transitó
rias, com a seguinte redação:

, Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis
meses, a cobrança da contribuição provisó
ria sobre movimentação ou transmissão de
valóres e de créditos e direitos de natureza
financeira de que trata o art. 74, instituída
pela Lei nll 9.311, de 24 de outubro de 1996,
modificada pela Lei nll 9.539, de 12 de de-



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l637-C, DE 1999

Prorroga e aumenta a alíquota da
Contribuição Provisória sobre Movimen
tação Finâncelra - CPMF.

Declaração de Voto

O Brasil está vivendo um dos momentos mais
críticos de sua história recente.

Estamos trilhando o caminho estreito que nos
levará ou para o céu da estabilidade de preços com

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,
Declaro que votei contra a CPMF neste 22 tur

no, como manifestação política de apoio a Minas a
pedido do Sr. Governador.

Como membro da bancada governista, declaro
não ser contra a instituição da CPMF, tanto que
apoiei esta contribuição no 1li turno, mas, tendo em
vista a crise entre os interesses de Minas e os da
União, manifesto, através de meu voto, minha insa
tisfação e de meus 113.000 eleitores e o desejo de
que a dívida de Minas seja repassada e a situação
solucionada. - Maria Elvira S. Ferreira, Deputada
Federal PMDB - MG.
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zembro de 1997, cuja vigência é também crescimento econômico, ou para o inferno da infla-
prorrogada por idêntico prazo. ção com recessão.

§ 1li Observado o disposto no § 611 do O destino final dessa jornada depende das es-
art. 195 da Con~tituição Federal, a alíquota colhas que nossas lideranças políticas e econômicas
da contribuição será de trinta e oito centési- fizerem na atual conjuntura, e do grau de compreen-
mos por cento, nos primeiros doze meses, e são e aceitação que tais escolhas encontrem entre
de trinta centésimos, nos meses subseqüen- os agentes econômicos e em meio à sociedade em
tes, facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia geral.
total ou parcialmente, nos limites aqui defini- Situemos primeiramente a atenção no setor pú-
dos. blico.

§ 2
11

O resultado do aumento da arre- O desequilíbrio fiscal crônico chegou ao limite
cadação, decorrente da alteração da alíquo-
ta, nos exercícios financeiros de 1999, 2000 extremo. Os credor.es não acreditam que o Governo

conseguirá recursos para honrar a dívida e exigem
e 2001, será destinado ao custeio da previ- juros elevadíssimos para se proteger desse risco.
dência social.

§ 311 É a União autorizada a emitir títu- Precisamos convencê-lo de que o Estado, nos
los da dívida pública interna, cujos recursos três níveis federativos, é capaz de equilibrar seu or-
serão destinados ao custeio da saúde e da çamento: Exigir mais impostos da sociedade seria
previdência social, em montante equivalente autofágico: ela não suporta pagar mais tributos do
ao produto da arrecadação da contribuição, que já faz.
prevista e não realizada em 1999. Por outro lado, continuar exigindo o,pagamento

Art. 211 Esta emenda entra em vigor na dos atuais juros escorchantes é travar o desenvolvi-
data de sua publicação. mento do País, colocar e risco a sobrevivência de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so- quem ainda teima em produzir em nossa terra e,
bre a mesa as seguintes declarações de voto: como todos sabemos, piorar a própria situação das

contas públicas internas.
Entre tais contas, uma que continua sendo im

portantíssima é a que diz respeito aos gastos com a
Previdência Social.

A despeito dos múltiplos fatores que levaram
ao desequilíbrio financeiro do sistema previdenciário
oficial, desde a má gestão, desvio de recursos, per
da,s de receitas até a ampliação dos benefícios e dos
beneficiários sem contribuição anterior, também se
faz indispensável rever os fundamentos atuariais da
seguridade social brasileira.

Nesse sentido, urge prosseguir com a agenda
das mudanças relacionadas com a Previdência So
cial, buscando a adesão da sociedade à idéia de que
ela deve basear-se precipuamente no sistema de ca
pitalização.

Como bem o sabemos todos, dito sistema pro
picia o incremento continuado da poupança interna
capaz de financiar novos investimentos, evitando
tanta dependência de capitais externos. Ao mesmo
tempo, respeita a liberdade individual do trabalhador,
que passa a ter maior possibilidade de decisão so
bre quando e como receberá os benefícios. pelos
quais pagou durante sua vida laboral.

Vejamos, também, o que ocorre em meio aos
segmentos mais organizados da força de trabalho.
Já se percebem movimentos na busca da proteção
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do salário contra uma inflação que não se instalou,
em relação a qual devemos fazer tudo o que esteja
ao nosso alcance para que não se reinstale na eco
nomia brasileira. O que a sociedade ganharia em
troca do benefício de umas poucas categorias? Com
certeza mais desemprego e mais recessão.

Faz-se imprescindível que lutemos em todos
os quadrantes para que não volte o vício da indexa
ção da economia, realimentador da espiral inflacio
nária.

Outro exemplo de errônea percepção da gravi
dade da situação que vivemos e de insensibilidade
sobre os efeitos funestos que pode causar na eco
nomia, nas atuais circunstâncias, foi o aumento do
preço dos combustíveis. Monopólios não deveriam
valer-se de uma situação privilegiada para se prote
ger em detrimento do resto do País.

Todos perderão com o aumento da inflação e
com o aprofundamento da recessão, que a majora
ção de um componente dos custos gerais tão impor
tante - como é o preço dos combustíveis - pode de
sencadear.

Devemos também analisar com especial aten
ção o que ocorre no Brasil com a arrecadação de im
postos.

Pode considerar-se eficiente o aparelho fiscal
empenhado em arrecadar impostos, mesmo esti
mando-se que mais de quarenta por cento da renda
tributável não são alcançados pela tributação? O
que isso significa?

Significa que o Governo tenta extrair do univer
so de contribuintes uma arrecadação da ordem de
cinqüenta por cento do PIB, mas arrecada apenas
trinta por cento dele, porque quarenta por cento da
renda nacional escapam da tributação. Em razão
dessa realidade perversa, as alíquotas são elevadís
simas!

O setor privado mais organizado acumula
imensos passivos tributários porque a população em
geral não aceita, ou, mais que isto não suporta pa
gar esses impostos. Mesmo assim, o empresariado
tem de recolhê-los aos cofres públicos, descapitali
zando sua empresa ou, quando a situação se torna
extrema, empurrando-a para a informalidade.

Se continuarmos sem uma Reforma Tributária
que contemple a desoneração da produção, vamos
prosseguir levando à insolvência e à extinção o con
junto da pequena e média empresa brasileira, pro
movendo o esgarçamento do tecido social - aliás,
hoje já bastante tênue -, e todos perderão.

Sob esta ótica, é inadmissível o retrocesso que
representaria a volta, proposta por alguns, à taxação

de nossas exportações, com alterações nesse senti
do na chamada "Lei Kandir". É preciso estarmos
atentos para que não sobrevenha semelhante cala
midade, sob pena de desrespeitar um dos princípios
elementares que deve inspirar a política de comércio
exterior de qualquer país, se pretende tornar-se
competitivo: não se exportam impostos!

Não é porque momentaneamente a taxa de
câmbio beneficie nosso esforço exportador que de
vamos admitir retrocesso dessa natureza.

Também, não é por efeito da desvalorização
do real que o parque industrial brasileiro deva deixar
o esforço persistente de modernização, em busca de
melhores patamares de produtividade e qualidade,
para enfrentar a competição do produto estrangeiro
nos mercados externo e interno.

Da mesma forma, o fato de a atual conjuntura
trazer perspectivas de exportar mais, por haver sido
superada a defasagem cambial que até há pouco
ocorria, não justifica abandonar a busca da Reforma
Tributária que a sociedade brasileira tanto almeja.

Sob esse prisma, a atual crise representa, isto
sim, uma grande oportunidade para prosseguir, com
mais celeridade e determinação, o esforço de modern
ização do País, para que saiamos da dificuldade em
melhores condições de competir do que antes.

Apesar da tão decantada diminuição da sobe
rania das nações resultante do fenômeno da globali
zação da economia, ainda resta vasto campo sobre
o qual os governos podem atuar e decidir até para
fazer face aos efeitos de tal fenômeno.

A responsabilidade sobre os rumos do Brasil é
nossa. Somos donos de nosso destino.

Toda experiência serve ao aprendizado: se to
dos cederem um pouco, teremos aprendido que a
solidariedade leva à vitória de todos; se alguns pou
cos tentarem preservar seus privilégios ou cuidarem
apenas de seus próprios interesses - por mais legíti
mos que possam ser - iremos aprender a lição de
que o egoísmo leva à derrota de todos.

Ousaria até mesmo expressar aquilo que é
mais um sentimento que tenho, do que uma conclu
são lógica a que cheguei: creio que se houver aque
la disposição de ceder, ocorrerá algo aparentemente
improvável: que a soma de várias perdas significará
um ganho substancial e um passo adiante para o
Brasil.

Senhor Presidente, eminentes colegas
Após esta análise conjuntural da situação bra

sileira, na qual também enuncio alguns parâmetros
que entendo devam fundamentar a inserção do Bra-
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sil no quadro da economia mundial, devo reiterar das as matérias do ajuste fiscal e deu ao País aquilo
aqui e nesta h~ra as razões que me venceram, mas que realmente era necessário neste momento.
não convenceram, impondo-me, não s6 pela discipli- Meus parabéns a todos.
na partidária, a votar favoravelmente à Proposta de O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presiden-
Emenda à Constituição que reintroduz a CPMF, a te, peço a palavra pela ordem.
contribuição, dita "provisória", sobre movimentação O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
financeira. V. Exa. a palavra.

Já me declarei avesso a incidências tributárias
em cascata, cujos impactos macroeconômicos O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a
adversos e conseqüências altamente prejudiciais à V. Exa. a gentileza de acolher um requerimento, na
competitividade dos produtos brasileiros nos merca- verdade um pedido de informações, que dirijo ao
dos externos, são largamente reconhecidos. Exmo. Sr. Ministro da Fazenda do nosso País.

Curvo-me, porém, diante da necessidade de
não obstacular um dos mecanismos mais fortes pre- Exatamente neste dia em que, apesar da mi-

nha contrariedade, acolho com meu respeito demo-
conizados pelo Governo Federal, em termos emer- crático a decisão da maioria da Casa, que resolveu
genciais, quase de salvação pública, para enfrentar taxar o povo brasileiro em mais 15 bilhões em im-
a presente crise econômica e fiscal, que abala as es- postos por ano, achamos importante que se esclare-
truturas da Federação e leva ao extremo a capacida-
de de o País suportar as medidas sacrificiais indis- ça. um tema.
pensáveis à superação do colossal desafio. No mês de fevereiro houve um aumento na ar-

Ainda uma vez, não faltarei com o meu voto ao recadação de tributos do nosso País da ordem de
Governo da União. 18%. Temos indícios importantes de que esse au

mento se deveu exatamente a um item que constava
Anima-me, porém, a expectativa de que não se da Medida Provisória n2 1.788, transformada em lei

torne definitiva essa imposição fiscal, tida como "mal por esta Casa e publicada na data de 19 de janeiro
necessário", e possa ser reexaminada no bojo da .de 1999, que permitiu que até o dia 30 de janeiro
Reforma Tributária que, de forma veemente e cora- empresas _ ou seja, contribuintes que deviam im-
josa, a Presidência da Casa se dispôs a trazer à postos já julgados no Supremo Tribunal Federal
pauta dos trabalhos que ocuparão doravante a agen- como dívida líquida e certa que a União teria o direi-
da da Câmara dos Deputados. to de receber - recebessem o benefício de não pa-

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. - gar juros e correção monetária sobre esses débitos.
Deputado Moreira Ferreira, PFUSP - Cunha Bueno. O pior, Sr. Presidente, e o que mais nos preo-

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço cupa - e solicito a atenção de todos os Srs. Parla-
a palavra pela ordem. mentares - é o fato de que os indícios mostram que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem o setor mais fortemente beneficiado por esse dispo-
V. Exa. a palavra. sitivo da lei foi exatamente o setor bancário deste

O SR. HAROLDO LIMA (BlocolPCdoB - BA. País, que durante muitos anos contestou tributos na
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- Justiça e, quando perdeu no Supremo Tribunal Fe-
ção passada votei "sim". deral, foi beneficiado por uma lei que trouxe um pre-

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço juízo muito grande ao Erário brasileiro. Evidente-
a palavra pela ordem. mente, a cobrança desses tributos seria muito impor-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem tante para o País, neste momento em que se busca
equilibrar as contas públicas.V. Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB _ MG. Sem revi- Era o que tinha a dizer.
são do orador.) - Sr. Presidente, em nome do PPB, O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
cumprimento V. Exa. pela maneira como conduziu a palavra pela ordem.
toda a votação do ajuste fiscal, e a Liderança do . O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Governo e a todos os Deputados pela maneira de- V. Exa. a palavra.
mocrática como discutiram todas as matérias. Faço O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revi-
ainda um agradecimento todo especial à minha ban- são do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer um
cada, a bancada do Partido ProQressista Brasileiro, apelo aos Srs. Deputados, porque muitos já se estão
que, de maneira correta e eficiente, trabalhou em to- retirando do plenário para seus gabinetes, para que
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aqui permaneçam, porque have~~ ainda hoje sessão Temos hoje vários inquéritos correndo na Justi-
~ Conpresso N~cional.. ça a esse- respeito. Infelizmente, o direito de proprie-

.. Portanto, uso os microfones da Casa para soli- dade no meu Estado não existe mais, não existe
citar aos Srs. Deputados que retomem ao plenário, a mais na Constituição brasileira, porque o Governo
fim de que possamos ter votações importantes nesta Federal levanta todas essas pitonisas de reforma
sessão do Congresso Nacional. agrária, que não resolveram o problema do País, e

O SR. WALFRIDO MARES GUIA - Sr. Presi- quem está pagando é a sociedade organizada, que
dente, peço a palavra pela orelem. está alimentando o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Então, quero registrar o meu protesto e o da
V. Exa. a palavra. bancada do Paraná, que defende o seu Estado, di-

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB _ MG. zendo que o paranaense não vai usar minas terres-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome tres para defender suas propriedades, porque temos
do PTB, cumprimento V. Exa. pela eficácia com que a Constituição, e a bancada do Paraná sabe usá-Ia
nossos trabalhos foram conduzidos hoje e reitero com muita competência.
cumprimentos pelo seu belíssimo pronunciamento Era o que tinha a dizer.
de ontem, que nos anima a nos prepararmos e tra- O SR. INÁCIO ARRUDA _ Sr. Presidente,
balharmos para enfrentarmos a temática ali apresen~ peço a palavra para contraditar.
tada. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há

Comunico a V. Exa. que o PTB está organiza- contradita. Se V. ExD quiser pedir a palavra, faça-o.
do, a partir da semana que vem, para começar um O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocoIPCdoB - CE.
seminário interno e preparar nossos 23 Deputados, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a pa-
a fim de que tragam sua melhor contribuição na dis- lavra para contraditar. Há amparo regimental.
cussão da temática apresentada por V.Exa. Quero dizer que o Movimento dos Sem-Terra é

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agrade- um dos mais importantes movimentos que surgiram
ço a V. Exa. nos últimos anos em nosso País. Neste momento, lá

O SR. ABELARDO LUPION - Sr. Presidente, no meu Estado, Ceará, em frente ao escritório do IN-
peço a palavra pela ordem. CRA estão centenas de trabalhadores rurais, ho-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem mens que querem trabalhar, produzir e garantir ali-
V. Exa. a palavra. mento, porque são eles que até hoje garantiram ali-

O SR. ABELARDO LUPION (PFL - PRo Sem mentos dentro de qualquer propriedade em nosso
revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje houve urna País. Não há uma propriedade em nossa Nação que
acusação em plenário contra produtores e proprietá- não tenha o braço do trabalhador, produzindo feijão,
rios rurais do noroeste do Paraná. Por ouvir dizer, arroz, milho, soja, trigo, cuidando do gado, dos cabri-
sem nenhum fato concreto, o PT denunciou, desta tos etc. É esse povo que trabalha e produz a riqueza
tribuna, que os paranaenses estão colocando minas do nosso País.
terrestres para defender suas propriedades. O SR. ABELARDO LUPION - O Movimento

Em primeiro lugar, trata-se de uma denúncia dos Sem-Terra, Sr. Presidente, é tão sério que nem
extremamente grave contra aqueles que estão ali- registro tem.
mentando o País, produzindo empregos e recolhen- O SR. INÁCIO ARRUDA - Estou com a pala-
do impostos. Em segundo lugar, é verdade que te- vra. Eu ouvi V. ExA.
mos vários mineiros no Paraná, que vieram das Mi- O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
nas Gerais e abriram o norte do Paraná, mas - te- Terra e os trabalhadores lutam por uma causa justa
nho certeza - não estão colocando minas. em nossa Nação e que é secular. Todas as nações

É muito importante que se diga que, no meu decentes do mundo, Sr. Deputado, realizaram a re-
Estado, em função das falsas promessas, em função forma agrária, garantiram terra para o povo trabalhar
desse Sendero Luminoso chamado Movimento dos e produzir.
Sem-Terra, temos mais de 100 propriedades produti- O que V. ExA deveria estar lamentando neste
vas invadidas, o que está rasgando a nossa Consti- momento é que, no final do século XX, entrando no
tuição. Esse Sendero Luminoso, que chamam de século XXI, o País ainda precise de movimentos
MST, seqüestrou crianças no meu Estado, matou e como o MST para garantir um pedaço de chão para
torturou produtores rurais. quem quer frabalhar e produzir r~uezas.
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Portanto, não aceitamos esse tipo de provoca
ção contra o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra de nosso País.

O SR. ABELARDO LUPION - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exil a palavra.

O SR. ABELARDO LUPION (PFL - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de lem
brar que nem registro o MST tem, e não temos a
quem processar. É um movimento desordeiro e ba
derneiro, que está cometendo violências.

Reforma agrária, Sr. Presidente, faz-se com a
Constituição e não com violência e armas, como o
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra está fa
zendo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passo a
ler, para conhecimento dos Srs. Deputados, ofício do
Presidente do Congresso Nacional, Antonio Carlos
Magalhães:

OFíCIO Nl! n/99-CN

Brasília, 18 de março de 1999

Sr. Presidente,

Comunico a V. ExiI e, por seu alto intermédio, à
Câmara dos Deputados, que esta Presidência, nos
termos do disposto no § 32 do art. 60 da Constituição
Federa, combinado com o art. 85 do Regfl'nento Co
mum, convoca sessão conjunta, de caráter solene, a
realizar-se hoje, no Plenário da Câmara dos Deputados,
destinada às 19h45min, destinada à promulgação
das Emendas Constitucionais nl!s 21 e 22, de 1999,
oriufldas da Proposta de Emenda à Constituição
n;' 34, de 1998, que "prorroga:, altemndo a alíquota,
a cobrança da contribuição a que se refere o art. 74
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias"
(CPMF), e nll 1, de 1999, que "acresceJ!lta parágrafo
úniclil ao art. 98 e altera as alíneas i do inciso I do
art. 102 e c do inciso I do art. 105· da Constituição
Federal" (criação de juizados especiais - habeas
corpus, Tribuna! Superior, STF e Tribunal Estadual,
Superior Tribunal de Justiça; respectivamente).

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exi!
protestos de apreço e consideração. - Antonio
Carlos Milgalhães, Presidente..

O' SR JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.. Exil a palavra.

O· SR: JOSÉ GENOíNO' (Pl' - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar o

protesto da oposição no que chamo de promulgação
açodada dessa emenda à Constituição. É um fato
inédito no Parlamento promulgar uma emenda quin
ze minutos após sua aprovação!

Em sinal de protesto, não participarei da ses
são solene de promulgação dessa emenda à Consti
tuição. Como não poderei falar na sessão solene,
quero deixar registrado perante a Casa e a opinião
pública meu protesto, em nome da bancada do Parti
do dos Trabalhadores.

Queremos expressar ainda, sem abrir nenhum
debate, nossa solidariedade ao Movimento dos Tra
balhadores Rurais Sem Terra - MST, que reputamos
um movimento sério e legítimo, e dizer que esse de
bate tem que ser feito em outros termos e não por
uma adjetivação ideologizada, sectarizada, que pro
duz a intransigência e a violência.

Agradeço a V. Exª a tolerância, Sr. Presidente.

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHO
RES:

DR. ROSINHA - Requerimento de informações
ao Ministro do Esporte e Turismo sobre gastos na
reforma do gabinete.

ROBERTO ARGENTA - Indicação ao Ministro
Extraordinário de Política Fundiária de altemativas
no andamento do Programa de Reforma Agrária.

Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Deputados de inserção nos Anais da Casa de repor
tagem publicada no jornal Zero Hora, de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, relatando exemplo de
estímulo ao desenvolvimento do Brasil.

UBIRATAN AGUIAR - Projeto de resolução
que acrescenta parágrafo ao art. 280 do Regimento
Interno.

NEUTON LIMA - Indicação ao Poder Executi
vo, no âmbito do Ministério do Orçamento e Gestão,
do levantamento da necessidade de servidores an
tes da demissão por excesso da despesa com pes
soal.

ANTONIO KANDIR - Projeto de lei que altera e
acrescenta artigos à Lei n2 9.279, de 1996, que re
gula direitos e obrigações relativos à propriedade in
dustrial.

PEDRO FERNANDES - Projeto de lei que dá
nova redação ao inciso I do art. 52 e acrescenta § 311
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ao art. 16 da Lei nQ /.827, de 1989, e dá outras pro- gestantes e menores desacompanhados, no mo-
vidências. mento da retirada de malas nas salas de desembar-

RICARDO BERZOINI - Requerimento de infor- que dos aeroportos brasileiros.
mações ao Ministro da Fazenda sobre o Comitê de Requerimento de informações ao Ministério de
Coordenação das Instituições Financeiras Públicas Minas e Energia sobre as razões do blecaute ocorri-
Federais - COMIF. do em 11-3-99 e sobre o relatório decorrente das

Requerimento de informações ao Ministro da apurações realizadas relativamente ao evento.
Fazenda sobre operações financeiras realizadas ANTONIO CAMBRAIA - Projeto de lei que al-
pelo Banco Central com instituições bancárias no dia tera o art. 243 da Lei nº 8.069, de 1990 (Estatuto da
15 de janeiro de 1999. Criança e do Adolescente).

RODRIGO MAIA - Projeto de lei complementar ARLINDO CHINAGLlA - Requerimento de in-
que altera a Lei Complementar nQ 82, de 1995, para formações ao Ministro da Aeronáutica sobre ocor-
incluir no limite de despesas de pessoal da União, rências meteorológicas na região de Bauru.
Estados, Distrito Federal e Municípios os gastos rea- Requerimento de informações ao Ministro de
Iizados com serviços de terceiros. Minas e Energia sobre ocorrências meteorológicas

MÁRIO NEGROMONTE - Requerimento ao na região de Bauru.
Presidente da Câmara dos Deputados de constitui- MILTON TEMER - Projeto de lei que acrescen-
ção de Comissão Especial para tratar do modelo a ta parágrafo e dá nova redação ao parágrafo único
ser seguido na privatização da CHESF. do art. 463 da Consolidação das Leis do Trabalho,

CUNHA BUENO - Projeto de lei que dispõe aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e dá
sobre seções eleitorais especiais para deficientes fí- outras providências.
sicos e idosos. EUNíCIO OLIVEIRA - Projeto de lei que altera

Projeto de lei que altera a Lei nº 8.078, de 1990 os §§ 1º e 2º do art. 477 da Consolidação das Leis
(Código de Proteção e Defesa do Consumidor), proi- do Trabalho, que dispõe sobre homologação de res-
bindo formas de intimidação do consumidor de servi- cisão contratual.
ços públicos. MIRO TEIXEIRA - Requerimento ao Presiden-

Projeto de lei que altera a redação do art. 14 te da Câmara dos Deputados de desarquivamento
do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 (Código de Pro- do Projeto de Lei nº 630, de 1995, que institui uma
cesso Penal), facultando ao ofendido o direito de co- nova política de rendas para o trabalhador.
nhecer o andamento do inquérito policial. Requerimento ao Presidente da Câmara dos

Requerimento de informações ao Ministro da ; Deputados de desarquivamento do Projeto de Lei nº
Saúde sobre anúncio de ofensiva do Governo contra 4.635, de 1998, que altera a legislação do Imposto .
o tabagismo. de Renda visando permitir que as despesas com os

Requerimento de informações ao Ministro da salários dos empregados possàm ser consideradas
Previdência e Assistência Social sobre atuação dos como despesas operacionais da pessoa jurídica na
maiores fundos de pensão existentes no País. determinação do lucro e dá outras providências.

Requerimento de informações ao Ministro da Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Justiça sobre o tratamento inadequado dado a pas- Deputados de desarquivamento do Projeto de Lei nº
sageiros idosos, com dificuldades na locomoção, 630, de 1995, que institui uma nova política de ren·
gestantes e menores desacompanhados, no mo- das para o trabalhador.
mento da retirada de malas nas salas de desembar- Requerimento ao Presidente da Câmara dos
que dos aeroportos brasileiros. Deputados de desarquivamento do Projeto de Reso-

Requerimento de informações ao Ministro da lução nº 24, de 1991, que dispõe sobre a investidura
Aeronáutica sobre o tratamento inadequado dado a de servidores e dá outras providências.
passageiros idosos, com dificuldades na locomoção, Requerimento ao Presidente da Câmara dos
gestantes e menores desacompanhados, no mo- Deputados de desarquivamento do Projeto de Reso·
mento da retirada de malas nas salas de desembar- lução nº 122, de 1997, que dispõe sobre a Liderança
que dos aeroportos brasileiros. do Governo e a da Oposição. I

I

Requerimento de informações ao Ministro dos Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Transportes sobre o tratamento inadequado dado a Deputados de desarquivamento do' Projeto de Reso-
passageiros idosos, com dificuldades na locomoção, lução nº 53, de 1995, que institui Comissão Parla-



ROBERTO PESSOA - Indicação ao Ministro
do Trabalho de inclusão de subprograma p~ra finan
ciamento de motocicletas destinadas ao transporte
púbiico de passageirps no Programa de Geração de
Emprego e Renda (PROGER), custeado com recur
sos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Indicação ao Secretário Especial de Políticas
Regionais de alteração do nome do Açude Casta
nhão (CE) para "Açude José Holanda Cunha".

Requerimento de informações ao' Ministro da
Fazenda sobre a arrecadação da Contribuição Provi
sória sobre Movimentação Financeira (CPMF).

Requerimento de informações ao Ministro da
Agricultura sobre as aplicações do Programa Nacio

. nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF).

Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Deputados de registro nos Anais da Casa de voto de
louvor pela posse dos Juízes José Maria de Oliveira
Lucena e Geraldo Apoliano nos cargos de Presiden
te e Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Re
gional Federal da 5A Região.
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mentar de.lnquérito destinada a investigar a questão CHICO DA PRINCESA - Projeto de lei que ins-
do desemprego e da i1iquidez no País decorrente do titui a .Semana de Prevenção do Aborto e dá outras
Plano de Estabilização Econômica do Go&emo Fe- providências.
deral, bem como divisar alternativas ao seu equacio- PAULO LIMA E OUTROS - Requerimento ao
namento. Presidente da Câmara dos Deputados de urgência

Requerimento ao Presidente da Câmara dos para apreciação do ProJeto de Lei nll 4.824, de 1998.
Deputados de desarquivamento da Proposta de PEDRO CELSO E JOSÉ GENOíNO - Requeri-
Emenda à Constituição nll 608, de 1998, que veda a mento ao Presidenté da Câmara dos Deputados de
instituição de impostos pela União, Estados, Distrito prorrogação da sessão ordinária do dia 12 de abril
Federal e Municípios sobre as obras audiovisuais ci- de 1999 para prestação de homenagem à atriz
nematográficas e videofonográficas, de curta, média Fernanda Montenegro, ao cineasta e ator Walter
ou longa metragem, obras fonográficas e obras tea- Salles e equipe, pela realização do filme Central do
trais pelo período de cinco anos contados da data da BrasiL
promulgação desta emenda constitucional.

WILSON SANTOS - Projeto de lei que altera o
Requerimento ao Presidente da Câmara dos art. 147, inciso V, da Lei nll 9.503, de 1997 (Código

Deputados de desarquivamento da Proposta de Fis- de Trânsito Brasileiro), determinando a realização de
calização e Controle nll 88, de 1998, que solicita fis- exame de' direção veicular tanto na via urbana como
calização sobre o processo sucessório entre o BNH na rural.
e a Caixa Econômica Federal, com respeito ao ativo
e passivo das fundações que as entidades, respecti- Projeto de lei que proíbe a cobrança de taxa de
vamente, patrocinava e.patrocina. religação por concessionárias de distribuição de

energia elétrica.
Requerimento ao Presidente da Câmara dos

Deputados de desarquivamento da Proposta de PEDRO WILSON - Requerimento de informa-
Emenda à Constituição nll 554, de 1997, que convo- ções ao Ministro da Educação sobre a liberação dos
ca Assembléia Nacional Constituinte a partir de 111 recursos do Crédito Educativo.
de fevereiro de 1999. PEDRO VALADARES - Requerimento de in-

JOÃO PAULO - Projeto de lei que revoga o formações ao Ministro da Fazenda sobre'a privatiza-
art. 508 da Consolidação das Leis do Trabalho _ ção do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Fede-
CLT, a fim de excluir a hipótese de justa causa, para ral.
o empregado bancário, em caso de falta contumaz
de pagamento de dívidas legalmente exigíveis.

JÚLIO REDECKER - Projeto de lei que dispõe
sobre a capacitação e competitividade do setor de
tecnologia da informação, alterando o art. 411 da Lei
nll 8.248, de 1991.,

MARCELO BARBIERI - Requerimento ao Pre
sidente da Câmara dos Deputados de realização de
sessão solene da Casa em homenagem aos jornais
das cidades do interior de São Paulo.

AIRTON DIPP - Indicação ao Ministro das
Comunicações de reconhecimento dos pareceres da
Fundação Roquete Pinto, hoje Associação de Co
municação Educativa Roquete Pinto, nos casos em
que foram dados favoravelmente em processos de.
concessão de outorga a canais que desejam fazer a
geração de imagens e transmissão de sinal de TV
Educativas, dando prioridade na apreciação destes
processos.

ZULAIÊ COBRA - Requerimento ao Presiden
te da Câmara dos Deputados de reinstalação da Co
missão Especial de Reforma do Poder judiciário.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 190, DE 1999

(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Estado do Esporte e Turismo sobre
gastos na reforma do gabinete.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 155, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja encami
nhado ao Sr. Ministro do Estado do Esporte e Turismo,
Rafael Grecca, o seguinte pedido de informações:

Conforme publicado no jomal Folha de S.Paulo
(17-3-99) a reforma do gabinete do referido ministro con
sumiu R$30.846,75, o equivalente a 237 salários míni
mos, conta a ser paga pelo INDESP (Instituto Nacional
de Desenvolvimento do Desporto), ligado ao Ministério
do Esporte e Turismo. Como o valor inicial da obra era
de R$26.846,75, conforme descrito no Siaf, julgamos
necessário pedir os seguintes esclarecimentos:

a) quais as dimensões do gabinete (área refor
mada);

b) o projeto de reforma foi objeto de alguma li
citação;

c) quais os valores apresentados pelas empre
sas participantes da licitação;

d) cópia de toda a documentação comprobató
ria do processo.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Dr. Rosinha.

INDICAÇÃO Nº 81, DE 1999
(Do Sr. Roberto Argenta)

"Sugere alternativas ao andamento
do Programa de Reforma Agrária".

Excelentíssimo Senhor Ministro Extraordinário
de Política Fundiária.

O Deputado Federal, ao final firmado, se diri
ge à Vossa Excelência para expor e sugerir o se
guinte:
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Projeto de lei que estaoelece a obriyatoriedade PAULO. LIMA - Projeto de lei complementar
de os laboratórios farmacêuticos inscreverem nas que regulamenta a constituição .orgânica e funcional
embalagens ,e rótulos de seus produtos alerta sobre das Juntas Eleitorais.
a necessidade' de orientação médica para o uso de HENRIQUE FONTANA - Requerimento de in-
medicamentos. formações ao Ministro da Fazenda sobre renúncia

JAIR BOLSONARO - Requerimento de infor- fiscal decorrente do art. 17 da Lei nº 9.779, de 1999.
mações ao Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças JAQUES WAGNER E JOSÉ GENOíNO -
Armadas sobre concessão da pensão referida no Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu-
art. 30 da Lei nº 4.242, de 1963. tados de sessão solene para comemoração dos 450

Requerimento de informações ao Ministro da anos de fundação da cidade de Salvador, Estado da
Fazenda sobre o montante repassado à Polícia MiIi- Bahia.
tar e ao Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janei-
ro.

Requerimento de informações ao Ministro do
Exército sobre a criação da Assistência Jurídica no
Ministério do Exército.

WELLlNGTON DIAS - Indicação ao Ministro
da Ciência e Tecnologia de adoção de medida relati
va ao Plano Diretor de Transportes Urbanos de
Teresina, Estado do Piauí.

Indicação ao Ministério da Educação de libera
ção de recursos para a realização de projetos edu
cacionais em Teresina, Estado do Piauí.

Indicação ao Senhor Presidente da República
de determinação aos Ministros da Fazenda, do
Orçamento e Gestão e de Minas e Energia de reali
zação de estudos visando à ampliação dos investi
mentos na Petrobras.

Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Deputados de retirada de tramitação do Requeri
mento de Informação nll 148, de 1999, dirigido ao
Ministro-Chefe da Casa Civil.

JOSÉ PIMENTEL E DA. ROSINHA - Projeto
de lei que dispõe sobre a política nacional de reajus
te de salários e dos benefícios de prestação conti
nuada da Previdência Social.

JOÃO PIZZOLATTI- Projeto de lei que dispõe
sobre a reciclagem de pneus inservíveis e dá outras
providências.

POMPEO DE MATTOS - Projeto de lei com
plementar que autoriza o uso de títulos federais para
pagamento de dívidas de Estados e Municípios.

Projeto de lei que veda o cultivo comercial de
organismos geneticamente modificados (OGM) no
território nacional e dá outras providências.

UBIRATAN AGUIAR E SRS. LíDERES 
Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de urgência para apreciação de projeto de re
solução que acrescenta parágrafo ao art. 280 do Re
gimento Interno.
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1) O processo de Reforma Agrária brasileiro nanciamentos poderia ser feito até por pro-
vem encontrando alguns entraves que determinam a dutos, sempre para facilitar o processo pro-
necessidade de umavisão nova e,mais simples so- dutivo;
bre o·assunto, para o que temos as seguintes su- 2) Este processo seria vantajoso a todos, posto
gestões: . que torna mais rápido e direto o gerenciamento do

a) seja destinado parte do valor auferi- cadastramento é assentamentos, facilita e democra-
do nas vendas do "Programa Nacional de tiza os processos de compra, bem como possibilita à
Privatização" à Reforma Agrária; União tomar líquidos alguns ativos seus em situação

b) insistir para que as aquisições de de risco ou contencioso. Ou seja, não há prejudica-
terras passem a ser prioritariamente realiza- dos e todos ganham.
das por meio de leilões públicos, já que, em-3) Em tais circunstâncias, avançaremos no an-
bora em um primeiro momento haja a resis- damento da Reforma Agrária, segundo condições de
tência, podemos acreditar que haverá uma mercado. Por outro lado, embora não seja dito Iivre-
mudança de comportamento se for demons- mente, é sabido que os lindeiros das áreas em que .
trada a segurança naquilo que estiver sendo talvez se faça assentamento decorrente da Reforma
proposto; Agrária, costumam ter restrições aos novos vizinhos.

c) o Governo Federal poderá utilizar Neste sentido, cadastrando-se municipalmente os
seus créditos ou do Banco do Brasil S/A, assentamentos e controlando-se a produção efetiva
para pagamento das terras adquiridas na nas terras objeto de assentamento, estaremos não
forma acima, os quais serão desagiados de só garantindo uma boa convivência social entre anti-
forma a facilitar as referidas negociações; gos e novos proprietários rurais, mas também a va-

d) os assentamentos sejam feitos se- lorização de todas as áreás, ~m conseqüência de
gundo cadastro realizado antecipadamente, . maior produção e infra-estrutura pública decorrente,
pelos municípios de origem do trabalhador ou seja, todos ganham.
rural, priorizando os assentamentos próximo Sala das Sessões, 18 de março de 1999. -
a suas regiões, visando potencializar a utili- Deputado Roberto Argenta.
zação dos conhecimentos locais como cH- REQUERIMENTO
ma, cultura, geografia etc.; (Do Sr. Roberto Argenta)

e) quando dos assentamentos, os tra-
balhadores rurais deverão comprometer-se "Requer o envio de Indicação ao
em pagar par:te da terra em longo prazo, Ministério Extraordinário de Polrtica Fun-
através de dinheiro ou da entregaequivalen-diárla, com sugestões ao encamlnhamen-
te em produtos, cujos recursos serão reverti- toda Reforma A~rária". .
dos ao município,· como contrapartida dos Senhor Presidente,
encargos gerados pelos assentamentos; Nos termos do art. 113, inciso. I, e § 12, do

f) enquanto a área rural não estiver Regimento Interno da Câmara· dos Deputados, re-
paga, o assentado será depositário da pos- queiro a V. Ex·, seja encaminhada ao Poder Executi-
se do bem, com encargo de produção, vo a Indicação em anexo, sugerindo alternativas ao

.constituindo crime a sua transferência ou encaminhamento da Reforma Agrária.
não utilização; Sala as Sessões, 18 de março de 1999. -

g) os Governos Estaduais deverão co- Deputado Roberto Argenta.
laborar com apoio técnico e incentivos ou REQUERIMENTO

. implantação dos sistemas de Utroca-troca" (Do Senhor Roberto Argenta)
de sementes, bem como outras alternativas
novas e simples que visem facilitar a produ- "Requer seja inserido nos Anais da
ção nas áreas objeto de assentamento; Câmara dos Deputados, reportagem.publi-

h) incentivar aos Municípios a que esti- cada no jornal Zero Hora, de Portô Alegre
mulem as "Patrulhas Mecanizadas", por -RS, relatando exemplo de estímulo ao
meio de financiamentos, parcerias e outras desenvolvimento do Brasil."
formas que visem modernizar a produção, Senhor Presidente,
possibilitando o tratamento mecanizado da O Deputado Federal ao final firmado, requer,
lavoura, cujo pagamento de serviços ou fi- na forma do art. 115, inciso 11, 'do nosso Regimento



A emprllla PIIecco, de Alegrete, investe
US$12 milhões em tecnologia para conseguir

um produto fi.... mais puro

O arroz gaúcho, beneficiado em Alegrete, con
qtristanOO o mercado externo faz parte do projeto do
presidente da indilstria Pilecco, Onélio Pilecco. Não
é à toa que o empresário investiu US$12 milhões na
moc:lemiiZaÇão do seu parque industrial e promoveu
uma grande festa de reinauguração da planta, na úl
tima sexta-feira, para apresentar as novas instalaçõ
es inclusive a convidados chilenos, argentinos e uru
guaios., MaS', o objetivo de' Pilecco é, um dia, colocar
o seu produto na, mesa dos exigentes consumidores
da' Uhião Européia e do Japão.

- VárillS' pessoas vão achar uma utopia. Dirão
que o· Pllooco está sonhando - comenta o empresá
rio'; adiantando que a concretização da meta depen
derá também da conjuntura econômica do setor.

Pllecco afirma que a imp1antação da nova in
dústria ja éo primeiro passo, o lançamento da idéia,
e que·é preciso a consciência de toda da cadeia pro
dutlvaparaque o arroz brasileiro chegue ao Exterior.
O que significa o incremento da produção e a dedi-
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Interno, a inserção nos Anais desta Casa do texto cação à pesqUisa para que se encontre produtos de
do jornal Zero Hora, de Porto Alegre - RS, em sua acordo com os hábitos dos novos clientes. Atual-
página2~, do caderno Campo & Lavoura, onde é re- mente, a produção brasileira está ajustada ao consu-
latado'ó exemplo de uma empresa Gaúcha, do Setor mo interno (inclusive como necessidade de importa-
Arrozeiro (Indústria "Pileco", de Alegrete - RS) - a ção) e ainda não há excedente para exportação. Só
promoção da referida empresa não é o significativo que, em Alegrete, já existe uma indústria pronta para
neste contexto - que está fazendo altos investimen- atender a novas demandas. Isso porque o que se vê
tos em tecnologia, para poder suprir a todos os mer- no galpão reformado é um sistema de produção to-
cados, inclusive externo, até "aos exigentes consu- talmente automatizado, com controle rígido de quali-
midores da União Européia e Japão" (sic). dade e quantidade.

É assim, Senhor Presidente, que entendemos Em todos os pontos do ambiente há captação
que deve ser a postura do empresariado atual e do de pó e higienização completa, além do melhor apro-
futuro empreendedor brasileiro: descobrir a nossa veitamento e até recuperação de alguns produtos,
própria riqueza e a nossa principal fortuna que é ser como o arroz quebrado. No final, o que Pilecco pro-
brasileiro. Ou seja, o Brasil somos nós mesmos e te- mete ao consumidor é um alimento mais puro. Na
mos de ter a consciência de nosso valor, acreditan- avaliação do empresário, toda a tecnologia está em
do que temos condições reais de competir em todos constante mudança.
os mercados. - Quem se prepara vence. A robotização asse-

Este exemplo, vindo do setor agrícola, de- gura um padrão de produção - afirma.
monstra que as pessoas que acreditam, arriscam, O projeto ainda está na primeira fase, que con-
produzem e investem, vão conseguir colocar o Brasil siste em atender apenas ao mercado interno. Com
na liderança que lhe está destinada, pela sua condi- as modificações, a capacidade de beneficiamento
ção humana e pela nossa inteligência e para cuja cresce 30%, o que permite uma produção de mais
obra estamos todos convocados. 1,8 milhão de quilos por mês sobre os 6 milhões de

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. - quilos que a empresa podia industrializar.
Deputado Roberto Argenta. Pelos cálculos de Pilecco, dentro de dois anos,

ARROZ GAÚCHO EM BUSCA a produção deverá estar dentro da capacidade de 12
DE NOVOS MERCADOS milhões de quilos beneficiados mensalmente.

- Se o Brasil tiver produção para abastecer o
mercado interno ficará mais fácil, se tiver que impor
tar é mais difícil - acrescenta.

No primeiro momento, a intenção é continuar
suprindo o mercado interno e, a partir desse investi
mento, buscar outros clientes e produtos. O carro
chefe da empresa continua sendo o arroz agulhinha.
Em tomo de 70% da produção é enviada para São
Paulo. Parte do restante fica no Estado, parte vai
para Minas Gerais.

A família também mantém lavouras de arroz
nos municípios de Alegrete e Quarai. Em áreas pró
prias e arrendadas, são cultivados 2,5 mil hectares,
com uma produtividade calculada para este ano em
5,6 mil quilos por hectare. Ainda no começo dos
anos 90, a colheita própria supria 30% das necessi
dades da indústria, o que não é mais possível. Hoje,
esse índice não passa de 13,46%.

Como produtor e empresário, Pilecco conhece
como ninguém esse mercado e arrisca uma análise.
Para o filho de Bonfilho José Pilecco (o responsável
pelo início da empresa, em 1974), na entrada da sa
fra, o preço deve cair um pouco. No entanto, depois
da safra colhida, quantificada e comparada com o



INDICAÇÃO NII 82, DE 1999
(Do Sr. Neuton Lima)

Sugere ao Poder Executivo o levan
tamento da necessidade de servidores
antes da demissão de servidores por ex
cesso da despesa com pessoal.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Orçamento e Gestão:

A enorme e crescente quantidade de cidadãos
desempregados é um dos mais graves problemas
que afl!glem a Nação. E tal situação tende a se agra
var com a eventual demissão de servidores públicos
por excesso de despesa com pessoal, prevista na
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consumo sem a alternativa das importações (mais sessões ordinárias da Câmara efetivamente realiza-
caras com a crise cambial), os preços tenderão a se das; os fixados por mês contam-se de data a data.
manter em e"olução a partir de junho, entre 8 e 10 § 1º Exclui-se do cômputo o dia ou sessão ini-
dólares. cial e inclui-se o do vencimento.

EM NÚMEROS § 2º Considera-se sessão inicial a do dia em
que ocorrer o fato ou se praticar o ato.

§ 3!! Os prazos, salvo disposição em contrário,
ficarão suspensos durante os períodos de recesso
do Congresso Nacional."

Art. 2!l Esta resolução entra em vigor na data
da sua publicação.

Justificação

A presente iniciativa, que adita parágrafo ao art.
280 do Regimentó Intemo, visa a elucidar o sentido da
expressão "sessão inicial- presente no parágrafo primei
ro do citado dispositivo, porquanto ali o termo pode per
mitir duas interpretações: 1) o cômputo do prazo poderia
iniciar-se,no mesmo dia-da ocorrência do fato que o en
sejou, caso, por exemplo, o fato ocorra em urna sessão
extraordinária realizada antes e no mesmo dia da ses
são ordinária, sendo entendida como sessão inicial a ex
traordinária; 2) mesmo que o fato gerador da contagem
do prazo tivesse ocorrido em uma sessão anterior à or
dinária, esta seria entendida como sessão inicial e, por
tanto, estaria fora do cômputo.

Com a redação dada ao § 2!!, fica elucidado
que se exclui do cômputo a sessão ordinária realiza
da no dia em que ocorreu o fato ou se praticou o ato,
no caso de a contagem ser feito em número de ses
sões. Assim, elimina-se a ambigüidade do dispositi
vo, cristalizando-se o entendimento de que o prazo é
contado (dies a quo) a partir da sessão ordinária
realizada no primeiro dia útil posterior.

Sala das Reuniões, 18 de março de 1999. 
Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro-Secretário.

o perfil da empresa:

• Produção da indústria antes da inovação tecno
lógica: 6 milhões de quilos por mês

• Aumento de produção no beneficiamento da
safra 98/99: 30% (mais 1,8 milhão de quilos elabora
dos)

• Capacidade total de produção: 12 milhões de
quilos elaborados por mês

• Empregos diretos: 130 funcionários

• Principais mercados: São Paulo, Minas Gerais
e Rio Grande do Sul

• lavouras cultivadas com arroz: 2,5 mil hecta
res (entre áreas próprias e arrendadas)

• Municípios: Alegrete e Quaraí
• Rendimento esperado: 5,6 mil quilos por hectare

Cautela como arma

Controle do nível de água da barragem, im:"
plantação do plantio direto aos poucos e estudo cui
dadoso das vantagens e desvantagens da aplicação
de novas tecnologias. Essas são as armas secretas
de Osmar Pilecco (foto) na administração de 700
hectares de lavoura de arroz, em Alegrete. Irmão do
presidente da indústria de arroz Pilecco, Onélio Pi
lecco, Osmar prefere ser cauteloso nas decisões:

- E pelo jeito, tem dado certo. A colheita está
prevista para começar entre os próximos dias 15 e 20,
e a expectativa é de um rendimento em tomo de 5,6
mil quilos por hectare. Neste ano, tem tudo para dar
certo. No nosso caso, como controlamos a água, é até
melhor que o tempo continue seco para a colheita.

O plantio direto já está em 331 heCtares para redu
zir os custos no manejo da cultura e com mão-de-obra.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 8, DE 1999

Acrescenta parágrafo ao art. 280 do
Regimento Interno.

A Câm.ara dos Deputados resolve:

Art. 12 O art. 280, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, aprovado pela Resolução n!! 17,
~ 1989, passa a vigorar com a seguinte redação

-Art. 280. Salvo disposição em contrário, os prazos
~inalados em dias ou sessões neste regimento com
putar-se-ão, respectivamente, como dias corridos ou por



Justificação.

A nova Lei de Patentes (Lei nº 9.279, de 14 de
maio de 1996) veio regular direitos e obrigações re
lativos à propriedade industrial, em consonância com
o preceito contido no art. 5º, XXIX, da Constituição
Federal.

Em que pese toda a evolução e modernidade
que a nova legislação conferiu ao assunto, alguns
pontos permanecem inalterados.

Diversos setores industriais encontram sérias
dificuldades em combater a contrafação de seus pro
dutos.

Com efeito, dispõe o art. 130, 111, do referido di
ploma legal, que ao titular da marca é assegurado o
direito de zelar pela sua integridade material ou re
putação.

Envidados todos os esforços num sentido, es
barram os interessados em um obstáculo: as penas
são por demais brandas, insuficientes para desenco
rajar o indivíduo a paralisar suas atividades.

Propõe-se autorizar a comunicação de imedia
to aos órgãos fiscalizadores competentes acerca do

Art. 194 .
Pena - detenção de 1 (um) a 4 (quatro) anos

ou multa (NR)

Pena - detenção de 1 (um) a 4 (quatro) anos
ou multa. (NR)

REQUERIMENTO
(Do Sr. Neuton Lima)

Requer o encaminhamento de Indi
cação ao Poder Executivo.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExiI, nos termos do art. 113, inciso I

e § 12, o encaminhamento, ao Ministro de Estado do Or
çamento e Gestão, da Indicação anexa, sugerindo o le
vantamento da necessidade de pessoal em cada órgão
plt>lico federal previamente à demissão de servidores
por excesso de despesas com a folha de pagamento.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Neuton Lima.

PROJETO DE LEI Nº 333, DE 1999
(Do Sr. Antonio Kandir)

Altera e acrescenta artigos. à Lei
nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que re
gula direitos e obrigações relativos à pro
priedade industrial.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os arts. 189, 194 e 195 da Lei nº 9.279,

de 14 de maio de 1996, passam a vigorar com a se
guinte redação:

MArt. 189 .
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Emenda Constitucional n2 19, de 1998, e em vias de Art. 195 .
regulamentação.. Pena - detenção de 1 (um) a 4 (quatro) anos

Por outro lado, sabe-se do considerável contigente ou multa. (NR)·
de servidores que passou para a inatividade ao longo da Art. 22 Acresce-se o seguinte art. 196 à Lei
tramitação da reforma constitucional da previdência so- n2 9.279196:
cial, recentemente concluída. Muitas das vagas abertas "Art 196-A. A sentença condenatória poderá
por esse e por outros motivos necessitam ser preenchi- determinar:
das, sob pena de comprometimento da qualidade dos I _ destruição de todos os produtos resultantes
serviços públicos prestados à população. das atividades criminosas previstas nos artigos ante-

Pelo exposto, sugerimos que, antes de eventual cedentes, assim como das matrizes, moldes, negati-
demissão de servidores públicos, por excesso de des- vos e demais elementos utilizados para a prática do
pesa com pessoal, proceda-se a criteriosa apuração delito; e
da necessidade de funcionários em cada órgão ou en-
tidade federal, dando-se preferência, sempre que pos- 11 - perda de máquinas, equipamentos e insu-
sível, à remoção ou à redistribuição dos servidores mos destinados à prática do delito ou, servindo eles
que, de outro modo, seriam demitidos. unicamente para fins ilícitos, sua destruição.·

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. _ Art. 3º Acrescente-se o seguinte art. 202-A à
Deputado Neuton Lima. Lei nº 9.279/96:

"Art. 202-A. Determinada a efetivação da dili
gência de busca e apreensão de produtos cuja falsi
ficação e comercialização tenham infringido qualquer
dispositivo da presente lei, o Juiz de Direito compe
tente, tão logo comprovado o ilícito, expedirá ofícios
informando aos órgãos fazendários e de defesa do
consumidor locais, para que tomem as medidas in
seridas dentro de sua esfera de competência visan
do fiscalizar e autuar os responsáveis pelo ato·.

Art. 4º Esta. lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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ilícito praticado, para que tomem as medidas cabí
veis segurido suas atribuições.

Com a aprovação do presente Projeto de Lei,
certamente estaremos contribuindo para o desenvol
vimento do setor industrial do País, e por outro lado,
coibindo a prática de atos ilícitos, que prejudicam
não s6 esse, mas também os consumidores e o Fis
co, em todos os níveis de Governo.

Isto posto, contamos com o apoio de nossos
ilustres pares para a aprovação desta proposição.

Sala de Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Antonio Kandir.

PROJETO DE LEI Nl! 334, DE 1999
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Dá nova redação ao inciso I do art.
Sll e acrescenta § 311 ao art. 16 da Lei
n ll 7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O inciso I do art. 511 da Lei nll 7.827, de

27 de setembro de 1989, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 511 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - Norte, a região compreendida pelos Esta
dos do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima,
Rondônia, Tocantins e região de abrangência da
Amazônia Legal.

11- .
111- ..
IV - ..
Art. 22 O art. 16 da Lei nll 7.827, de 27 de se

tembro de 1989, passa a vigorar acrescido do se
guinte § 3l1:

"Art. 16 ..
§ 12 .

§ 22 .

§ 32 Nos municípios localizados na área de
abrangênc::ia da Amazônia Legal em que não hou
ver agência do Banco da: Amazônia S.A. - BASA.
a aplicação dos recursos poderá ser feita pejo
Banco do Brasjl S.A., na condição de agente finan
ceiro da Fundo Constitucional de Financiamento
da Região Norte -c: FNO. em consonância com o
disposto no art. 92 da Lei n2 7.827, de 27 de se
tembro de 1989."

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 411 Revogam-se as disposição em contrá-
rio.

Justificação

Os Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste
(FCO) foram criados pela Lei n2 7.827, de 27 de se
tembro de 1989, que regulamentou o disposto no art.
159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, com
o objetivo de contribuir para o desenvolvimento eco
nômico e social das regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste, mediante a execução de programas de fi
nanciamento aos setores produtivos, em consonân
cia com os respectivos planos regionais de desen
volvimento.

Para efeito de aplicação dos recursos, o citado
legal estabeleceu que a área de atuação do Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO
compreenderia a região abrangida pelos Estados do
Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia
e Tocantins.

Decorridos dez anos de atividade dos Fundos
Constitucionais, nota-se da leitura aos números
constantes do boletim de informações' gerenciais
elaborado pela Secretaria Especial de Políticas Re
gionais, do extinto Ministério do Planejamento e Or
çamento, que há escassez de recursos no FNE para
atender a demanda da região Nordeste, enquanto
que no FNO observa-se expressivo volume de recur
sos disponíveis para aplicação nos programas de fi
nanciamento da região Norte.

O Projeto de Lei pretende corrigir as disparida
des verificadas nas aplicações dos recursos consti
tucionais, visto que parte da região da Amazônia Le
gai, localizada no Nordeste brasileiro, carece de fon
tes .alternativas para o financiamento dos setores
produtivos, dada a escassez de recursos no FNE.

Com a aprovação da presente proposta, a as
sistência creditícia proporcionada pelo FNO será es
tendida à área da Amazônia Legal, por meio do Ban
co da Amazônia S.A. - BASA, contribuindo, assim,
para o fomento das atividades dos produtores rurais
e das empresas sediadas nessa importante região
do Brasil.

Trata-se, portanto, de medida justa e oportuna,
visto que vem ao encontro das necessidades das
comunidades localizadas em áreas da região Nor
deste com características ambientais, geDgráficas,
econômicas e sociais às vezes muito mais próximas
da região Norte e da Amazônia Legal do que da pró
pria região na qual estão inseridas por conta da divi
são territorial.

Nas localidades onde não existem pontos de
atendimento do BASA, a assistência poderá ser



Justificação

Diante das notícias veiculadas pela imprensa
(em particular a coluna no Jornal do Brasil de
17-3-99, de Gilberto Menezes Cortes, com relação
às operações financeiras realizadas pelas diversas
instituições bancárias com o Bacen no dia 15-1-99
data da maxi desvalorização do real frente ao dólar 
e das denúncias de favorecimento de alguns bancos,
que teriam conseguido zerar seus contratos em dólar,
em detrimento de outros, e para resguardar o interesse
público, é importante que esta Casa inteire-se de todos
os critérios utilizados pela direção do Banco Central do

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 191, DE 1999

(Do Sr. Deputado Ricardo Berzoini)

Requer informações ao Senhor
Ministro de Estado da Fazenda sobre o
Comitê de Coordenação das Institui
ções Financeiras Públicas Federais 
COMIF
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prestada pelo Banco do Brasil, por possuir maior ca- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
pilaridade de rede -de agências, buscando-se, com "N!! 192, DE 1999
isso, a complémentariedade de atuação entre as ins- (Do Sr:. Deputado Ricardo Berzoini)
tituições financeiras federais, de forma a otimizar a
aplicação dos recursos, e o atingimento do objetivo Requer informações ao Senhor Mi-
precípuo dos Fundos Constitucionais, que é o de nistro de Estado da Fazenda
promover o desenvolvimento econômico e social das Senhor Presidente,
regiões mais carentes do País. Requeiro, com base no § 2º do art. 50 da

Pelas razões expostas, esperamos contar com Constituição Federal, combinado com o art. 116 do
o imprescindível apoio dos ilustres parlamentares Regimento Interno da Câmara dos Deputados, se-
desta Casa para a aprovação da presente proposi- jam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da
ção. Fazenda, as seguintes informações:

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. - 1) Porque na sexta-feira (15-1-99) - quando o
Deputado Pedro Fernandes. dólar chegou a ser vendido por R$1,95 - os 12.500

contratos do Banco ~arka SIA foram fechados pelo
Banco Central diante da cotação de um dólar para
cada R$1 ,275?

2) Além disso, porque essa taxa não se esten
deu aos cotistas do fundo de administração do Banco
Marka S/A?

3) Porque o Banco Central fechou, no mesmo
dia, contratos com o Banco Fonte-Cindam nos quais
constavam cotações de cada dólar valendo R$1,32
e estendeu tal câmbio aos cotistas do referido ban
co?

4) Quem pagou as diferenças por esses valo
res perpetrados pelo Bacen?

5) Porque o Bacen violou o princípio da igual
dade, ao dar tratamento desigual a situações idênti
cas?

6) Tais operações "estranhas" aumentaram a
dívida pública, elou causaram prejuízo ao Banco
Central ou diminuíram as reservas de capitais?

7) Existem outros Bancos que fecharam con
tratos, no mesmo dia (15-1-99), com cotações dife
rentes de mercado? Por quê?

8) Por fim, como foram zeradas, particularmen
te, as posições financeiras dos Bancos Boavista,
Pactuai e Bozano Simonsen?

2) Quem são os membros deste Comitê e qual
o cronograma a ser seguido por ele?

3) Cópia dos documentos elaborados pelo Co-

4) Quais são as informações disponíveis sobre
a reestruturação da Caixa Econômica Federal e do
Banco do Brasil?

mif;

Justificação

Cabe a esta Casa acompanhar sistematica
mente iniciativas do Governo Federal a respeito das
Instituições Financeiras Públicas Federais, especial
mente as relativas ao Banco do Brasil e à Caixa
Econômica Federal.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Ricardo Berzolni (PT/SP). Gabinete 267
Anexo 111

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no § 22 do art. 50 da"
Constituição Federal, combinado com o art. 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, se
jam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, as seguintes informações:

1) Quais as atribuições do Comitê de Coorde
nação das Instituições Financeiras Públicas Federais
- COMIF e a partir de que data ele está funcionan
do?
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Brasil em relação aos problemas ocorridos no mer- consumidores, a classe média, e para o país todo,
cado financeiro no mês de janeiro de 1999. que virou de pernas para o ar. Começando pela po-

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. -:- pularidade do presidente Fernando Henrique, que
Deputado Ricardo Berzoini (PT/SP). Gabinete 267 despencou de ponta-cabeça.
Anexo 111. O Marka tinha 12.500 contratos vendidos de

A ONÇA E A VARA CURTA dólar para 1º de fevereiro, ao preço de R$1,22 (o dó
lar valia R$1 ,2114 no dia 12 de janeiro, véspera da

O banqueiro Salvatore Alberto Cacciola, dono primeira desvalorização). Cada contrato valia R$100
do Banco Marka, em processo de liquidação ordiná- mil. Com o dólar a R$1 ,32, a perda já seria grande.
ria, ou seja, de auto-extinção, é um homem, no míni-
mo, intimorato. Mas, com a liberação do câmbio na sexta-feira

Ele passou por momentos difíceis, como, no co- dia 15, quando o dólar foi a R$1,95, não adiantou a
meço do Plano Real, quando ficou semanas em poder BM&F retardar os ajustes de posições (a pedido do
de seqüestradores, antes de ser libertado em <Niterói. Banco Central, que queria evitar uma quebradeira no
Era também um dos últimos remanescentes do clube mercado, afetando o próprio Banco do Brasil, detentor
dos dealers do Banco Central no mercado aberto cria- de metade dos contratos vendidos de dólar futuro).
do no começo dos anos 70. As demais distribuidoras e Mas houve tempo para o Marka zerar suas po-
corretoras que viraram bancos, como o Marka, quebra- sições com o dólar de R$1,275. O movimento finan-
ram ou foram absorvidos por estrangeiros. ceiro desta operação foi de R$1,593 bilhão. A quan-

Mas Cacciola acabou naufragando com seu tia exata para que o patrimônio líquido do Marka
banco depois da desvalorização do real, no dia 13 (R$68,750 milhões) entrasse no bolo zerando as po-
de janeiro, arrastando para o prejuízo centenas de sições a futuro.
cotistas dos fundos Marka. O Marka, pelo que se sabe, foi um dos poucos

Confiando numa massa regular de informações e bancos a zerar as posições em dólar futuro por
na avaliação de sua equipe de economistas, o Marka R$1,275. Teria sido oferecida a Cacciola a zeragem
apostou que o real não seria desvalorizado. E, julgan- das posições do banco e dos fundos Marka a
do que tinha um four de reis, ou de ases, nas mãos R$1,32, como foi feito e aceito pelo Fonte-Cindam
apostou pesado a favor do real no mercado futuro de que também estava vendido a futuro. Se o Marka ti-
dólar da BM&F, a Bolsa de Mercadorias & Futuros. vesse aceito esta posição, os fundos teriam perdido

O Banco Marka tinha assumido posições em no máximo 30%, como ocorreu com os fundos do
dólar (na ponta vendedora) para vencimento em 12 Fonte-Cindam, que teve de vender 80% do controle
de fevereiro. O valor financeiro superava em 20 ve- para a Banque Nationale de Paris (BNP).
zes o patrimônio líquido do banco, de R$68,750 mi- Os cotistas estão sendo convocados agora
Ihões. Se o real mantivesse a trajetória de desvalori- pelo sócio controlador do Marka, Salvatore Cacciola,
zação mensal de 0,6% (7,5% ao ano), o banco po- para uma reunião terça-feira, dia 23, às 11 h, no Clube
deria ter algum lucro. Mas nada extraordinário. Ginástico PortugLlês, no Centro do Rio, para ingres-

Ocorre que deu tudo errado: no dia 12, Gustavo sarem, como litisconsortes, numa ação que o Banco
Franco renunciou à presidência do Banco Central Marka pretende mover contra o Banco Central, res-
por não concordar com a desvalorização do real, e o ponsabilizando-o por seus prejuízos.
diretor de política econômica e monetária, Francisco A ação está sendo coordenada pelo advogado
Lopes foi indicado para substituí-lo na presidência. Arnold Wald, que ficou famoso por defender o minis-

No dia 13, Lopes anunciou a desvalorização do tro da Fazenda Emane Galvêas no Caso Vale (a
real frente ao dólar por meio de um sistema de ban- venda, em 1980, de ações da Companhia Vale do
das largas, com piso de R$1,20 e teto de R$1,32, Rio Doce em poder do Tesouro, por iintermédio de
que se moveria mediante "variação diagonal da ban- um dealer do Banco central, a corretora Ney Carvalho,
da cambial". Foi o começo do "deus nos acuda". do então presidente da Bolsa do Rio, Fernando Car-

No mercado financeiro, com perdas irremediá- valho, que estava num comer no mercado futuro).
veis para Os vendidos em dólar no mercado futuro e Seria bom que a atual direção que responde
lucros fantásticos para os comprados (o sistema fi- pelo Banco Central convocasse o ex-presidente
nanceiro lucrou, por baixo, n~ conjunto, R$6 bilhões). Francisco Lopes e o ex-diretor de Fiscalização Cláudio
Para os assalariados, que'viram os preços dispara- Mauch (que, de acordo com as versões que circulam
rem em esoiral. na esteira da alta do dólar. Para os no mercado financeiro. teria se demitido. e deDois
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voltou atrás, exatamente porque não concordava Art. 22 Esta lei complementar entra em vigor na
com os termos .do acerto com o Marka). data de sua publicação.

. ·Além de evitar futuros prejuízos, sob a forma de Justificação
indenizações pagas pela viúva, quem sabe o caso não
seria esclarecido de uma vez por todas? Há fitas gra- O limite de despesas de pessoal estabelecido
vadas que podem ser de grande valia no episódio. pela Lei Complementar nº 82195, também conhecida

como "Lei Camata", mostrou-se falho em pelo menos
A bolsa ou a vidar um aspecto, ao longo de sua execução recente. Refe-

A CVM bem que podia aproveitar o embalo da rimo-nos aos gastos que rigorosamente todos os órgã-
segunda suspensão, em menos de uma semana, os públicos fazem com serviços de terceiros. Essas
das ações da Lightpar para que a empresa dê mais despesas, por estarem classificadas no grupo de "Ou-
informações sobre o contrato de exclusividade para tras Despesas Correntes", não entram no cômputo ge-
explorar o novo linhão de Itaipu, e passar o pente ral da folha de pagamentos governamental.
fino no mercado de ações. Trata-se, no entanto, de uma despesa típica de

Mais do que a volta da euforia aos pregões, devi- pessoal, tendo em vista que sua parcela mais signifi-
do ao lento, mas gradual retomo dos investimentos es- cativa resulta em remuneração dos empregados
trangeiros, as duas últimas semanas foram marcadas contratados pelas empresas concessionárias dos
por operações pouco ortodoxas, com valorizações de serviços terceirizados. O fato de essas pessoas não
mais de 100% de ações que estavam esquecidas e integrarem o quadro permanente de pessoal de ór-
agora estão sendo alvo de boatos de mudança de con- gãos públicos onde trabalham não exclui a natureza
trole acionário, como a Mesbla e a Sharp. típica da despesa que com eles é realizada.

Giro de 180 graus Assim é que achamos que a inclusão desses
gastos no montante geral de despesas de pessoal é

O presidente Fernando Henrique Cardoso pe- no mínimo, uma questão de coerência. Diante disso
diu que esquecessem os seus escritos do passado. é que esperamos contar com o apoio dos nobres
O ministro da Fazenda, Pedro Malan, iambém deve- Colegas para ver aprovada a presente proposição.'
ria seguir o conselho. Sala das Sessões, 18 de março de 1999. -

Evitaria o constrangimento de ver publicado Deputado Rodrigo Maia.
pelo Instituto dos Economistas do Rio de Janeiro, na REQUERIMENTO
comemoração de seus 20 anos, um artigo do então
economista do Ipea, que condenava, no governo (Do Deputado Mário Negromonte e outros)
Figueiredo, a intenção de não repassar para os as- Os Deputados Federais nominados
salariados o reajuste da inflação passada. abaixo requerem a constituição de Ca-

Na época tinha indexação plena na economia. missão Especial para tratar do modelo a
Hoje, sem indexação. Malan tornou-se adversário ser seguido na privatização da Chesf.
ferrenho do reajuste automático de salários, por Senhor Presidente,
meio de gatilhos ou outras formas mágicas. É do conhecimento de todos que o Código de

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Águas prevê que somente 70% dos potenciais hi-
N2 13, DE 1998 dráulicos podem ser utilizados para Geração de

(Do Sr. Rodrigo Maia) Energia, sendo os restantes 30% obrigatoriamente
Altera a Lei Complementar n2 82, de destinados a outros usos. No caso do rio São Fran-

27 de março de 1995, para Incluir no limite cisco, a geração de energia já consome 75%, res-
de despesas de pessoal da União, Esta- tando hoje apenas 25% para outros usos.
dos, Distrito Federal e Municípios os gas- Os dados acima, por si só, já mostram a ne-
tos realizados com serviços de terceiros. cessidade de um estudo aprofundado sobre a utiliza

ção daquele rio, estudo esse ainda mais premente
O Congresso Nacional decreta: devido à decisão governamental de realizar a privati-
Art. 1º Acrescente-se, ao art. 1º da Lei Comple- zação da Chesf.

mentar nº 82, de 27 de março de 1995, o seguinte § 42: Não tendo havido um processo público de de-
n§ 42 Incluem-se no montante de que bate com a sociedade nordestina acerca dessa ma-

trata o caput as despesas realizadas com téria é de todo necessário que se produza esse de-
serviços de terceiros de qualquer natureza.n bate, para que as diversas nuances do problema se-
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jam levantados, possibilitando conclusões mais ra- PROJETO DE LEI NS! 335, DE 1999
cionais sobre o assunto, e oferecendo melhores sub- (Do Sr. Cunha Bueno)
sídios ao Governo quanto ao modelo de privatização Dispõe sobre seções eleitorais es-
da Chesf que melhor atenda à região nordestina. peciais para deficientes físic~s e idosos.

Assim, os Deputados Federais abaixo nomina-
,dos são de parecer que deva ser criada uma Comis- O Congresso Nacional decreta:
são Especial com o objetivo de realizar um amplo de- Art. 12 Em cada local de votação haverá tantas
bate sobre o modelo da cisão da Chesf, debate esse seções eleitorais especiais quantas forem necessá-
que inclua, necessariamente, as Lideranças da região rias para receber os votos dos eleitores deficientes
Nordeste, com seus Governadores, Senadores, Depu- físicos e idosos acima de 65 anos.
tados Federais e Estaduais, Prefeitos e Vereadores, Art. 22 Estas seções eleitorais especiais deve-
no afã de chegar a conclusões racionais e objetivas rão ser de fácil acesso, localizadas em piso térreo,
sobre o modelo de privatização da Chesf, dadas as ca- sem escadas, sem obstáculos, em salas com piso
racterísticas especiais que revestem a matéria. antiderrapante, bem iluminadas e ventiladas, com

Mário Negromonte, Deputado Federal - assentos para, no mínimo, dez pessoas.
PSDB/BA, Vice-Líder do PSDB. Art. 32 Ao se alistarem, os eleitores portadores

de deficiência física declararão à Justiça Eleitoral
sua condição de deficiente, a fim de que esta os ins
creva em seção eleitoral especial.

Art. 42 Os eleitores portadores de deficiência fí
sica e maiores de 65 anos poderão requerer a trans
ferência para seção eleitoral especial, situada no lo
caI de votação de sua seção eleitoral de origem.

Art. 52 Se a seção eleitoral especial não alcan
çar o número mínimo de eleitores exigido, este se
completará com a inclusão de outros, ainda que não
sejam deficientes físicos ou idosos.

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O projeto de lei que ora apresentamos, por su
gestão oferecida pelo Sr. ARMANDO CRISTELU,
residente em São Paulo, tem como objetivo criar se
ções eleitorais especiais destinadas aos eleitores
portadores de deficiência física e maiores de 65
anos.

Esta idéia nos foi encaminhada pelo Senhor
Armando Cristelli - membro do diretório do PPB em
Santana - SP - que, nas últimas eleições, assistiu,
perplexo, ao esforço dos deficientes físicos e dos
idosos para conseguir exercer sua cidadania.

Queremos, com esta proposição, sanar falha
da legislação eleitoral em vigor, que apenas garante
a prioridade na votação para "os eleitores de idade
avançada, os enfermos e as mulheres grávidas",
mas, infelizmente, não ~á. solução para as seções
eleitorais cujo acesso só se dápor meio de escada
rias.

O projeto de lei que propomos determina a
criação de seções eleitorais especiais que, obrigato-



Justificação

Em que pese as disposições constitucionais
que o asseguram, o direito do ofendido em ter co
nhecimento das providências tomadas no decorrer

Estas as razões que nos levam a contar com o
apoio dos nobres Pares para aperfeiçoar o Código
de Proteção e Defesa do Consumidor.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Cunha Bueno.

PROJETO DE LEI N2 337, DE 1999
(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Altera a redação do art. 14 do Decre
to-Lei nll 3.689141 (Código de Processo
Penal), facultando ao ofendido o direito
de conhecer o andamento do Inquérito
PoliciaI.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Acrescente-se ao art. 14, do Decreto-Lei

nll 3.689, de 3 de outubro de 1941, o seguinte pará
grafo único:

"Parágrafo único. A autoridade policial, infor
mará de imediato, sob pena de responsabilidade, a
pedido do ofendido ou de seu representante legal,
do andamento do respectivo Inquérito Policial, bem
como de todas as providências tomadas, inclusive a
íntegra do relatório encaminhado à autoridade judi
cial e o resultado de eventuais diligências posterio
res."

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JusUflcaçio

É prátlcacomum nas repartições públlcasfederais,
estaduais e municipais a afixação de cartazes que
têm por objetivo claro intimidar o usuário; insinuando
uma possível represália em caso de· uma contest~

ação mais enfática, de uma discussão·mais acalora
da, conforme lembra o Sr. JOSÉ ELlSEU; residente
em Osasco - SP. Um dos mais comuns reproduz o
art. 331 do Código·Penal: "Desacatar funcionário pú
blico no exercício da função ou em razão dela: Pena

Art. 3ll Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação~

Art. 411 Revogam-se as disposições em contrá-

ta."

rio.
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riamente terão que ter acesso facilitado para tomar - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (doIs) anos, ou
viável o voto do eleitor deficiente físico e idoso. multa."

Para tal, abre-se a possibilidade desse eleitor Transcrever dispositivo de lei não se constitui
requerer transferência para a seção eleitoral espa- em crime; entretanto, nos locais de atendimento ao
cial do local onde fica sua seção eleitoral de origem; público, tais citações visam claramente constranger
bem como, determina-se que, no ato do alistamento, o usuário, principalmente aquele de condição social
o eleitor deficiente declarará sua condição, a fim de mais humilde ou de pouco conhecimento, que se
ser inscrito em uma seção eleitoral especial. sente cerceado em sua liberdade de receber infor-

Por acreditar que a criação de seções eleitorais mações completas para esclarecimento ou defesa
especiais para deficiente físico e idoso é medida jus- de interesse pessoal. Como resultado, muitas vezes,
ta e conveniente, contamos com o apoio de nossos o cidadão, para não incorrer numa possível sanção
ilustres Pares para sua aprovação. decorrente de uma insistência mais exaltada, deixa o

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. _ local sem estar plenamente atendido.
Deputado Cunha Bueno. Obviamente, este entendimento não invalida o

art. 331 do Código Penal, pois excessos devem ser
PROJETO DE LEI Nt 336, DE 1999 punidos para preservar o servidor público que, no

(Do Sr. Cunha Bueno) exercício da função, representa o Estado. O que
Altera a lei nt 8.078, de 11 de eekmbro buscamos é um equilíbrio, visto que o usuário é, re-

de 1990 - Código de Proteção e Defeu conhecidamente, a parte mais vulnerável nesta rela-
do Consumidor, proibindo fonnas de Intl- ção.
mldação do consumidor de servtços pú
blicos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O art. 39 da Lei nll 8.078, de 1990, pas

sa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

·XIII - intimidar o consumidor de serviços públi
cos, mediante avisos, cartazes ou outros meios vei
culados nos locais de atendimento, em especial
aquefes que fazem referência ao art. 331 do Código
Penal."

Art. 2ll A Lei nll 8.078, de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte artigo:

"Art. 74-A. Intimidar, na forma do inciso XIfl do
art. 39 desta Lei, o consumidor de serviços púbficos:

Pena - Detenção de um a seis meses ou mul-
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"do Inquérito Policial é, via de regra, sonegado aos ci- Não se diga que essas prestações de informa-
dadãos mais humildes ou que não disponham dos ções prejudiquem o andamento da investigação, in-
recursos necessários a fazer-se representar por ad- vadam a privacidade de quem quer que seja (senão
vogados nesta fase inicial. Efetivamente, a Constitui- a do próprio interessado) ou afetem quaisquer ou-
ção Federal faculta esse direito em seu artigc;> quinto, tros interesses, particulares ou coletivos. Na verda-
inciso XXXIII ("todos têm direito a receber dos órgã- de, por irônico e absurdo que possa parecer, da for-
os públicos informações de seu interesse particular, ma como as investigações por vezes são procedi-
ou de interesse coletivo ou geral, que serão presta- das, em razão de uma visão distorcid~ do que seja
das no prazo da,)ei, sob pena de responsabilidade, privacidade, aos indiciados é concedida uma trans-
ressalvadas aquela~ cujo sigilo seja imprescindível à parência do processo investigatório que é, em re-
segurança da soçiedade e do Estado.") e LX ("a lei gra, negada aos ofendidos.
só poderá restringir. a publicidade dos atos proces- Em boa hora fomos alertados dessa situação
suais quando a defesa da intimidade ou do interesse humilhante e antidemocrática pelo Sr. BENEDITO
social o exigirem.O). ROSA, residente em São Vicente, Estado de São

Lamentavelmente, no entanto, a realidade das Paulo, que nos sugeriu a apresentação de uma ini-
delegacias discrimina, por vezes, de forma odiosa os ciativa legislativa que pusesse termo a esse desca-
pleitos dos ofendidos, em função de classe social, labro.
de poder econômico e até de relações de conheci- Nossa proposta acrescenta um parágrafo único
mento pessoal com policiais. Lavrados os Boletins ao art. 14 do CPP, que já trata de assunto relaciona-
de Ocorrência, as investigações são procedidas se- do com um direito assegurado ao ofendido: "O ofen-
gundo o critério pessoal da autoridade policial, que, dido, ou seu representante legal, e o indiciado pode-
por vezes, privilegia arbitrariamente aquelas poucas rão requerer qualquer diligência, que será realizada,
em que as vítimas são influentes ou têm voz na mí- ou não, a juízo daquela autoridade." Desta forma,
dia, ao passo que as demais, a esmagadora maioria, entendemos que os termos do parágrafo proposto
são ignoradas muitas vezes porque faltam recursos temperam o poder de arbítrio constante da redação
em pessoal e em material, deixando-se que cadu- do caput, dando à disposição uma feição bem mais
quem por esgotamento dos prazos legais e sejam fi- cidadã e democrática.
nalmente arquivadas. Certos da conveniência e da oportunidade de

Dessa forma, perpetua-se a impunidade, frus- nossa proposição para o aperfeiçoamento do orde-
tra-se o dever do Estado em prover a Justiça e pro- namento jurídico federal, esperamos poder contar
move-se o descrédito da sociedade nas instituições com o imprescindível apoio dos nobres Pares em fa-
públicas. vor de sua aprovação.

Tal situàça·-o';eoerente com o ambiente totalitá- Sala das Sessões, 18 de março de 1999. -
Deputado Cunha Bueno.

rio e policialesco que imperava por ocasião da ela-
boração do Código de Processo Penal, já não pode REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
prosperar· na vigência da atual Constituição. Hoje, ' N2193, DE 1999
mais e mais, o cidadão toma consciência de seus di- (Do Deputado Cunha Bueno)
reitos e visualiza os serviços públicos, entre eles a Solicita Informações ao Sr. Ministro
polícia, como instrumentos da cidadania e não como da saúde sobre anúncio de ofensiva do
feudos onde fU(lcionários pagos pelo contribuinte Governo contra o tabagismo.
exercem o seu ábsolutismo. A exigência aos órgãos
públicos de informações que digam respeito .ao inte- Excelentíssimo Senhor Presidente,
ressado, a par de evidente exercício de cidadania, Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui-
se constitui em.i1)strumento de eficaz controle exerci- ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In-
do pela sociedàde sobre as atividades do Estado, temo, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
com amplas perspectivas de aperfeiçoá-Ias e de tor- ao Sr. Ministro da Saúde o seguinte pedido de infor-
ná-Ias mais eficazes. mações:

No entanto, à falta de uma disposição legal di
reta no CPP, o cidadão comum, por vezes, continua
a esbarrar hos balcões das delegacias sob os mais
pífios, prepotentes e arrogantes argumentos.

a) quais as ações que pretende tomar
o Ministério da Saúde contra o tabagismo,
conforme anunciado à imprensa pelo Sr. Mi
nistro, em 17-3-99?



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com fundamento no art: 50, § 1,º-, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social o
seguinte pedido de informações:

a) quais são os 50 maiores fundos de
pensão existentes no País, em 31-12-98, de
acordo com o volume de investimentos reali-
zados? .:Ii. • '

b) quais os órgãos ou empresas aos
quais estão vinculados cada um desses fun
dos de pensão?

c) quantos associados e dependentes
havia em 31-12-98 a cada um desses fun
dos de pensão?

d) onde se localiza a sede de cada um
desses fundos e quais são os seus atuais
administradores? .

e) qual a composição da carteira de in
vestimentos de cada um desses fundos, em
31-12-98?

f) quando ocorreu a última fiscalização
em cada um desses fundos, realizada pela
Secretaria de Previdência Complementar?

Março de 1999 DIÁRIO DAcÂMARA DOS DEPurADOS . Sexta-feÍra 19 _10661

b). dE? -que -modo pretende·o Ministério u) houve licitação para a escolha des-
contratar· advogados nos Estados Unidos sas agências em todas as ocasiões?
para impetrar ações contra as indústrias ta- v) se não houve, em. quais não houve
bagistas, com vista ao ressarcimento de e por que não houve?
des~sas incorridas pelo SUS? w) solicito cópia de todos os proces-

c) haverá licitação para contratação sos, na íntegra, que resultaram em dispensa
desses advogados?' de licitação para contratação de c~panhas

d) se haverá, quais serão os pré-requi- antitabagistas;
sitos exigidos? x) quais as medidas normativas e puni-

e) se não haverá, como será feita essa tivas tomadas pelo Governo nos últimos cin-
escolha e qual a base legal para dispensa co anos de modo a proibir ou coibir as cam-
de licitação? panhas publicitárias da indústria tabagista

f) por que o Ministério também não voltadas para o público jovem?
contrata advogados no Brasil para impetra- y) quais as medidas em estudo de
rem ações da mesma espécie aqui mesmo, modo a intensificar esse combate à propa-
perante a Justiça brasileira? ganda direcionada aos jovens?

g) como o Sr. Ministro chegou aos _ .
US$40 a 50 bilhões de ressarcimento? Sala das Sessoes, 18 de março de 1999. -

h) solicito cópia na íntegra dos estudos Deputado Cunha Bueno.
e planilhas que levaram a esses números; REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

i) quais as conclusões a que chegou a N2194, DE 1999
Advocacia Geral da União relativamente (Do Deputado Cunha Bueno)

aos.estudos encomendados s,?bre?a ação a Solicita informações ao Sr. Ministro
ser Impetrada nos Estados Umdos. da Previdência e Assistência Social so-

. j) solicito cópia, na. íntegra, do pr~s- bre atuação dos maiores,tundos de pen-
so em curso na AdvocaCia Geral da Umao; são existentes no País. ;~

k) foi solicitado igual estudo à Advoca
cia Geral da União quanto a se impetrar a
ação aqui mesmo, no Brasil?

I) se foi, solicito cópia, na íntegra, do
processo correspondente;

m) se não foi, por que não foi?
n) como serão fixados os percentuais

de remuneração dos grandes escritórios
americanos que serão contratados?

o) há alguma tabela ou referencial para
a fixação desses percentuais?

p) na licitação que deverá ser realizada
para a contratação desses grandes escritó
rios nos Estados Unidos o fator preço, ou
seja, menor percentual ·de remuneração,
será preponderante?

q) se não, por que não?
r) qual o valor dos investimentos reali

zados nos últimos cinco anos pelo Governo
nas companhias publicitárias de advertência
contra os malefícios do fumo?

s) dessas campanhas, quais foram di
recionadas aos jovens e qual o valor investi
do em cada uma delas?

t) quais as agências responsáveis por
cada uma dessas campanhas?
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g) quais as irregularidades então apu- dos na retirada de malas nas salas de de-
radas em cada caso e quais as conclusões sembarque?
e recomendações a que se chegou em de- b) quais os órgãos ou setores respon-
corrência dessas fiscalizações? sáveis pela salas de desembarque dos aero-

h) quais os fundos de pensão que re- portos brasileiros?
gufarizaram as ocorrências apontadas pela c) no caso de passageiros idosos, com
SPC e quais os que não regularizaram? dificuldades na locomoção, gestantes e me-

i) o que foi feito e o que está sendo fei- nores desacompanhados as normas em vi-
to em relação aos que não regularizaram as gor admitem que pessoa da família ou res-
ocorrências apuradas? ponsável que esteja aguardando pelos mes-

j) qual a norma que rege os investi- mos possa ajudá-los a retirar as malas da
mentos desses fundos? Solicito cópia da esteira, para colocar nos carrinhos, e condu-
mesma; zHas até a saída dos aeroportos?

k)quais desses fundos de pensão não ob- d) se negativo, por que não?
servaram plenamente as disposições dessa nor- e) se positivo, porque os encarregados
ma? das salas de desembarque impedem, na

I) quais as providências tomadas pelo maioria das vezes, que o familiar ou respon-
Ministério no sentido da observância plena sável ajude os passageiros idosos, com difi-
dessas normas? culdades na locomoção, gestantes e meno-

m) quais desses fundos de pensão ti- res desacompanhados na retirada de malas
veram ressalvas nos balanços de 31-12-98, nas salas de desembarque?
por parte dos auditores ou dos atuários?

n) o que foi e está sendo feito a respei- f) se negativo, por que esse acesso
to dessas ressalvas? não passa a ser admitido, identificando-se

o) quais desses fundos de pensão re- previamente a pessoa que vai ajudar o pas-
gistra desequilíbrio ou indício de desequilí- sageiro idoso, com dificuldades na locomo-
brio nos seus planos de previdência? ção, gestante e menor desacompanhado na

p) o que foi e está sendo feito para retirada de malas nas salas de desembar-
reequilibrar esses planos? que?

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. - g) os passageiros idosos, com dificul-
Deputado Cunha Bueno. dades na locomoção, gestantes e menores

- desacompanhados, quando da retirada de
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES malas nas salas de desembarque, são obri-

N1l195, DE 1999 gados a recorrer aos "maleiros" que prestam
(Do Sr. Deputado Cunha Bueno) serviços em algumas das salas de desem-

Solicita Informações ao Sr. Ministro barque dos aeroportos no País?
da Justiça sobre o tratamento lnadequa- h) e se os passageiros idosos, com
do dado a passageiros Idosos, com d"l- dificuldades na locomoção, gestante e me-
culdades na locomoção, gestantes e me- nores desacompanhados, quando da reti-
nores desacompanhados, no momento rada de malas nas salas de desembarque,
da retirada de malas nas salas de desem- não tiverem dinheiro para pagar pelos ser-
barque dos aeroportos brasileiros. viços dos "maleiros", quem arca com a

Excelentíssimo Senhor Presidente, despesa?
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui- I) e se não tiver "maleiro" disponível no

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento momento do desembarque, quem ajudará os
Interno, solicito a Vossa Excelência seja encami- passageiros idosos, com dificuldades na loco-
nhado ao Sr. Ministro da Justiça o seguinte pedido moção, gestantes e menores desacompanha-
de informações: dos na retirada de malas nas salas de desem-

a) quais as normas que regem o barque?
acesso e o tratamento dado aos passagei- J) por que em alguns aeroportos brasi-
ros idosos, com dificuldades na locomo- leiros esse acesso é "admitido" por alguns
ção, gestantes e menores desacompanha- responsáveis pelas salas de desembarque,
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mais sensíveis ao problema, em outros
aeroportos não?

k) na hipótese de algum dos passagei
ros idosos,' com dificuldades na locomoção,
gestantes e menores desacompanhados, ao
retirarem suas malas das esteiras, nas salas
de desembarque, se machucarem ou sofre
rem algum dano, de quem é a responsabili
dade, na medida em que estão impedidos
de contar ,com a ajuda "gratuita" de pessoa
da família ou responsável?

I) e se por limitações físicas os passa
geiros idosos, com dificuldades na locomo
ção, gestantes e menores desacompanha
dos não conseguirem retirar suas malas da
esteira nas salas de desembarque, ou se
quer colocá-Ias sobre os carrinhos, queqt
tomará as providências no sentido de socor
rê-los?

m) nesse caso os passageiros idosos,
com dificuldades na locomoção, gestantes e
menores desacompanhados terão de espe
rar por todo o desembarque, a retirada de
todos os passageiros e malas, para então vir
a ser atendidos por alguém?

n) por que então os passageiros ido
sos, com dificuldades na locomoção, ges
tantes e menores desacompanhados, na
retirada de malas nas salas de desembar
que, têm de ser os últimos a serem atendi
dos, quando 'deveriam, ao contrário, ter
prioridade e relação aos demais passagei
ros?

o) por que no momento do embarque
check In nos aeroportos brasileiros os
passageiros idosos, com dificuldades na
locomoção, gestantes e menores desa
companhadÇ)s podem contar com a ajuda
de pessoa da família ou responsável, para
o despacho das malas, e no momento do
desembarque não podem contar com igual
auxílio?

p) quais as providências tomadas
por esse Ministério no sentido de resolver
esta questão e evitar o constrangimento e
a expósição a riscos dos passageiros ido
sos, com dificuldades a locomoção, ges
tantes e menores desacompanhados na
retirada de malas nas salas de desembar
que?

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAçÕES
NIl196, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
da Aeronáutica sobre o tratamento Inade
quado dado a passageiros idosos, com
dificuldades na locomoção, gestantes e
menores desacompanhados, no momen
to da retirada de malas nas salas de de
sembarque dos aeroportos brasileiros.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição
Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro da Aeronáutica o seguinte pedido de informações:

a) quais as normas que regem o aces
so e o tratamento dado aos passageiros ido
sos, com dificuldades na locomoção, ges
tantes e menores desacompanhados na reti
rada de malas nas salas de desembarque?

b) quais os órgãos ou setores respon
sáveis pelas salas de desembarque dos
aeroportos brasileiros?

c) no caso de passageiros idosos, com
dificuldades na locomoção, gestante' e me
nores desacompanhados as normas ·em vi
gor admitem que pessoa da família ou res
ponsável que esteja aguardando pelos mes·
mos possa ajudá-los a retirar as malas da
esteira, para colocar nos carrinhos, e condu
zi-Ias até a saída dos aeroportos?

d) se negativo, por que não?
e) se positivo, por que os encarrega

dos das salas de desembarque impedem,
na maioria das vezes, que o familiar ou res
ponsável ajude os passageiros idosos, com
dificuldades na locomoção, gestantes e me
nores desacompanhados na retirada de ma
Ias nas salas de desembarque?

f) se negativo, por que esse acesso não
passa a ser admitido, identificando-se previa
mente a pessoa que vai ajudar o passageiro
idoso, com dificuldades na locomoção, ges
tante e menor desacompanhado na retirada
de malas nas salas de desembarque?

g) os passageiros idosos, com dificul
dades na locomoção, gestantes e menores
desacompanhados, quando da retirada de
malas nas salas de desembarque, são obri
gados a recorrer aos "maleiros· que prestam
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serviços em algumas das salas de desem- (Jdcho das malas, e no momento do desem-
barque dos aeroportos no País? barque não podem contar com igual auxílio?

h) e se os·passageiros idosos, com di- p) quais as providências tomadas por
ficuldades na locomoção, gestantes e meno- esse Ministério no sentido de resolver esta
res desacompanhados, quando da retirada questão e evitar o constrangimento e a ex-
de malas nas salas de desembarque, não ti- posição a riscos dos passageiros idosos,
verem dinheiro para pagar pelos serviços com dificuldades na locomoção, gestantes e
dos "maleiros", quem arca com a despesa? menores desacompanhados na, retirada de

i) e se não tiver "maleiro" disponível no mo- malas nas salas de desembarque?

mento do desembarque, quem ajudará os passa- Sala das Sessões, 18 de março de 1999. -
geiros idosos, com dificuldades na locomoção, Deputado Cunha Bueno.
gestantes e menores desacompanhados na reti-
'radade malas nas salas de desembarque? REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

N1l197, DE 1999
j) por que em alguns aeroportos brasileiros

esse acesso é "admitido" por alguns responsá- (Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

veis pelas salas de desembarque, mais sensí- Solicita informações ao Sr. Ministro
veis ao problema, e em oUtros aeroportos não? dos Transportes sobre o tratamento ina-

k) na hipótese de algum dos passageiros dequado dado a passageiros idosos, com
idosos, com dificuldades na locomoção, gestan- dificuldades de locomoção, gestantes e
tes e menores desacompanhados, ao retirarem menores desacompanhados, no momen-
suas malas das esteiras, nas salas de desem- to da retirada de malas nas salas de de-
barque, se machucarem ou sofrerem algum sembarque dos aeroportos brasileiros.

dano, de quem é a responsabilidade, na medida Excelentíssimo Senhor Presidente,
em que estão impedidos de contar com a ajuda
"gratuita" de pessoa da família ou responsável? Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição

, Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Intemo, s0-
l) e se por limitações físicas os passagei- licito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Minis-

ros idosos, com dificuldades na locomoção, tro dos Transportes o seguinte pedido de infonnações:
gestantes e menores desacompanhados não a) quais as normas que regem o aces-
conseguirem retirar suas malas da esteira nas so e o tratamento dado aos passageiros ido-
salas de desembarque, ou sequer colocá·las sos, com dificuldades de locomoção, ges-
sobre os carrinhos, quem tomará as providên- tantes e menores desacompanhados na reti-
cias no sentido de socorrê-los? rada de malas nas salas de desembarque?

m) nesse caso os passageiros idosos, b) quais os órgãos ou setores responsá-
com dificuldades na locomoção, gestantes e veis pelas salas de desembarque dos aero-
menores desacompanhados terão de espe- portos brasileiros?
rar por todo o desembarque, a retirada de c) no caso de passageiros idosos, com
todos os passageiros e malas, para então vir dificuldades de locomoção, gestantes e me-
a ser atendidos por alguém? nores desacompanhados as normas em vi-

n) por que então os passageiros idosos, gor admitem que pessoa da família ou res-
com dificuldades na locomoção, gestantes e ponsável que esteja aguardando pelos mes-
menores desacompanhados, na retirada de mos possa ajudá-los a retirar as malas da
malas nas salas de desembarque, têm de ser esteira, para colocar nos carrinhos, e condu-
os últimos a serem atendidos, quando deve- zi-Ias até a saída dos aeroportos?
riam, ao contrário, ter prioridade em relação aos d) se negativo, por que não?
demais passageiros? e) se positivo, por que os encarrega-

0) por que no momento do embarque dos das salas de desembarque impedem,
check in nos aeroportos brasile.iros os pas- na maioria das vezes, que o familiar ou res-
sageiros idosos, com dificuldades na loco- ponsável ajude os passageiros idosos, com
moção, gestantes e menores desacompa- dificuldades de locomoção, gestantes e me-
nhados podem contar com a ajuda de pes- nores desacompanhados na retirada de ma·
soa da família ou responsável, para o des- las nas salas de desembarque?
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f) se negativo, por que esse acesso não tirada de malas nas salas de desembarque,
passa a ser admitido, identificando-se previa- têm de ser os últimos a serem atendidos,
mente a pessoa que vai ajudar o passageiro quando deveriam, ao contrário, ter priorida-
idoso, com dificuldades na locomoção, ges- de em relação aos demais passageiros?
tante e menor desacompanhado na retirada o) por que no momento do embarque
de malas nas salas de desembarque? check In nos aeroportos brasileiros os pas-

g) os passageiros idosos, com dificul- sageiros idosos, com dificuldades na loco-
dades na locomoção, gestantes e menores moção, gestantes e menores desacompa-
desacompanhados, quando da retirada de nhados podem contar com a ajuda de pes-
malas nas salas de desembarque, são obri- soa da família ou responsável, para o des-
gados a recorrer aos "maleiros" que prestam pacho das malas, é- no momento do desem-
serviços em algumas das salas de desem- barque não podem contar com igual auxílio?
barque dos aeroportos no País? p) quais as providências tomadas por

h) e se os passageiros idosos, com di- esse Ministério no sentido de resolver esta
ficuldades na locomoção, gestantes e meno- questão e evitar o constrangimento e a ex-
res desacompanhados, quando da retirada posição a riscos dos passageiros idosos,
de malas nas salas de desembarque, não ti- com dificuldades na locomoção, gestantes e
verem dinheiro para pagar pelos serviços menores desacompanhados na retirada de
dos "maleiros", quem arca com a despesa? malas nas salas de desembarque?

I) e se não tiver "maJeiro" disponível no mo- Sala das Sessões, 18 de março de 1999. -
mento do desembarque, quem ajudará os passa- Deputado Cunha Bueno.

geiros idosos, com dificuldades na locomoção, REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
gestantes e menores desacompanhados na reti- N2 198,DE 1999
rada de malas nas salas de desembarque? (Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

j) por que em alguns aeroportos brasi-
leiros esse acesso é "admitido" por alguns respon- Solicita informações ao Sr. Ministro
sáveis pelas salas de desembarque, mais sensí- de Minas e Energia sobre as razões do
veis ao problema e em outros aeroportos não? blecaute ocorrido em 11-3..99 e sobre o

k) na hipótese de algum dos passageiros relatório' decorrente das IlPurações reali·
idosos, com dificuldades na locomoção, gestan- zadas relativamente ao evento.
tes e menores desacompanhados, ao retirarem Excelentíssimo Senhor Presidente,
suas malas das esteiras, nassa/as de desem- Com fundamento no art 50, § 22, da Constituição
barque, se machucarem ou sofrerem algum Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Intemo, soliei-
dano, de quem é a responsabilidade, na medida to a Vossa Excelência SÍ3ja encaminhado ao Sr. Ministro
em que estão impedidos de contar com a ajuda de Minas e Energia o seguinte peclk:Io de infOllT\ações:
"gratuita" de pessoa da famnia ou responsável? a) quais as reais razões que levaram

I) e se por limitações físicas os passagei- ao blecaute decorrente da queda no fomeci-
ros idosos, com dificuldades na locomoção, mento de energia elétrica para grande parte
gestantes e menores desacompanhados não do País, no dia 11-3-99?
conseguirem retirar suas malas da esteira nas b) quais os riscos de outro blecaute
salas 'de desembarque, ou sequer colocá-Ias como aquele voltar a ocorrer?
sobre os carrinhos, quem tomará as providên- c) o que devem fazer os consumidores
cias no sentido de socorrê-los? que tiveram prejuízos decorrentes desse

m) nesse caso os passageiros idosos, blecaute, ou de outros anteriores e posterio-
com dificuldades na locomoção, gestantes e res que venham a ocorrer, relativamente ,a
menores desacompanhados terão de espe- se ressarcirem desses danos junto às fome-
rar por todo o desembarque, a retirada de cedoras de energia elétrica?
todos os passageiros e malas, para então vir d) quais as providências que foram e
a ser atendidos por alguém? vêm sendo tomadas desde então para se

n) por que então os passageiros ido- evitar novos blecautes como aquele?
sos, com dificuldades na locomoção, ges- e) solicito cópia na íntegra do relatório
tantes e menores desacompanhados, na re- definitivo produzido pelo Operador Nacional
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do Sistema ,Elétrico e entregue à Agência mente durante o carnaval, em todo o Brasil, 'onde
Nacional de Energia Elétrica, sobre as cau- adquirem com a maior facilidade essas bebidas, de
sas daquele blecaute? origem duvidosa, em qualquer estabelecimento e até

1) qual o tratamento e encaminhamento em camelôs.
dado ao referido relatório? O consumo é ostensivo, acintoso, em ambien-

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. - tes fechados ou mesmo na rua.
Deputado Cunha Bueno. isto tem_· ocasionado .aumento da violência,

PROJETO DE LEI NO 338, DE 1999 ocorrendo crimes praticados por crianças e adoles
centes.

(Do Sr. Antônio Cambraia)
Em conseqüência resulta a degradação da ju-

Altera o art. 243 da lei nll 8.069, de ventude, deixando-nos antever um futuro sombrio
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança para o nosso País.
e do Adolescente. O presente projeto de lei visa impedir que tais

O Congresso Nacional decreta: fatos aconteçam e possibilita ação efetiva da Polícia
Art. 12 O art. 243 da Lei n2 8.069, de 13 de ju- e do Ministério Público, merecendo o apoio dos'flo-

lho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, bres pares.
passa a vigorar com a seguinte redação: Sala das Sessões, 18 de março de 1999. -

V . Deputado Antônio Cambraia."Art. 243. ender, fornecer ainda que gratui-
tamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, .REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
a criança ou adolescente, sem justa causa, bebi- NR 199, DE 1999
das aJooóIicas ou outros produtos cujos compo- (Do Sr. Deputado Arlindo'Chinaglia)

nentes possam causar dependência física ou psí- Solicita Informações ao S.... Ministro
quica, ainda que por utilização indevida: de Estado da Aeronáutica.

Pena - detenção de seis meses a dois
anos, e multa, se o fato não constitui crime mais Senhor Presidente,
grave." Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui-

ção Federal, e nos ~rts. 24, inciso V e § 22, e 115 e
Art. 211 Esta lei entra em vigor no prazo de trinta 116 do Regimento Interno, solicito a V. Exa. seja en-

dias a partir da data de sua publicação. viado ao Sr. Ministro de Estado de Minas' e Energia,
Justificação o seguinte pedido de informações:

O inciso 11 cttlãrt. 81 da Lei n2 8.069, de 13 de • fornecer cópias de ocorrência mete0-
julho de 1990, proíbe a venda de bebidas alcoólicas rológica da região de Baurú nos horários an-
à criança ou ao adolescente, não estipulando san- teriores e posteriores às 21h16 mio;
ção aljuma nesse dispositivo. • fornecer toda e qualquer informação

Entretanto, o art. 243, do Estatuto da Criança e fornecida pelo satélite meteorológica concer-
do Adolescente, tipifica como crime várias condutas nente à região de Baurú no dia 11 de março;
relacionadas a produtos cujos componentes possam • fornecer cópia dos boletins meteoro-
causar dependência física ou psíquica. lógica emitidos pelo serviço de meteorologia

Não se refere expressamente a bebidas a1coóli- vinculado ao aeroporto de Bauru.
cas, deixando margem à interpretação do texto. Sala das Sessões, 18 de março, Ode 1999. -

Essa alteração do art. 243 do ECA toma-se ne- Deputado Arlindo Chlnaglla (PT - SP).
cessária para punir pessoas sem escrúpulo que ven- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
dem, fornecem, ministram ou entregam bebidas al- NR 200, DE 1999
coóllcas a criança ou adolescente, sem se importar (Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)
com a sua condição de pessoa em desenvolvimento,
tanto mental quanto.fisicamente. Solicita Informações ao Sr. Ministro

São notóriOs os efeitos daninhos do álcool no de Estado de Minas e Energia.
organismo humano. Senhor Presidente,

Apesar disso, tem-se tomado prática corriquei- Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui-
ra o consumo de bebidas alcoólicas por crianças e ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115 e
adolescentes nos bailes, festas, shows e especial- 116, do Regimento Interno, solicito a V. Ex- seja en-
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viado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, cela que passa a ser descontada, porque depositada
o seguinte pedido de informações: com conta bancária de sua escolha.

• fornecer cópias dos boletins de ocar- Diante desses argumentos, esperamos contar
rência de operações do sistema e dos bole- com o apoio dos -nobres colegas para ver aprovada
tins de ocorrência meteorológica da região a presente prpposição.
de Baurú nos horários anteriores e posterio- Sala da Sessões, 18 de março de 1999. -
res às 21 :16 horas; Deputado Milton Temer.

• fornecer toda e qualquer informação PROJETO DE LEI N2 340, DE 1999
fornecida pelo satélite meteorológico concer- (Do Sr. Eunício Oliveira)
nente à região de Bauru no dia 11 de março; Altera o § 12 e o § 22 do Art. 4n da

• fornecer cópia dos boletins meteoro- Consolidação das Leis do Trabalho, que
lógicos emitidos pelo serviço de meteorolo- dispõe sobre homologação de rescisão
gia ao aeroporto de Baurú. contratual.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. - O Congresso Nacional decreta:
Deputado Arlindo Chinaglia, (PT - SP). Art. 1Q Esta lei visa atribuir maior valor probatório

PROJETO DE LEI N2 339, DE 1999 ao documento de rescisão contratual, homologado na
(Do Sr. Milton Temer) esfera administrativa ou nos sindicatos, e fomentar a

negociação individual, de modo a reduzir a litigiosida-
Acrescenta novo parágrafo e dá nova de, no âmbito das relações entre capital e trabalho.

redação ao parágrafo único do Art. 463 da Art. 2Q O § 1Q e o § 2Q do art. 477 da Consolida-
Consolidação das Leis do Trabalho, apro- ção das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
vada pelo Decreto-Lei n

2
5.452, de 1

2
de Decreto nQ 5.452, de 1Q de maio de 1943, passam a

maio de 1943, e dá outras providências. vigorar com a seguinte redação:

O Congresso Nacional decreta: "Art. 477 .
Art. 1Q O art. 463 da Consolidação das Leis do "§ 1Q O pedido de demissão ou recibo

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nQ 5.452, de 1Q de quitação de rescisão do contrato de tra-
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do se- balho, firmado por empregado com mais de
guinte parágrafo primeiro, transformando-se em pa- 1 ~um) ano de serviço, só será válido quan-
rágrafo segundo o parágrafo único, passando o mes- do feito com a assistência do respectivo Sin-
mo a vigorar com nova redação: dicato ou perante a autoridade do Ministério

"Art. 463. do Trabalho e Emprego, observando-se os
§ 111 O empregado, cuja remuneração não ex- seguinte procedimento:

ceder a quarenta salários-mínimos, poderá optar por a) os valores, discriminados conforme
recebê-Ia, integralmente, em espécie, diretamente a natureza das parcelas a serem pagas, se-
de seu empregador. rão conferidos e o empregado devidamente

§ 211 O pagamento do salário realizado com orientado sobre seus direitos;
inobservância deste artigo e do parágrafo anterior b) sobre o que não houver discordân-
considera-se como não feito. cia, o pagamento será efetuado e o empre

gado assinará o termo de rescisão que, ho-
Art. 2

Q
Esta lei entra em vigor na data de sua mologado, quitará os direitos, ali consigna-

publicação." dos, decorrentes do contrato;
Justificação c) havendo divergência relativa a direi-

tos e respectivos valores, ou qualquer outra
Este projeto tem o objetivo de proteger baixos pendência em relação ao contrato, será ten.

e médios salários, sem ônus para a Receita. tada uma solução negociada que, uma vez
Quando o trabalhador recebe em espécie a quan- alcançada, terá a mesma forma e efeito es-

tia referente ao seu salário já terá feito o pagamento da tabelecidos na alínea anterior;
CPMF no momento em que a empresa saca o dinheiro d) decorrido o prazo de dez dias e ain-
do banco para efetuar o pagamento do salário. da restando infrutífera a tentativa de conci-

Caberá ao trabalhador determinar, pagar as Iiação, será lançada, no termo de rescisão,
suas despesas e compromissos permanentes, a par- certidão circunstanciada do ocorrido, firmada
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em conjunto com o empregado, onde cons- to de renda visando permitir que as despesas com
tará o objeto da discordância. os salários dos empregados possam ser considera-

§ 22 A certidão a que~ refere a alínea d das como despesas operacionais da pessoa jurídica
do parágrafo anterior habilitará o empregado a nadeterminaçãodo lucroedáoutras providências·.
postular perante a JuStiça do Trabalho.·(NR) Sala das Sessões, 18 de março de 1999. -

Art. 32 Esta lei entra em vigor noventa dias Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.
após a sua publicação. REQUERIMENTO

Justificação (Do Sr. Miro Teixeira)

Com a presente medida, pretendemos atribuir Requer o desarquivamento de pro-
maior importância ao serviço de assistência extraju- posição.
dicial prestado às partes pelos Sindicatos e Delega- Senhor Presidente,
cias Regionais do Trabalho, conferindo efetivo valor Nos termos do art. 105, parágrafo único do
probatório ao documento de rescisão contratual de- Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re-
vidamente homologado na instância administrativa. queiro a V. Ex' o desarquivamento do Projeto de

A iniciativa também tem o intuito de fomentar, Lei n2 630/95, que ·Institui uma nova política de
ainda no âmbito das relações entre ·capital X traba- rendas para o trabalhador·.
lho·, as soluções negociadas, de modo a reduzir a li- Sala das Sessões, 18 de março de 1999. -
tigiosidade. Sem dúvida essa forma de composição Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.
dos conflitos merece ser privilegiada,lá que se reve- REQUERIMENTO
la mais rápida e eficaz (até porque não produz o (Do Sr. Miro Teixeira)
sentimento de vitória ou perda).

Contamos, pois, com o apoio dos Nobres Cole- Requer o desarquivamento de pra-
gas Congressistas para a aprovação do presente posição.
projeto que, sem dúvida, acabará por resultar em um Senhor Presidente,
natural (e tão almejado) desafogo da máquina judi- Nos termos do art. 105, parágrafo único do
ciária trabalhista. Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re-

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. - queiro a V. Ex' o desarquivamento do Projeto de
Deputado Eunício Oliveira. Resolução n2 24/91, que ·Dispõe sobre a investidu:-

REQUERIMENTO ra de servidores e dá outras providências·.
Sala das Sessões, 18 de março de 1999. -

(Do Sr. Miro Teixeira) Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.
Requer o desarquivamento de pro- REQUERIMENTO

posição. (Do Sr. Miro Teixeira)

Senhor Presidente, Requer o desarquivamento de pro-
Nos termos do art. 105, parágrafo único do posição.

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re-
Senhar Presidente,

queira a V. ExA o desarquivarnento do Projeto de Lei Nos termos do art. 105, parágrafo único do
n2 630/95, que ·Institui uma nova política de rendas Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re-
para o trabalhador". queira a V. Ex' o desarquivamento do Projeto de

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. - Resolução n2 122/97, que "Dispõe sobre a Uderança
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT. do Governo e a da Oposição·.

REQUERIMENTO Sala das Sessões, 18· de março de 1999. -
(Do Sr. Miro Teixeira) Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

Requer o desarquivamento de pro- REQUERIMENTO
posição. (Do Sr. Miro Teixeira)

Senhor Presidente, Requer o desarquivamento de pro-
Nos termos do art. 105, parágrafo único do posição.

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re- Senhor Presidente,
queiro a V. Ex' o desarquivamento do Projeto de Nos termos do art. 105, parágrafo único do Re-
Lei nll 4.635/98, que ·Altera a legislação do impos- gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro



Justificação

O art. 508 da Consolidação das Leis do Traba
lho dispõe sobre um tipo específico de justa causa,
aplicável tão-somente aos empregados bancários.

O mencionado artigo estabelece como falta
grave o não pagamento contumaz de dívidas legal·
mente exígiveis, autorizando o empregador a dis
pensar o empregado sem o pagamento de aviso pré
vio, da indenização de 40% sobre os depósitos na
conta vinculada no FGTS (Fundo de Garanti: "'or
Tempo de Serviço) e das parcelas proporcionai::.
ferentes ao décimo terceiro salário e férias.

Assim, o empregado, que já possui dívidas terá
piorada a sua situação financeira e estará impossibi
litado de quitar seus débitos.

A falta contumaz implica a repetição de proce
dimento, ou seja, não basta que o empregado deixe
de pagar uma dívida, mas que o faça por vezes se
guidas.

Saliente-se que, na atual situação socioeconô
mica, é comum que as pessoas tenham dívidas le
gais, que infelizmente não podem ser pagas. Muitas
vezes, o trabalhador deve escolher entre pagar suas
dívidas ou alimentar a própria família.

O dispositivo a ser revogado apena ainda mais
o trabalhador que tem o seu poder aquisitivo reduzi
do quase diariamente.

As dívidas, que hoje fundamentam a justa cau
sa prevista no mencionado art. 508, podem ser co
bradas judicialmente? A revogação do artigo citado
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a V. Exll o desarquivamento do 'Projeto de Resolu- queiro a V. Ex· o desarquivamento da Proposta de
ção n2 53/95, que "Institui Comissão Parlamentar de Emenda à Constituição !'l2 554/97, que "Convoca As-
Inquérito destinada a investigar a questão do desem- sembléia. Napional Constituinte a partir de 12 de fe-
prego e'da i1iquidez no País decorrente do Plano de vereiro de 1999".
Estabifização Econômica do Governo Federal, bem Sala d~s Sessões, 18 de março de 1999. -
como divisar alternativas ao seu equacionamento". Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. - PROJETO DE LEI N2 341, DE 1999
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT. (Do Sr. João Paulo)

REQUE~IME~T~ Revoga o art. 508 da Consolidação
(Do Sr. Miro Teixeira) das Leis do Trabalho - CLT, a fim de ex-

Requer o desarquivamento de pro- cluir a hipótese de justa causa, para o
posição. empregado bancário, em caso de falta

Senhor Presidente contuma~ ~e pagamento de dívidas legal-
, mente eXlglvels.

Nos termos do art. 105, parágrafo único do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re- O Congresso Nacional decreta:
queiro a V. Exll o desarquivamento da Proposta de Art. 12 Fica revogado o art. 508 da Consolida-
Emenda à Constituição nQ 608/98, que "Veda a ção das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
instituição de impostos pela União, Estados, Dis- Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943.
trito Federal e Municípios sobre as obras audiovi- Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
suais cinematográficas ·e videofonográficas, de publicação.
curta, média ou longa metragem, obras fonográfi
cas e obras teatrais pelo período de cinco anos
contados da data da promulgação desta emenda
constitucional" .

Safa das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Miro Teixeira)

Requer o desarqulvamento de pro
posição.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. Exll o desarquivamento da Proposta de
Fiscalização e Controle n2 88/98, que "Solicita fis
calização sobre o processo sucessório entre BNH
e a Caixa Econômica Federal, com respeito ao ati
vo e passivo das Fundações que as entidades,
respectivamente, patrocinavam e patrocinamll

•

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Miro Teixeira)

Requer o desarqulvamento de pro
posição.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re-



Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

artigo 68 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, e ouvido o Plenário, a convocação de
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não prejudica o credor, ao contrário, garante que o agregado local compatíveis com as características
trabalhador tenha renda suficiente para pagá-Ia, se de cada. produto.
mantido o erryprego do deVedor. Os impactos da Lei nº 8.248/91 na fabricação

Deve ser destacado que o artigo cuja revoga- de bens de tecnologias da informação são a melhor
ção ora propomos é específico: pune apenas os em- justificativa da necessidade de sua prorrogação.
pregados bancários. Tal dispositivo fere o princípio Com a Lei da Informática, a indústria brasileira
constitucional da isonomia, pois não há justificativa da Tecnologia da Informação se desenvolveu rapida-
para o tratamento diferenciado entre bancário e em- mente. O seu faturamento global cresceu à taxa
pregado de outro setor da economia. anual de 8,4%, atingindo mais de US$15 bilhões em

Tal procedimento não se justifica, principalmen- 1998, correspondendo a 1,8% do PIB brasileiro.
te, por se tratar de justa causa, a mais grave punição Os Resultados mais expressivos obtidos em decor-
que um empregado pode sofrer. rência desta lei são: Atração para o Brasil dos grandes

Considerando a relevância deste projeto para empreendedores intemacionais; Criação e manutenção
reparar injustiças cometidas contra os empregados de 30.000 empregos diretos, sendo 40% para profissio-
do setor bancário, contamos com o apoio de nossos nais com formação superior; Substancial e continuada
nobres pares, para a sua aprovação. taxa de investimento da indústria em atualização tecnoló-

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. _ gica e em formação/aperfeiçoamento da mão-de-obra;
Deputado João Paulo. Investimentos expressivos em P&D por parte das empre

sas compromissadas com a lei, tanto em instituições de
pesquisa e universidades (R$680 milhões) como nas
próprias empresas (R$1.390 milhões). Esses investimen
tos foram realizados, no período de 1993 a 1998, em
contrapartida aos benefícios recebidos; Aumento signifi
cativo do faturamento, que atingiu em 1998 mais de
US$15 bilhões. Em 1997, as empresas beneficiadas pela
Lei de Informática faturaram US$10,4 bilhões; Aumento
considerável da exportação global (US$680 milhões em
1998) e substituição da importação de produtos acaba
dos pelos de fabricação local; Obtenção, tanto pelos es
tados como pelo Govemo Federal, de considerável arre
cadação líquida, apesar da renúncia fiscal.

Ao propor a prorrogação do prazo dos incentivos,
buscamos permitir a continuidade do crescimento de
nossa indústria da Tecnologia da Informação, por meio
do incentivo à pesquisa e produção no País de equipa
mentos de informática, telecomunicações, automação
e componentes de microeletrônica de alta tecnologia.

Estas são as razões que justificam o presente
projeto de lei, e que esperamos contar com o apoio
dos nobres parlamentares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Júlio Redecker.

REQUERIMENTO N2 ,DE 1999
(Do Sr. Marcelo Barbieri)

Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara dos Deputados para o
mês em curso.

PROJETO DE LEI N2 342, DE 1999
(Do Sr. Júlio Redecker)

Dispõe sobre a capacitação e com
petitividade do setor de tecnologia da
informação, alterando o art. 42 da Lei
n2 8.248, de 23 de outubro de 1991.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O caput do artigo 4º, da Lei nº 8.248, de
23 de outubro de 1991, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 4º Para as empresas que cumpri
rem as exigências para o gozo de benefícios
definidos nesta lei, e, somente para os bens
de informática e automação fabricados no
País, com níveis de valor agregado local
compatíveis com as características de cada
produto, serão estendidos pelo prazo de vin
te e um anos, a partir de 29 de outubro
de 1992, os benefícios de que trata a Lei
nº 8.191, de 11 de junho de 1991."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto de lei pretende alterar o art.
4º da Lei n2 8.248, de 23 de outubro de 1991, que
dispõe sobre a capacitação e competitividade do se
tor de informática e automação, ampliando o prazo
do incentivo fiscal para os bens de informática e au
tomação fabricados no País, com níveis de valor
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sessão solene desta Casa em homenagem aos jor- cações, tiveram para sua "ur~resa, seus pedidos de
nais das cidades do interior de São Paulo. Concessão de Outorga indeferidos, tendo em vista

Justificação modificações efetuadas no curso da apreciação des
tes processos.

Este ano comemora-se os setenta anos do jor- Considerando que a Fundação Roquete Pinto
nal O Imparcial de Araraquara/SP. Um dos seus (extinta pelo Ministério da Educação), era responsá-
mais eminentes dirigentes foi Paulo A C. Silva que vel pela elaboração de parecer conclusivo, opinando
ocupou também a presidência da Adjori e da Abrajo- pela viabilidade e oportunidade da concessão da
ri. O jornal O Imparcial é um dos poucos jornais diá- Outorga para TVs Educativas, e estas entidades já
rios do interior do Brasil que completou 70 anos. possuem este parecer favorável.
Destaca-se entre outros jornais que merecem ser Considerando que o Ministério das Comunica-
homenageados por informar às comunidades do in- ções não formalizou a substituição da Fundação Ro-
terior de São Paulo com grande eficiência, fortale- quete Pinto, por outra entidade ou órgão, que assu-
cendo as cidades em termos de informação e cultu- mirá as suas responsabilidades, dando condições à
ra. O papel dos jornais no interior tem sido funda- seqüência da tramitação destes processos, se faz
mental para o desenvolvimento, nesse sentido que- necessário a Concessão de Outorga às entidades
remos homenageá-los com o respeito que merecem cujos processos já estariam formalizados e prontos
por parte dessa Casa que representa o povo brasi- para seu deferimento, como forma de diminuir os
leiro. prejuízos das mesmas, que já possuem equipamen-

Sala das Sessões, de 1999. - Marcelo Barbieri, tos adquiridos e pessoas selecionadas para colocar
Deputado Federal (PMDB - SP). no ar, o sinal das TVs Educativas.

INDICAÇÃO N2 83, DE 1999 Considerando também que é interesse do Es-
(Do Sr. Airton Dipp) tado a geração de imagens e transmissão do sinal

das TVs Educativas, entendemos ser oportuno a
Sugere ao Ministério das Comunica- imediata apreciação e concessão de outorga às enti-

ções que reconheça os pareceres da Fun- dades que já possuem seus processos analisados e
dação Roquete Pinto, hoje Associação de em condições de pronto funcionamento.
Comunicação Educativa Roquete Pinto, Diante do exposto, recomendo a Vossa Excelên-
nos casos em que foram dados favora- cia, o acatamento da presente Indicação, no sentido
velmente em processos de concessão de de deferir os processos de Concessão de Outorga às
Outorga a canais que desejam fazer a Ge- entidades que já possuem os requisitos exigido:' 9 o
ração de Imagens e Transmição de Sinal parecer da Fundação Roquete Pinto favorável.
das TVs Educativas, dando prioridade na Sala das Sessões, 18 de março de 1999.
apreciação destes processos. Airton Dipp, Deputado Federal.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunica- REQUERIMENTO
ções, (Do Sr. Airton Dipp)

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1º do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, sugiro ao Requer o envio de Indicação ao
Ministério das Comunicações que aprecie prioritaria- Ministro das Comunicações, relativa ao
mente os Processos de Concessão de Outorga para encaminhamento dos processos de Ou-
Geração de Imagens e Transmissão das TVs Edu- torga para serviço de Retransmissão das

TVs Educativas com finalidade exclusivacativas, para aquelas entidades que possuem pare-
cer favorável da extinta Fundação Roquete Pinto, mente educativa, nos casos que pos-
hoje Associação de Comunicação Educativa Roque- suem parecer favorável da Fundação
te Pinto, com base no que passa a expor: Roquete Pinto.

Considerando que um grande número de enti- Senhor Presidente,
dades interessadas em gerar imagens e retransmitir Nos termos do art. 113, inciso I e § 12 , do Regi-
o sinal das TVs Educativas, já formalizaram os devi- mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
dos processos administrativos, junto a este Ministé- Vossa Excelência, seja encaminhada ao Ministério
rio, seguindo toda a tramitação informada no manual das Comunicações a Indicação em anexo, sugerindo
Radiodifusão Com Fins Exclusivamente Educativos, a concessão imediata de Outorgas para TVs Educa-
e disponibilizado no site do Ministério das Comuni- tivas, para aqueles processos que já possuem pare-



Art. 42 O órgão responsável pela realização da
"Semana Nacional de Prevenção do Aborto", esten
derá tais ações a todo território nacional, podendo
celebrar convênios e acordos com órgãos congêne
res públicos e privados, para o desenvolvimento e
implantação desse programa educativo.

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

Justificação

É preocupante o aumento do número de ado
lescentes grávidas.

Crianças, ainda não formadas fisicamente, com
os braços ainda quentes do embalo das bonecas, se
encontram, entre assustadas e inseguras, com uma
criança se desenvolvendo em seu vent~e.

Crianças, nos quais a fisiologia ainda não fez
crescer a barba, que só têm nos ouvidos o som das
discotecas e os restos dos folguedos infantis, de re
pente se vêem obrigados a embalar o choro de ou
tras crianças, seus filhos.

Os meninos não.sofrem prejuízo físico de mon
ta, com essa patemidade precoce, mas al? meninas
têm seu desenvolvimento físico prejudicado: são
seus ossos que ainda não estão formados completa
mente, sua pelve que não está totalmente desenvol
vida para abrigar uma criança em seu interior, e em
alguns casos, até mesmo seu útero que não suporta
o de&envolvimento do bebê.

Por que não citar também a possibilidade de
má-formação congênita, trazendo para o mundo
uma criança com deficiência física?

Além desses, ainda temos de citar o prejuízo
psicológico, com o impacto de uma graviélez inespe
rada e até mesmo indesejada, o trauma dó repúdio
familiar e social e às vezes até mesmo do co-autor
da gestação, o medo do desconhecido, a angústia, a
perda dos folguedos normais da adolescência.

A falta de informação correta, a falta de diálogo
entre as conseqüências da atividade sexual precoce,
a falta de maturidade física e psicológica, a inexpe
riência de vida e outros tantos fatores passíveis de
correção, por uma simples vontade política de dar
melhor orientação aos nossos jovens, deixando de
lado falsos pudores e falsa moralidade, são os moti
vos que me levam a propor a instituição da "Semana
Nacional de Prevenção do Aborto".
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cer favorável da Fundação Roquete Pinto, que após 111 - Outros atos de procedimentos líci-
alteração de estatutos, passou a ter a denominação tos e úteis para a consecução dos objetivos
Associação de Comunicação Educativa Roquete dessa campanha de esclarecimento.
Pinto.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Airton Dipp, Deputado Federal.

REQUERIMENTO
(Da Sra. Zulaiê Cobra)

Requer a reinstalação da Comissão
Especial de Reforma do Poder Judiciário.

Senhor Presidente,

Diante dos fatos, hoje em evidência, sobre a
criação, pelo Senado Federal, de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar irregularida
des no Poder Judiciário e, diante da imprescindível
manifestação de apoio desta Casa, é que requeiro a
V. Ex'" a reinstalação da Comissão Especial de Re
forma do Poder Judiciário, que teve sua instalação
no início de 1995 e sua paralisação em novembro de
1996. E, conseqüentemente, a participação explícita
da Câmara Federal, sob seu comando, na questão
da Reforma do Poder Judiciário.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputada Zulaiê Cobra.

PROJETO DE LEI Nl! 343, DE 1999
(Do Sr. Deputado Chico da Princesa)

Institui a Semana de Prevenção do
Aborto e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Fica instituída, nos termos desta lei, a
"Semana Nacional de Prevenção do Aborto", a ser
desenvolvida, anualmente, na primeira semana do
mês de maio.

Art. 22 A organização e implementação da "Se
mana Nacional da Prevenção do Aborto" fica a cargo
do Ministério da Saúde.

Art. 32 A "Semana Nacional de Prevenção do
Aborto" compreenderá as seguintes atividades:

I - Campanha desenvolvida nos meios
de comunicação com mensagens sobre a
prevenção d9 aborto, principalmente na ju
ventude.

11 - Parceria com as Secretarias Esta
duais e Municipais de Saúde e de Educação
para organização de palestras e debates
nas escolas de 12 e 22 graus sobre gravidez
e aborto e as formas de sua prevenção.
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Os jornais divulgam amplamente a existência
do turismo sexual, no ,Brasil, e as medidas policiais
que o Governo pretende implementar para coibi-lo.

A conseqüência mais freqüente desses fatos
que enunciei é o aborto praticado por pessoas in
competentes, que podem causar danos irreparáveis
ou até mesmo a morte das jovens gestantes. Co
muns também são os casos de jovens que ficam in
capacitadas para a maternidade devido uma atitude
inconseqüente da adolescência.

Temos de ressaltar ainda que se ocorre gravi
dez em adolescentes pode haver também a ocorrên
cia de doenças sexualmente transmissíveis, como a
Aids.

É necessário, é imprescindível que nossos jo
vens recebam uma orientação bem dirigida, bem mi
nistrada por técnicos devidamente habilitados.

É uma questão de saúde pública, é uma ques
tão de educação!

Estabeleci a primeira semana de Maio, para a
realização desse mutirão de orientação da juventude
principalmente, porque sendo o mês de Maio, o mês
destinado à homenagem às mães de todos, inclusive
a Mãe de Deus, nenhum outro seria melhor indicado.

Em matéria de saúde é melhor prevenir do que
remediar. Todos sabemos as dificuldades que atribu
lam nossos governos para atender as necessidades
de saúde da população. Se pudermos prevenir o
aborto, liberaremos inúmeros leitos de hospital e inú
meras horas de consultas, bem como livraremos
muitas famílias do luto por suas jovens que perece
rão por abortos criminosos.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Chico da Princesa, PTB - PRo

REQUERIMENTO
(Do Sr. Paulo Lima e outros)

Requer urgência para apreciação do
Projeto de Lei nº 4.824/98.

Senhor Presidente,

Reapresentando um terço dos membros da
Casa, requeremos a V. Exª, com base nos arts. 152
e 154 do Regimento Interno, urgência para a apre
ciação do Projeto de Lei nº 4.824, de 1998, que de
nomina "Aeroporto Internacional Ayrton Senna da
Silva" o Aeroporto Internacional localizado na Cidade
de Guarulhos, São Paulo.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputados Paulo Lima, Inocêncio Oliveira, Aécio
Neves Geddal Vieira Lima.

PROJETO DE LEI Nº 4.824, DE 1998
(Do Sr. Paulo Lima)

Denomina "Aeroporto Internacional
Ayrton Senna da Silva" o aeroporto inter
nacional localizado na cidade de Guaru
lhos, no Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Aeroporto Internacional de Guarulhos,

em São Paulo, passa denominar-se Aeroporto Inter
nacional Ayrton Senna da Silva.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

Poucos foram os brasileiros que projetaram a
imagem do Brasil no exterior com tamanha intensi
dade como o fez Ayrton Senna da Silva, o consagra
do e eterno herói das pistas da Fórmula 1.

Senna não foi apenas um piloto. Foi um mode
lo de coragem, determinação e audácia, qualidades
estas permeadas de uma profunda sensibilidade hu
mana e de um modo simples de ser. Desde cedo
preocupado com o futuro do nosso País, dedicou-se
a apoiar obras assistenciais, particularmente as vol
tadas à criança e ao adolescente. Este trabalho, ini
cialmente anônimo, culminou com a criação do Insti
tuto Ayrton Senna, que mesmo com a morte do he
rói, prossegue na sua luta em prol da dignidade da
pessoa humana.

Durante esses dois anos após o desapareci
mento do piloto, centenas foram as honrarias a ele
prestadas em todo o planeta. Ainda no dia 27 de
abril deste ano, mais uma estátua do mito foi inaugu
rada, por ocasião do Grande Prêmio de ímola, na
Itália, circuito no qual faleceu no dia 12 de maio de
1995. O mundo indignado e inconformado, ainda
busca o culpado pelo trágico acidente.

Pelo exposto, e mesmo sabedores das implica
ções que a modificação de nomes de aeroportos traz
para os mapas de navegação aérea, julgamos que o
paulista Ayrton Senna, que tanto dignificou o Brasil e
que mostrou a todos as nações a fibra a a coragem
do povo brasileiro, deve ter seu nome eternizado em
um aeroporto internacional de nosso País, de forma
que as gerações vindouras de todo o mundo conhe
çam e reverenciem a memória do maior ídolo de
Fórmula 1 que a história já conheceu.

Sala das Sessões, 5 de novembro de 1998.
Deputado Paulo Lima (PFL - SP).
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REQUERIMENTO N2 ,DE 1999
(Do Sr. Deputado Pedro Celso e

Bancada do PT)

Requer prorrogação de sessão ordi
nária da Câmarà dos Deputados para ho
menagear Fernanda Montenegro, Walter
Salles e equipe, pela realização do filme
Central do Brasil.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 68 do Regimento Interno

desta Casa, requeremos a Vossa Excelência seja
prorrogada a sessão ordinária desta Câmara dos
Deputados de 12 de abril do corrente ano, para pres
tação de homenagem à atriz Fernanda Montenegro,
ao cineasta e diretor Walter Salles e aos demais
componentes da equipe, pela realização do filme
Central do Brasil.

A indiscutível importância da nossa Fernanda
Montenegro para o cenário da cult\,lra nacional, bem
como a competência do Walter Salles, ressaltadas
na realização do Central do Brasil, dispensam apre
sentações e resume o merecimento da homenagem
que nos dispomos a apresentar-lhes.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Pedro Celso (PT/DF) - Deputado José
Genoíno, Líder do PT.

PROJETO DE LEI N2 344, DE 1999
(Do Sr. Wilson Santos)

Altera o art. 147, inciso V, da Lei
n2 9.503, de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro, determinando a realização de
exame de direção veicular tanto na via ur
bana como na rural.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O art. 147 da Lei nl1 9.503, de 1997 

Código de Trânsito Brasileiro, inciso V, passa a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 147 .

V - de direção veicular, realizado na via urbana
e na via rural, em veículo da categoria para a qual
estiver habilitando-se.

Art. 211 Esta lei entra em vigor 180 (cento e oi
tenta) dias após a data de sua publicação.

Justificação

O Código de Trânsito Brasileiro trouxe aprimo
ramentos a diversos aspectos da legislação setorial.
Especialmente no que tange à qualificação do con-

dutor, a nova lei mostrou-se bastante oportuna e exi
gente, determinando a realização de curso de dire
ção defensiva, impondo um rito de ascensão às dife
rentes categorias de veículos, fixando um período de
experiência para o candidato aprovado no processo
de habilitação e punindo com rigor o infrator contu
maz.

Esse zelo do legislador para com a existência e
a manutenção de conhecimentos e atributos por par
te do motorista, de todo elogiável, poderia ser ainda
maior se observadas as especificidades da condu
ção de veículos nas vias urbanas e nas vias rurais.

Em que pese o maior rigor conferido pela nor
ma à habilitação e à atuação dos condutores, obser
va-se que a formação e a experiência prática da
maioria desses adstringe-se às vias públicas urba
nas, constituindo estradas e rodovias um universo
de regras desconhecidas e de natureza temerária.

O pouco ou nenhum contato com as vias ru
rais, fato hoje tolerado pela legislação, implica, mui
tas vezes, em acontecimentos extremamente desa
gradáveis quando o novato condutor se aventura ci
dade afora.

Práticas essenciais, como a ultrapassagem em
vias com apenas duas faixas de rolamento, quando
não exercitadas, geram extrema insegurança no mo
torista recém-habilitado, assim como sua pouca fa
miliaridade com situações em que se reclama resis
tência e atenção maiores do que no trânsito urbano,
tornando-o foco de possíveis acidentes.

Valendo-se do espírito de prudência que ema
na do novo Código, a Casa deveria considerar com
atenção a proposta que ora se apresenta: exigir,
para os candidatos à habilitação, a realização de
exame de direção veicular não somente na via públi
ca urbana - ruas e avenidas -, senão também na via
rural.

Esse mandamento viria a preencher lacuna
considerável na aprendizagem e na requalificação
de grande parcela dos condutores, colaborando para
o alcance de um trânsito mais seguro.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Wilson Santos.

PROJETO DE LEI N2345, DE 1999
(Do Sr. Wilson Santos)

Proíbe a cobrança de taxa de religa
ção por concessionárias de distribuição
de energia elétrica.

O Congresso Nacional, nos termos dos arts. 48
e 66 da Constituição Federal, decreta:



Senhor Presidente,

Nos termos do art. 50, parágrafo 22 da Consti
tuição Federal, combinado com os arts. 115 e. 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicito seja encaminhado ao Senhor Ministro da Fa
zenda o seguinte pedido de informações:

liA imprensa vem veiculando nos últimos dias notí
cias a respeito da possibilidade de privatização do Ban
co do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E 17 de
março de 1999, a Folha de S.Paulo traz como matéria
de capa uma declaração do diretor-gerente do FMI, Mi
chel Carndessus, segundo o qual, a privatização dos
bancos federais está sendo analisada pelo Governo
brasileiro. Como membro do Congresso Nacional, insti
tuição de representação e defesa dos interesses popula
res, solicito informações acerca dos seguintes pontos:

1) Como signatário do Acordo que é o FMI, se
o Brasil está realmente se comprometendo a privati
zar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal;
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Art. 12 Esta lei proíbe a cobrança de taxa de re- 4) Qual o cronograma de liberação dos recursos
ligação pelas concessionárias de distribuição de do cr~dito educativo, para 1999?
energia elétrica. 5) Qual o número de" beneficiários atendidos

. 'Art. 22 Fica proibida a cobrança de taxa de reli- em 1998:
gação para fornecimento pelas concessionárias dis- a) por região;
tribuidoras de energia elétrica. b) por área de conhecimento;

Parágrafo único. A proibição de que trata este c) no Estado de Goiás?
arti~o não se aplica,no c~~o de a i~terru~ç~o de for- Qual a previsão, para 1999?
neclme~to de energia eletnca ter Sido soliCitada pelo 6) Quais os valores despendidos, em 1998:
consumidor. ) ._

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua a
b
) por r~glaod; h' t.

publicação. por area e con eClmen o,
c) no Estado de Goiás?

Qual a previsão, para 1999?
7) Qual o número de inadimplentes'?
a) por região;
b) por área de conhecimento;
c) no Estado de Goiás?
8) Qual o montante pago em 1998, a título de

taxa de administração do programa, à Caixa Econô
mica Federal? Qual o fundamento legal do paga
mento acima de 2%, em termos reais?

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Pedro Wilson.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 202, DE 1999

(Do Sr. Deputado Pedro Valadares)

Solicita Informações ao Senhor
Ministro da Fazenda a respeito da privatl
zação do Banco do Brasil e Caixa Econô
mica Federal.

Justificação
A inadimplência do consumidor de energia elé

trica, pela legislação vigente, é punida com a aplica
ção de multa sobre o montante da dívida e, even
tualmente, pela suspensão no fornecimento. A co
brança de taxa de religação não constitui pena aces
sória, senão uma outra pena, caracterizando dupla
punição pela mesma falta.

Na maior parte das vezes, a inadimplência é
causada pela baixa capacidade econômica do con
sumidor, ou circunstancial falta de Iiquidez. Tais si
tuações são freqüentes com pessoas de baixo poder
aquisitivo, que compõem as camadas mais pobres
da sociedade.

A proposição, pois, além de buscar corrigir inob
servância a um princípio de justiça, contém concreto
apelo social, uma vez que exime as camadas mais po
bres de nossa sociedade de mais um encargo injusto.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Wilson Santos.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N1l201, DE 1999

(Do Sr. Pedro Wilson)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
da Educação, acerca da liberação dos re
cursos do Crédito Educativo.

Senhor Presidente,

Com fulcro no art. 50, § 22 da Constituição Fe
deral, e nos termos dos arts. 115, I e 116 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro da Edu
cação, o seguinte Requerimento de Informações:

1) Quais as fontes de financiamento do crédito
educativo?

2) Quais os valores aplicados no programa em
1998? Qual a previsão para 1999?

3) Qual o número de beneficiários atendido em
1998? Qual o número previsto para 1999?
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2) O teor das cláusulas do FMI para pagamen
to da dívida do Brasil (que pode se configurar em
forma de cópias do doêumento);

3)Dados sobre os estudos que estão sendo fei
tos sobre a possibilidade de privatização;

4) Dados sobre lucros líquidos anuais em 1997
e 1998 do Banco do Brasil e da Caixa Econômica
FederaL"

Diante do exposto, solicito sejam tomadas as
providências cabíveis com relação ao envio do pre
sente requerimento.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Pedro Valadares.

INDICAÇÃO N2 84, DE 1999
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Sugere incluir subprograma para fi
nanciamento de motocicletas destinadas
ao transporte público de passageiros no
Programa de Geração de Emprego e Ren
da - PROGER, custeado com recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Trabalho e Emprego, .

Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e rei
vindicar o seguinte:

1) O transporte público de passageiros realiza
do por meio de motocicletas é um serviço em expan
são nacional, notadamente nas regiões metropolita
nas e nas grandes cidades brasileiras.

2) Essa atividade veio preencher uma lacuna
existente na oferta de transporte, à medida que permi
te, a um custo intermediário entre o ônibus e o taxi, o
transporte, ponto a ponto, de passageiros que, de ou
tra forma, não teriam condições financeiras para se uti
lizarem de táxis comuns.

3) Por outro lado, o chamado serviço de moto
táxi ainda é uma atividade econômica incipiente nas
cidad,es pequenas e médias do interior do País. Es
ses aglomerados urbanos, no entanto, são os mais
carentes em termos de transporte coletivo, pois mui
tas vezes não possuem densidade de demanda sufi
ciente para serviços regulares de ônibus, ao mesmo
tempo em que os rendimentos médios de seus habi
tantes são incompatíveis com a utilização de táxis.

4) Do ponto de vista do emprego e da geração
de renda, o estímulo ao transporte público de passa
geiros por motocicletas se afigura, nessa conjuntura
em que a maior parte das novas ocupações está
sendo gerada no segmento dos trabalhadores por
conta própria, como uma excelente alternativa no
âmbito da política de geração de empregos.

5) Nesse sentido, é relevante considerar que o fi
nanciamento exigido para um trabalhador iniciar-se em
um serviço de mototáxi é pequeno, pois equivalente ao
custo da motocicleta. Ademais, como a atividade tem
demanda garantida, o processo de geração de renda é
imediato, resultado em benefícios imediatos para o tra
balhador e, certamente, em baixos níveis de inadim
plência das operações de crédito vinculadas a financia
mento de motocicletas para esse fim.

Diante do exposto, permito-me sugerir a Vossa
Excelência que proponha minuta de resolução ao
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Tra
balhador - CODEFAT, no sentido de incluir, como
subprograma do Programa de Geração de Emprego
e Renda - PROGER, custeado com recursos oriun
dos das disponibilidades financeiras do FAT, uma li
nha de financiamento para a aquisição de motocicle
tas destinadas ao transporte público de passageiros.

Sala das Sessões, de 1999. - Deputado
Roberto Pessoa.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistro do Trabalho e Emprego, relativa à in
clusão, no Programa de Geração de Empre
go e Renda, de subprograma de financia
mento à aquisição de motocicletas destina
das a transporte público de passageiros.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exª nos termos do § 12 do art.
113 do Regimento Interno, seja encaminhada ao Po
der Executivo a indicação anexa, sugerindo seja
criado subprograma de financiamento à aquisição de
motocicletas destinadas a transporte público de pas
sageiros, no âmbito do Programa de Geração de
Empregos e Renda - PROGER, custeado com re
cursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Roberto Pessoa.

INDICAÇÃO N9 85, DE 1999
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Sugere a alteração do nome do Açu
de Castanhão (CE) para "Açude José Ho
landa Cunha".

Excelentíssimo Senhor Secretário Especial de
Políticas Regionais,

Sugerimos ao DNOCS que o Açude Castanhão,
locaiizado no município de Alto Santo, no Ceará, te
nha o seu nome trocado para "Açude José Holanda
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Cunha", em homenagem ao maior líder político e co- ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! seja
munitário daquela região do Estado, falecido em 1986. encaminhado ao Senhor Ministro da Fazenda o se-

José Holanda Cunha, conhecido em todo o Ceará guinte pedido de informações sobre a arrecadação
como "José Holanda do Castanhão" entregou toda sua da Constribuição Provisória sobre Movimentação Fi-
vida à terra natal, da qual era conhecedor profundo e por nanceira (CPMF), no período de julho a dezembro
ela lutou incansavelmente. A dedicação que tinha ao de 1998, esclarecendo especificamente:
povo da região do vale jaguaribano ficou patenteada a) o volume de recursos mensal arrecadado,
quando reconstruiu o Castanhão por ocasião do arram- por estado e por Região.
bamento do açude Orós em 1960. Mais tarde, doou lo-
tes de terra para que as pessoas pudessem construir Justificação
suas casas em local mais protegido das inundações, ori- Criado em 1994, com o nome de IPMF, tinha o
ginando o próspero povoado de Castanhão Novo. intuito precípuo de fazer face ao déficit público sem

Em todo o Estado do Ceará é conhecida a ma- necessariamente especificar a área de aplicação dos
neira ímpar, carismática, obstinada e dedicada com recursos.
que esse grande homem comandou a sua região. Ao término de sua vigência, o então Ministro da
Sempre precupado com os mais humildes, era um Saúde, Dr. Adib Jatene, a quem louvamos a iniciativa,
ferrenho lutador pelos direitos dos injustiçados. Foi, empenhou-se pela sua continuidade, defendendo que
sem sombra de dúvida, o maior divulgador do Distri- os recursos oriundos do imposto fossem investidos in-
to de Castanhão, que era o seu orgulho e sua verda- tegralmente na Saúde. Com êxito em sua campanha,
deira razão de viver, e pelo qual nunca mediu sacrifí- tivemos a contribuição cobrada de janeiro de 1997 a
cios na luta diuturna pelo progresso da região. janeiro de 1999, com percentual de 0,20%.

A história do Castanhão se confunde com a pró- Sabendo-se que os recursos seriam aplicados
pria vida de José Holanda Cunha e, como forma de re- para financiar os setores de Saúde e de Previdência,
conhecimento por toda uma trajetória de dedicação ao nosso requerimento objetiva conhecer o montante
seu lugar, sugerimos seja alterado o nome do Açude arrecadado. no período final de sua vigência para
Castanhão para "Açude José Holanda Cunha". que possamos realizar um trabalho de análise do

A homenagem terá sido totalmente merecida. seu investimento, em consonância ao que foi pro-
Sala das Sessões, de de 1999. - Deputado posto com sua i,mplantação.

Roberto Pessoa. Sala das Sessões, 18 de março de 1999. -
REQUERIMENTO Deputado Roberto Pessoa.

(Do Sr. Roberto Pessoa) REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Requer o envio de Indicação à Secre- N2 204, DE 1999

taria Especial de Políticas Regionais sugerin- (Do Senhor Deputado Roberto Pessoa)
do alteração do nome do Açude Castanhão
(CE) para "Açude José Holanda Cunha". Solicita informações ao Senhor

Requeiro a V. Exll, nos termos do art. 113, inci- Ministro da Agricultura sobre as aplica-
so I e § 12 , do Regimento Interno, seja encaminhada ções do Programa Nacional de Fortaleci-
ao Poder Executivo a Indicação em anexo solicitan- mento da Agricultura Familiar (PRONAF).
do seja alterado o nome do Açude Castanhão, no Senhor Presidente,
Ceará, para "Açude José Holanda Cunha". Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui-

Sala das Sessões, de de 1999. - Deputado ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22
, e 115, in-

Roberto ~essoa. ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exli! seja
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES encaminhado ao Senhor Ministro da Agricultura o

N2 203, DE 1999 seguinte pedido de informações sobre a apiicação
(Do Senhor Deputado Roberto Pessoa) dos recursos do Programa Nacional de Fortaleci-

Solicita informações ao Senhor mento da Agricultura Familiar (PRONAF), nos anos
Ministro da Fazenda sobre a arrecadação de 1997 e 1998, esclarecendo especificamente:
da Contribuição Provisória sobre Movi- a) o volume de recursos aplicados em
mentação Financeira (CPMF). cada estado da Federação;

Senhor Presidente, b) o volume de recursos aplicados em
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui- investimentos, custeio e infra-estrutura, dis-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in- criminando-se o número de agricultores aten-



Justificação
O uso indiscriminado de medicamentos tem

acarretado sérios problemas de saúde aos seus
usuários, inclusive com inúmeras mortes.

A prática da automedicação está proft.Ildamente ar
raigada nos hábitos da sociedade brasileira Este desacon
selhável costume é estimulado pela intensa propaganda
de medicamentos, pelo lamentável processo de "empurro
terapia" nos bak:ões das farmácias, e agravado pelos pés
simos serviços médicos oferecidos à população.

Se nos países desenvolvidos, onde esta práti
ca é muito reduzida, são inúmeros os casos de gra
víssimos efeitos colaterais pelo uso inadequado do
fármacos, imagine-se no Brasil.

sabemos que o processo para mudar a cultura da
mecficaJização é longo e complexo. Entendemos que
inúmeras iniciativas devem ser adotadas, especialmen
te, no campo educacional. Intensas càmpanhas deve
riam ser engendradas pelas autoridades sanitárias.

Consideramos, assim, que este projeto de lei
deve fazer parte de um conjunto de medidas visando
alterar esta triste realidade, que tantos males acarre
ta ao povo brasileiro.

Diante do exposto, conclamamos os ilustres
pares à aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Roberto Pessoa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 205, DE 1999

(Do Sr. Jair Bolsonaro)'

Solicita Informações ao Senhor
Ministro Chefe do Estado-Malor das Forças
Armadas sobre concessão da pensão do
art. 30 da Lei nR4.242163.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. SO, § 22,__ da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 29, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. ExI, consi
derando que o Ministério da Marinha, em face do de
cidido no MS n9 021.707-3/DF, pelo STF, cuja
Ementa é do seguinte teor: "Pensão - Ex-Comba
tente - Regência. O direito à pensão de ex-comba
tente é regido pelas normas legais em 'ligor à data
do evento morte. Tratando-se de reversão do benefi
cio a filha mulher, em razão do falecimento da pró
pria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não
os preceitos em vigor quando do óbito desta última,
mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente," conce
de pensão do art. 30 da Lei n2 4.242, de 17 de julho
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didos, com apresentação de todos os muni- Art. 22 Cabe ao Poder Executivo regulamentar
cípios, divididos por estago da Federação. esta matéria.

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

Na qualidade de Titular da Comissão de Agri
cultura e Política Rural desta Casa e atendendo rei
vindicação do setor, faz-se· necessária a obtenção
de informações sobre os recursos aplicados e a
massa de agricultores beneficiados pelo Pronaf.
Nosso objetivo é conhecer os dados e, posterior
mente, estabelecer parâmetros de comparação entre
municípios, estados e regiões brasleiros, propondo
se medidas que permitam o aperfeiçoamento do
Pronaf, buscando-se melhorar ao máximo a vida dos
pequenos agricultores e cumprir-se efetivamente o
propósito de criação do Programa.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Roberto Pessoa.

REQUERIMENTO
(Do Senhor Roberto Pessoa)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 32 , do

Regimento Interno, vimos, respeitosamente, soli
citar a V. Exll se digne registrar nos Anais desta
Casa voto de louvor pela posse dos Juízes José
Maria de Oliveira Lucena e Geraldo Apoliano, nos
cargos de Presidente e Vice-Presidente e Corre
gedor do Tribunal Regional Federal da SI Região,
respectivamente. Trata-se de dois ilustres magis
trados, de notável saber jurídico e com extensa
folha de serviços prestados ao Ceará e que segu
ramente trabalham pelo engrandecimento da nos-
sa Justiça. A assunção ao TRF/SI Região se tra-
duz no reconhecimento das qualidades profissio
nais, coroando de êxito uma longa carreira públi
ca. O Ceará se sente orgulhoso desses filhos cé
lebres.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Roberto Pessoa.

PROJETO DE LEI NR 346, DE 1999
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Estabelece a obrigatoriedade de os
laboratórios farmacêuticos Inscreverem
nas embalagens e rótulos de seus produ
tos alerta sobre a necessidade de orienta
ção médica para o uso de medicamentos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os laboratórios farmacêuticos ficam obriga

dos a inscreverem nas embalagens e rótulos de seus
produtos o seguinte alerta: "O Ministério da Saúde ad
verte: não use medicamentos sem orientação médica".



Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, in
ciso I, do Regimento Interno solicito a V. Ex· seja en
caminhado ao Senhor Ministro de Estado da Fazen
da, o presente pedido de informações:

- data e montante repassado, mês a mês, duran
te os anos de 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999,
para pagamento dos Inativos e pensionistas da Polícia
Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro,
cujo pagamento é de responsabilidade da União.

- relação nominal dos inativos e pensionistas
beneficiários, por posto e graduação;

- os repasses do corrente ano serão·efetuados
em que datas; e

- se o Estado do Rio de Janeiro já formalizou
pedido para inteiro cumprimento da Lei n2 9.687/98,
que estendeu o benefício da GCET aos PM/CB do
antigo Distrito Federal e da Lei n2 9.633/98, que alte
rou o índice da referida gratificação a partir de 12 de
fevereiro de 1999.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Jair Bolsonaro, Deputado Federal, PPB/RJ.
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de 1963, às filhas de qualquer condição dos ex-com- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
batentes da 2ª Guerra.Mundial e ql,le tal procedimen- N2 207, DE 1999
to não é admitido pelo Ministério do 'Exército, o que (Do Sr. Jair Bolsonaro)
acarreta tratamento injusto parB: ~om, ~ ex-co":,b~ten- Solicita Informa ões ao Senhor
te integrante .d~ Força .ExpedlClonana ..Brasileira - Ministro de Estado do

Ç
Exército sobre a

FEB, que participoU, efetivamente, d.e açoes d~ com- criação da Assistência Jurídica no Minis-
bate nos campos de batalha na itália; e conslderan- é' d E é It
do que as filhas dos ex-pracinhas da FEB, em decor- t rio o x rc o.
rência da orientação do Ministério do Exército no Senhor Presidente,
sentido de indeferir os pedidos de pensão têm recor- Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-
rido à Justiça, o que vem sobrecarregando as Varas ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in-
Federais e a Defesa da União, seja encaminhado ao ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exll , seja
Senhor Ministro Chefe do Estado-Maior das Forças encaminhado ao Senhor Ministro de Estado do Exér-
Armadas, o presente pedido de informações: cito, o presente pedido de informações:

- qual a orientação desse Estado-Maior para _ qual foi o critério adotado para a escolha do es-
que haja convergência de procedimentos entre as critório de advocacia Bandeira de Mello, que presta
Forças Singulares nesta questão. a assistência jurídica aos militares, pensionistas _

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. - inclusive de pensões especiais - e seus de-
Jair Bolsonaro, Deputado Federal- PPB/RJ. pendentes:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES - como são realizados os pedidos de ade-
são;N!! 206, DE 1999

(Do Sr. Jair Bolsonaro) - onde estão arquivados os contratos de ade-
são;

Solicita informações ao Senhor Mi- _ existe possibilidade de falha na implantação
nlstro de Estado da Fazenda sobre o mon- em que percentagem;
tante repassado à Polícia Militar e Corpo de _ qual o número de cadastrados até essa
Bombeiro Militar do Rio de Janeiro.

data;
- qual o amparo legal para a exclusão das causas

contra a União uma vez que se trata de uma entida
de privada de prestação de serviço;

- encaminhar cópia do manual do usuário;
- qual o percentual da arrecadação destinado

ao EB, se existe, e qual a sua destinação;
- quais os advogados que prestam atendimento

no Estado do Rio de Janeiro, com respectivos ende
reços; e

- qual o número de usuário no Estado do Rio
de Janeiro.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Jair Bolsonaro, Deputado Federal, PPB/RJ.

INDICAÇÃO N2 86, DE 1999
(Do Sr. Wellington Dias)

Sugere a adoção de medida relativa
ao Plano Diretor de Transportes Urbanos
de Teresina no Piauí.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Ciência e
Tecnologia

Dirigo-me a V. Ex' para expor e reivindicar o
seguinte:



Justificação

A Carta Magna de 1988 representou um avanço
considerável no tocante ao reconhecimento dos direi
tos de cidadania como pré-requisito fundamental para
a construção de uma sociedade democrática. Entre
esses direitos afiguram-se aqueles relacionados à edu
cação e à cultura como direitos fundamentais de todo
cidadão (arts. 62 e 205 da CF). Hoje, não há quem
possa negar a importância de investimentos na área
educacional como instrumentos possibilitadores da
construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Na verdade, a educação é um componente indispen
sável para o exercício da plena cidadania.

Por sua vez, para que a educação seja um di
reito de todos, é preciso que o Poder Público garan
ta condições para o acesso e permanência de nos
sas crianças, adolescentes e jovens nas escolas. É
dever constitucional do Estado a promoção e o in
centivo ao desenvolvimento educacional, ainda mais
em um País como o nosso, marcado por fortes desi
gualdades regionais.

O incentivo à educação deve se dar, entre ou
tros meios, mediante a destinação de recursos públi
cos para o desenvolvimento da educação básica,
que se constitui, por sua vez, na meta prioritária do
atual governo.

Neste sentido, vimos, através deste expedien
te, solicitar de Vossa Excelência o empenho neces
sário para que, no contexto da atual política educa
cional do governo, sejam liberados recursos para a
realização dos seguintes projetos educacionais:

- Projeto "Transporte Escolar" (Processo
n2 23024.001496/97-53);

- Projeto "Capacitação de Recursos Humanos
e Aquisição de Material Didático - Educação Espe
cial" (Processo n2 23024.001498/97-89).

- Projeto NCapacitação de Recursos Humanos
e Material Didático/Ampliação de Escola-Ensino
Fundamental" (Processo n2 23024.001500/97-29).

- Projeto "Ampliação de Rede/Construção de Bi
blioteca e Aquisição de Acervo/Construção e Escolas
Profissionalizantes" (Processo n2 23.123.ooo263/99-13).

Vale ressaltar que esses projetos foram vota
dos no contexto da aprovação do Orçamento Popu
lar da Prefeitura Municipal de Teresina e constituem,

10680 Sexta-feira 19 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

1) A realização de planos diretores setoriais, no art. 205 da Constituição Federal e na atual lei de
objetiva complementar dentro do planejamento urba- Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nll

no a elaboração do Plano Diretor d~ desenvolvimen- 9.394196, art. 22), propomos que o Ministério da Edu-
to Urbano do Município o qual é referido no § 12 do cação e do Desporto libere recursos para a realiza-
art. 182 da Constituição Fedéral. ção de projetos educacionais em Teresina, no Esta-

2) Considerando que entre os diversos planos di- do do Piauí.
retores setoriais aquele referente ao transporte urbano
destaca-se em importância na estratégia do ordena
mento territorial tendo em vista a garantia da eficácia
do funcionamento da cidade vimos reivindicar a aten
ção e a prioridade na liberação de recursos por meio
da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, da or
dem de R$1.129.71 0,00 a serem repassados ao Ban
co do Nordeste para a elaboração do projeto do Plano
Diretor de Transportes Urbanos de Teresina no Piauí.

3) Considerando ainda que a demanda por re
cursos para a elaboração do projeto do Plano Diretor
de Transportes Urbanos de Teresina, a exemplo de
outras propostas, é fruto de decisão da população,
mediante aprovação no orçamento popular implanta
do pela prefeitura municipal entendemos que a pre
sente indicação além de justificativas técnicas, acha
se respaldada no entendimento e aceitação da po
pulação de Teresina, fatos que lhe conferem valida
de inquestionável.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Wellington Dias.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Wellington Dias)

Requer o envio de indicação ao
Ministério da Ciência e Tecnologia, relati
va ao Plano Diretor de Transportes Urba
nos de Teresina no Piauí.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExIl, nos termos do art. 113, inciso

I e § 12, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, seja encaminhada ao Poder Executivo a indica
ção em anexo sugerindo medida relativa ao Plano Di
retor de Transportes Urbanos de Teresina, no Piauí.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Wellington Dias.

INDICAÇÃO Nl! 87, DE 1999
(Do Sr. Wellington Dias)

Solicita a liberação de recursos para
a realização de projetos educacionais em
Teresina, no Estado do Piauí.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação e do Desporto,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 12 do Regi
mento Intemo da Câmara dos Deputados e respaldado
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portanto, um anseio da maioria da população local, que passaram a castigar impied~ente também toda
que vê na. educ.ação U'Tl componente fundamental atividade produtiva, lucrativa e r~ntàvel, apenas pelo fato
para a.melhoria de sua qualidade de vida. de que sêja ésta exercida por empresas estatais.

Senhor Ministro, temos plena convicção que a Uma das empresas mais atingidas por esses
liberação desses recursos para a implementação cortes lineares e realizados com pouca ou nenhuma
dos projetos educacionais, acima relacionados, con- sensibilidade para os problemas do Brasil é a Petro-
tribuirá para a melhoria da qualidade da educação bras. Essa empresa impedida pelo seu acionista ma-
básica no Estado do Piauí, razão pela qual conta- joritário, a União - de cujos recursos financeiros não
mos com o empenho de V. Exll para esse mister. depende há mais de trinta anos - de investir anual-

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. - mente mais de cinco bilhões de dólares, estando ob-
Deputado Wellington Dias. rigada, nos últimos períodos, a não ultrapassar o

REQUERIMENTO N2 ,DE 1999 teto de cerca de dois bilhões de dólares por ano.
(Do Sr. Wellington Dias) Tal atitude, em- vez de atingir unicamente a

Requer o encaminhamento de Indica- companhia, afeta, na verdade, todo o país, já que,
ção ao Ministro de Estado da Educação e com isso, deixa-se de ter investimentos de mais de
do Desporto, solicitando a liberação de re- duzentos e cinqüenta milhões anuais nas áreas de
cursos para a realização de projetos edu- pesquisa e desenvolvimento e formação de recur-
caclonals em Teresina, no Estado do Piauí. sos humanos, com a conseqüente redução no fi

nanciamento de pesquisas acadêmicas, especial-
Senhor Presidente, . mente no desenvolvimento de novas tecnologias,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma do art. praticamente em todas as principais instituições de

113, inciso I e § 1!1 do Regimento Interno da Câmara ensino universitário do país.
dos Deputados, seja encaminhada, ao Ministério da
Educação e do Desporto, a Indicação anexa que pro- A falta de autorização para investir mais re-
põe a liberação de recursos para a realização de pro- cursos prejudica também a produção de mais pe-
jetos educacionais em Teresina, no Estado do Piauí. tróleo e gás natural e a ampliação das atividades

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. _ de refino e, dessa forma, retarda a obtenção, para
o país, de um menor grau de dependência energé-

Deputado Wellington Dias. tica externa; impossibilita, ou ao menos entrava
INDICAÇÃO N2 88, DE 1999 sobremaneira um maior desenvolvimento tecnoló-

(Dos Srs. Wellington Dias e outros) gico do Brasil; dificulta a expansão do setor petro-
Sugere ao Excelentísslmo Senhor químico nacional e, talvez mais grave ainda, dada

Presidente da República que determine a atual situação de penúria financeira não só do
aos Ministérios da Fazenda, do Orçamen- país, como também dos Estados e Municípios, faz
to e Gestão e de Minas e Energia que rea- com que sejam gerados menos impostos e royaltles,
Iizem estudos visando a ampliar os in- tão necessários, em especial numa situação como
vestimentos na Petrobras. a atualmente vivida pelo país. Em resumo, reduzir

Ensinam os compêndios das ciências econô- os investimentos na Petrobras é apostar na crise e
lesar o desenvolvimento do Brasil.micas que o melhor remédio para gerar empregos

e riquezas e melhorar o nível socioeconômico de Por tudo isso, gostaríamos de sugerir ao Ex-
um país são os investimentos nas atividades pro- celentíssimo Senhor Presidente da República que
dutivas. determine aos Ministérios da Fazenda, do Orça-

Infelizmente, num momento como o atual, no mento e Gestão e de Minas e Energia que reali-
qual o país passa por uma das mais sér.ias crises zem estudos visando a ampliar os investimentos
econômicas de toda sua história recente, o que se na Petrobras, como forma de gerar mais empre-
vê é que o governo, buscando cumprir as promes- gos, mais riquezas e, por conseguinte, aumentar a
sas feitas ao Fundo Monetário Internacional, em prosperidade, melhorar a distribuição de renda e
vez de lutar por aumentos de investimentos, vem auxiliar o país a sair, de uma vez por todas, dos la-
realizando profundos cortes, que atingem não ape- birintos da crise e encontrar o rumo certo de seu
nas o que é considerado supérfluo, não-essencial, desenvolvimento.
ou o que se costuma classificar como MgordurasM Sala das Sessões, 18 de março de 1999. -
da administração pública direta e indireta, mas Deputado Welllngton Dias.
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Justificação

A desordenada mudança do regime cambial
brasileiro, em fevereiro de 1999, após quatro anos
de sobrevalorização forçada do real, trouxe à tona,
novamente, o fantasma da inflação. Com efeito, to
dos os índices de preços, independentemente do
instituto de pesquisa que os coleta, apresentaram
significativas elevações. O índice Geral de Preços
do Mercado (IGP-M), que capta parcialmente o mo
vimento futuro da inflação, ao incorporar as variaçõ
es de preços das vendas a prazo e a futuro, aponta
para taxas inflacionárias superiores a 3% ao mês no
primeiro trimestre de 1999.

Esse quadro de inflação ascendente é corrobo
rado inclusive pelo discurso oficial, na medida em
que o novo acordo entre o Brasil e o Fundo Monetá
rio Internacional prevê uma meta de inflação de
16,8% para o ano de 1999.

Diante disso, e considerando que a taxa de de
semprego aberto da economia é, atualmente, a
maior observada nos anos 90, contribuindo para a
redução da capacidade negociai dos sindicatos, é
fundamental que se adotem medidas legais de prote
ção aos salários.

Neste sentido, este projeto de lei estabelece
reajustes anuais nas datas-bases de cada categoria

REQUERIMENTO midor (INPC), apurado pelo Instituto Brasileiro de
(Do Sr. Wellington Dias) Geografia e Estatística (IBGE), do acumulado entre

12 de maio de 1998 a 30 de abril de 1999.
Requer o envio de indicação ao Ex- Parágrafo único. O mesmo critério de reajuste

celentísslmo Senhor Presidente da Repú- salarial previsto de que trata o caput deste artigo
blica, sugerindo-lhe que determine aos será aplicado, ano a ano, a partir de maio de 2000.
Ministérios da Fazenda, do Orçamento e Art. 42 Os salários dos trabalhadores serão
Gestão e de Minas e Energia que realizem

reajustados, automaticamente, a título de anteci-
estudos visando a ampliar os investimen- pação, pela variação acumulada do índice Nacio-
tos na Petrobras.

nal de Preços ao Consumidor sempre que essa
Senhor Presidente, variação atinja, no mínimo, o percentual de 6%
Requeremos a V. Exi, nos termos do art. 113, in- (seis por cento).

ciso I, do Regimento Interno, a Indicação em anexo, na § 12 O cálculo da variação acumulada do INPC,
qual sugerimos ao Excelentíssimo Senhor Presidente para os efeitos do caput, iniciar-se-á a partir do mês
da República que determine aos Ministérios da Fazen- da data-base, após a concessão de cada reajuste.
da, do Orçamento e Gestão e de Minas e Energia que § 22 As antecipações concedidas em decorrên-
realizem estudos visando a ampliar os investimentos cia do disposto neste artigo poderão ser compensa-
na Petrobras. das na data-base.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. - § 32 No caso do salário mínimo e dos benefí-
Deputado Wellington Dias. cios de prestação contihuada da Previdência Social,

REQUERIMENTO NR ,DE 1999 a antecipação de que trata o caput deste artigo será
(Do Sr. Wellington Dias) concedida nos meses posteriores ao mês de maio

Solicita a retirada de tramitação de de cada ano.
Requerimento de Informação. Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data da sua

publicação.
Senhor Presidente,
Solicito a retirada de tramitação do Requeri

mento de Informação dirigido ao Exm2 Ministro Che
fe da Casa Civil, n2 148/99.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Wellington Dias, Deputado Federal- PT/PI.

PROJETO DE LEi NR 347, DE 1999
(Dos Srs. José Pimentel e Dr. Rosinha)

Dispõe sobre a política nacional de
reajustes de salários e dos benefícios de
prestação continuada da Previdência So
cial.

O Congresso Nacional decreta:
Arf.. 12 A política nacional de reajustes de salários,

do salário mínimo e dos benefícios de prestação conti
nuada da Previdência Social é regulada por esta Lei.

Art. 22 Os salários serão ajustados a cada data
base da respectiva categoria profissional, em 100%
(cem por cento) do índice Nacional de Preços ao Con
sumidor (INPC), apurado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), do acumulado dos
doze meses imediatamente anteriores à data-base.

Art. 32 O salário mínimo e os benefícios de
prestação continuada da Previdência Social serão
reajustados em 12 de maio de 1999, em 100% (cem
por cento) do índice Nacional de Preços ao Consu-
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profissional. Da mesma forma, são assegurados tais rão contratar empresas que já tenham seus projetos
reajustes ao salário mínimo e aos benefícios de aprovados de acordo com esta lei.
prestação continuada da Previdência Social. Art. 611 As importações de pneus estão condi-

Finalmente, a proposição contempla dispositivo cionadas à reciclagem prévia de idênticas quantida-
que garante reajustes aos salários a benefícios de pres- des, salvo nos primeiros 5 (cinco) anos da vigência
tação continuada da Previdência Social, toda vez que a desta lei, caso em que esta obrigação deverá ser
inflação acumulada, medida pelo INPCIIBGE atingir a 5% cumprida no prazo de 60 (sessenta) meses, a contar
(cinco por cento). Trata-se de assegurar, por meio de ga- da data de cada liberação em porto brasileiro, obser-
tilhos salariais, a permanente atualização dos valores de vado ainda o disposto nos parágrafos seguintes.
compra dos salários, através de eventuais antecipações. § 111 Para garantir o disposto nesta lei, as em-

Diante do exposto, estamos certos do apoio dos presas com usinas em implantação ou aquelas nas
ilustres Colegas à aprovação deste projeto de lei. condições do art. 511 obrigam-se a efetuar ao órgão

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. - ambiental federal, em conta de poupança vinculada,
José Pimentel, Deputado Federal (PT/CE) - Dr. por ocasião do despacho aduaneiro, as seguintes
Roslnha, Deputado Federal (PT/PR). quantias, por unidade de produto importado:

PROJETO DE LEI NlI 348, DE 1999 R$2,00 (dois reais) - pneus de automóvel
(Do Sr. João Pizzolatti) R$4,00 (quatro reais) - pneu de automóvel

Dispõe sobre a reciclagem de pneus R$10,00 (dez reais) - pneu de caminhões
Inservíveis e dá outras providências. R$00,25 (vinte e cinco centavos) por kg- de-

mais casos
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 As empresas fabricantes e as importa- § 211 Os valores mencionados acima serão se-

doras de pneus no Brasil são responsáveis pela co- mestralmente corrigidos.
leta e reciclagem dos produtos inservíveis, sendo Art. 711 Para o fim de dar cumprimento às deter-
que, no caso das indústrias, a proporção deverá ser minações desta lei, as empresas importadoras e as
definida pelo órgão ambiental federal e, no caso das fabricantes poderão, a seu critério, substituir o tipo
importadoras, cujas atividades ficam permitidas nos de pneu a ser reciclado, observadas as proporções
termos desta, a reciclagem é obrigatória na propor- de valor ou pesos,. confOOTle estabelecido no 1

11
do art. 6ll.

ção de um pneu para cada outro importado, seja ele Art. 811 O órgão ambiental federal. diretamente ou
novo, usado, recauchutado ou carcaça. pelos órgãos estaduais integrantes do Sismana - Sis-

Art. 211 Ao órgão ambiental federal diretamente tema Nacional do Meio Ambiente - fiscalizará as usinas
ou pelos órgãos estaduais integrantes do Sisnama - de reciclagem e emitira certificados de produção.
Sistema Nacional do Meio Ambiente, incumbe a Art. 911 Após o cumprimento das obrigações de
aprovação dos projetos de reciclagem dos fabrican- reciclar, ficam liberados os depósitos vinculados e
tes brasileiros, de imediato definindo a forma desta respectivos rendimentos.
e, a cada cinco anos, estabelecendo o percentual a Art. 10. Não cumpridas as obrigações a que se
ser exigido, levando sempre em conta as necessida- refere o art. 611 o órgão ambiental federal fará uso
des do meio ambiente nacional. dos valores depositados em conta vinculada e res-

Art. 311 Antes de iniciarem suas atividades de pectivos rendimentos, para promover a reciclagem
importação de pneus, as empresas deverão subme- das mercadorias a que eles se vincularam.
ter ao órgão ambiental federal ou estadual, integran- Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
te do Sisnama - Sistema Nacional do Meio Ambien- publicação.
te de sua jurisdição, os seus projetos de implantação Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
de usinas de reciclagem, os quais terão o objetivo
primordial de destruir a carcaça, recuperar, desvul- Justificação
canizar e regenerar a borracha, para utilização como A discussão que o tema deste projeto levantou na
matéria-prima de novos produtos. Câmara Federal mostra a necessidade de se garantir a

Art. 411 A apreciação dos projetos mencionados reciclagem do pneu inservível, independer'ltemente de
nos arts. 2ll e 311 deverá ser realizado no prazo de 90 sua origem - importado ou produzido no Brasil.
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Não sendo biodegradável, o produto se toma um

Art. 511 As importadoras ou fabricantes de lixo indesejável que se acumula nos terrenos baldios,
pneus que não possuam usinas de reciclagem pode- fundo de quintal e beiras de estrada. Nestas condições,
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recebe e guarda a água das chuvas se transforman
do em criadouro de insetos transmissores de den
gue, malária e outras doenças endêmicas. Se quei
mado, libera uma grande quantidade de gases deri
vados do enxofre, que causam a chamada "chuva
ácida", e a dioxina, uma substância nociva à saúde e
ao meio-ambiente.

Para dar solução aos diversos problemas que
o pneu iservível gera, precisa-se instituir a obrigação
de reciclar, tanto para o produto nacional quanto
para o importado - este na proporção de um para
um e, aquele, segundo parâmetro a ser fixado pela
autoridade ambiental federal.

Este tratamento diferenciado tem como funda
mento a natureza da atividade empresarial do fabri
cante nacional, inegavelmente impulsora do desen
volvimento e da geração de empregos. Ao órgão
ambiental federal caberá, pois, levando em conta os
níveis de agressão ambiental, sem gerar exigências
impossíveis de serem cumpridas, definir a proporção
da reciclagem que lhes compete.

Além disso, no caso dos importados de qual
quer natureza exige-se que, a partir de determinado
momento, isto é, após implantadas as usinas de re
ciclagem, esta se produza previamente a qualquer
compra no exterior. E, no período de instalação de
las, os importadores ficam obrigados ao depósito de
uma taxa sobre unidade trazida do estrangeiro.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado João Pizzolatti.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nl! 14 DE 1999

"Autoriza o uso de Títulos Federais
para pagamentos de dívidas de Estados e
Municípios."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Ficam os Estados e Municípios autoriza·

dos a efetuar o pagamento da dívida pública mobiliá
ria e contratual com a União mediante a entrega de
Títulos Públicos Federais pelo valor de face, obtendo
a quitação da dívida da parte integralizada.

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

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O ano de 1999 já está definitivamente marcado
pela polêmica em torno das dívidas dos estados.
Este é o tema mais palpitante desta primeira fase
dos mandatos de Governadores e do Presidente da
República. Muito se tem falado sobre o tema, porém,

,
pouca contribuição para o encaminhamento de solu
ções temos percebido. Encontramos apenas uma di
visão entre os que defendem a manutenção dos
atuais acordos de renegociação de dívidas e aque
les que pleiteiam mudanças nos contratos assinados
pelos governos estaduais antecessores.

Por esta -proposta pretendemos colaborar para
que a questão das dívidas estaduais e municipais com
a União seja melhor resolvida, permitindo que os deve
dores honrem seus compromissos e ao credor central
receber o que lhe é devido. O que apresentamos como
inovação é a possibilidade dos estados e municípios
usarem títulos públicos federais no pagamento de suas
dívidas públicas mobiliárias e contratuais.

Na prática, a fórmula beneficia a todos, pois o go
vemo federal vem há anos emitindo títulos públicos no
mercado sem resgatá-los, fazendo com que esses títu
los também conhecidos como "moeda podre", percam
o valor, sofrendo um deságio de 50, 60, e até 70%.
Uma vez aprovada a idéia, os governos estaduais po
deriam captar este título no mercado, "permitindo que
empresários que devem ICMS ou outros imPostos lan
çados em dívida ativa, possam pagar suas contas me
diante a entrega deses títulos pelo valor de face.

A operação que interessa ao estado é boa para
o empresário, que ao adquirir os títulos no mercado
informal e paralelo com o deságio vigente, acabará
gastando 50% menos para pagar a dívida.

Assim, ganha quem tem o título, porque conse
gue vendê-los; ganha o empresário que compra, pois,
acaba economizando; ganha o govemo do estado que
recebe dívida de díficil solvência, caracterizando-se num
recurso extra; ganha ainda, a União, porque resgata par
te dos títulos federais-e a credibilidade perante a comu
nidade financeira nacional e intemacional.

Além disso, as chamadas moedas podres, têm
sido aceitas pelo govemo federal nas mais diversas
transações financeiras envolvendo patrimônio público.
Sim, a cada venda de estatais uma quantidade enorme
desses títulos são utilizados para adquirir parcelas consi
deráveis de suas ações. Entendemos que não existem
motivos plausíveis para este tratamento desigual.

Propomos portanto, que da mesma forma como
o governo federal aceita parcimoniosamente os títulos
públicos federais na venda de patrimônio público, tam
bém receba-os como parte de pagamento élas dívidas
dos estados e municípios. É uma medida justa e coe·
rente, pois dá tratamento igualitário para situações se
melhantes, mas principalmente proporcionará uma im
portante alternativa para os estados e municípios que
passam por uma crise sem precedentes.



Entre as possíveis conseqüências dos cultivos
transgênicos, estão o empobrecimento da biodiversi
dade, na medida em que essas plantas modificadas
geneticamente podem interagir no meio ambiente
com as variedades naturais estão: a eliminação de
insetos e microorganismos benéficos ao equilíbrio
ecológico, o aumento da contaminação dos solos e
lençóis freáticos - devido ao uso intensificado de
agrotóxicos e ainda, o desenvolvimento de plantas e
animais resistentes a uma ampla gama de antibióti
cos e agrotóxicos. Com relação a saúde humana, o
aparecimento de alergias provocadas por alimentos
geneticamente modificados o aumento da resistên
cia a antibióticos e o aparecimento de novos vírus
mediante a recombinação de vírus "engenheirados"
com outros já existentes no meio ambiente.

É necessário ter claro que caso algumas des
sas conseqüências negativas ocorram, será impossí
vel controlá-Ias pois, a diferença de poluentes quími
cos os OMGs, por serem, formas vivas, são capazes
de sofrer mutações, se multiplicar e se disseminar
no meio ambiente. Ou seja, uma vez aí introduzidos,
não podem ser removidos.

Na Europa, pesquisas de opinião têm evidenciado
a rejeição da população à produção e consumo de ali
mento transgênicos. Em'conseqüência, companhias
produtoras de alimentos e redes de supermercados têm
buscado fornecedores "OGM free", e governos ampara
dos no princípio da de precaução - que tem como ele
mentos a precaução diante de incertezas científicas e o
uso de processos democráticos na adesão e observa
ção do princípio, inclusive o direito público ao consenti
mento informado - têm adotado medidas restritivas
como proibição do cultivo e obrigatoriedade de segre
gação e rotulagem dos alimentos transgênicos.
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Sala da Sessões, 25 de fevereiro de 1999. - -ção genética·que tem por objetivo conferir-a planta a
Pompeo de Mattos; Deputado PDT - RS. resistência ao herbicida Roundup - é essa a única

PROJETO DE LEI N2 349, DE 1999 novidade da soja transgênica, a substituição de vá
rios herbicIdaS por úii único produzido pela Monsan
to, não havendo qualquer ganho em produtividade
da cultura ou no valor nutricional do grão - podem
estar sendo modificadas outras características do or
ganismo.

Foi o que aconteceu em 1989 no Japão, onde,
para a produção de um suplemento alimentar, alterou
se geneticamente uma bactéria natural visando a pro
dução mais eficiente do triptofano. A manipulação fez a
bactéria produzir uma substância altamente tóxica, que
só foi detectada quando o produto já estava no merca
do.·Adoeceram 5.000 pessoas, 1.500 tornaram-se per
manentemente inválidas e 37 morreram.

"Veda o cultivo comercial de organis
mos geneticamente modificados (OGMs) no
território nacional e dá outras providências."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É vedado o cultivo comercial de organis

mos geneticamente modificados (OGMs) em todo o
território nacional.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei con
sidera-se a definição de OGM expressa nos arts. 32

e 4º da Lei Federal n2 8.974 de 1995.
Art. 22 É vedada a comercialização de produtos

que contenham em sua composição substâncias
provenientes de organismos geneticamente modifi
cados que tenham como finalidade a alimentação
humana ou animal.

Art. 32 As empresas que venham a desenvol
ver pesquisas com organismos geneticamente modi
ficados no território nacional, deverão relatar suas
atividades nos termos da legislação federal vigente.

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O tema dos cultivos transgênicos se insinua,
por parte daqueles que os defendem, como sendo o
próximo e inevitável passo no progresso de modern
ização da agricultura brasileira capaz de colocar o
País em lugar de ainda maior destaque no panora
ma mundial, especialmente no que se refere-se ao
mercado internacional da soja.

Os cultivos transgênico são resultado das mo
dernas técnicas de engenharia genética, que permi
tem que sejam retirados de uma espécie e transferi
dos para outra. Esses genes "estrangeiros" que que
bram a seqüência de DNA - que contêm as caracte
rísticas básicas de um ser vivo - do organismo re
ceptor, que sofre uma espécie de reprogramação,
tornando-se capaz de produzir novas substâncias.
Esses são os chamados transgênicos, ou organis
mos geneticamente modificados (OGMs).

O principal risco da disseminação de cultivos
transgênicos está na distância que há entre a com
plexidade dos seres vivos e o patamar alcançado
pelo conhecimento científico.

No caso da soja, por exemplo, os cientistas estu
daram apenas 0,02% do que há para saber do geno
ma desse organismo, o que indica que na manipula-



Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,

requeremos regime de urgência na apreciação do
Projeto de Resolução n2 ,1999, que acrescenta pa
rágrafo no art. 280 do Regimento Interno.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Aécio Neves - Inocêncio Oliveira - Odelmo Leão
- Roberto Jefferson - Geddel Vieira Lima.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nll ,DE 1999

Acrescenta parágrafo ao art. 280 do
Regimento Interno.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 12 O art. 280, do Regimento Interno da Câ

mara dos Deputados, aprovado pela Resolução nSl 17,
de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 280. Salvo disposição em contrário, os prazos
assinalados em dias ou sessões neste regimento com-
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Enquanto isso, no Brasil a CTNBio - Comissão putar-se-ão, respectivamente, como diás corridos ou
Técnica Nacional de Biosegurança, órgão do Minis- por sessões ordinárias da Câmara efetivamente rea-
tério de Ciência e Tecnologia que tem a função de lizadas; os fixados por mês contam·se de data a
examinar a segurança dos organismos geneticamen- data.
te modificados - já deu, em pouco mais d~ dois § 12 Exclui-se do cômputo o dia ou sessão ini-
anos, mais de 300 pareceres favoráveis a liberação cial e inclui-se o do vencimento.
de organismos geneticamente modificados no am- § 211 Considera-se sessão inicial a do dia em
biente brasileiro. Aprovou, também, baseando sua que ocorrer o fato ou se praticar o ato.
análise exclusivamente na documentação fornecida § 311 Os prazos, salvo disposição em contrário,
pela própria Monsanto, a soja Ready. ficarão suspensos durante os períodos de recesso

Baseado nesses fatos e considerações propomos do Congresso Nacional."
a imediata suspensão da comercialização de quaisquer Art. 211 Esta resolução entra em vigor na data
produtos que venham a ser obtidos através de manipu- de sua publicação.
lação genética. Não pretendemos com essa medida
desprezar os avanços que a ciência tem continuada- Justificação

mente viabilizado em, nosso tempo. Desejamos apenas A presente iniciativa, que adita parágrafo ao art.
fazer uso da tecnologia com responsabilidade, aguar- 280 do Regimento Intemo, visa a elucidar o sentido da
dando que os estudos progridam de tal forma a afastar expressão "sessão inicial" presente no parágrafo primei-
os riscos de dano para a saúde humana e animal,bem ro do citado dispositivo, porquanto ali o termo pode per-
com, como ao equilíbrio de nosso ecossistema. mitfr duas interpretações: 1) o cômputo do prazo poderia

"Nossos corpos, plantas e animais; nosso ar, iniciar-se no mesmo dia da ocorrência do fato que o en-
água, terra e solo não são comoditities, não são passí- sejou, caso, por exemplo, o fato ocorra em uma sessão
veis de patentiamento e não estão à venda. Quando extraordinária realizada antes e no mesmo dia da sessão
um sistema de produção de alimentos viola os direitos ordinária, sendo entendida como sessão inicial a extraor-
dos cidadãos e a ordem natural dos ecossistemas do dinária; 2) mesmo que o fato gerador da contagem do
planeta é fundamental que nós povos, façamos uso de prazo tivesse ocorrido em uma sessão anterior à ordiná-
nossa inalienável liberdade de corrigir tais abusos." 9 ria, esta seria entendida como sessão inicial e, portanto,
trecho da Declaração da Vancouver sobre a Industriali- estaria fora do cômputo.
zação e Globolização da Agricultura, maio 98. Com a redação dada ao § 22, fica elucidada

Sala da Sessões, 11 de março de 1999. - que se exclui do cômputo a sessão ordinária realiza-
Pompeo de Mattos, Deputado Federal. Více-Iíder da no dia em que ocorreu o fato ou se praticou o ato,
da bancada PDT. no caso de a contagem ser feita em número de ses-

REQUERIMENTO sões. Assim, elimina-se a ambigüidade do dispositi
vo, cristalizando-se o entendimento de que o prazo é
contado (dles a quo) a partir da sessão ordinária
realizada no primeiro dia útil posterior.

Sala das Reuniões, 18 de março de 1999. 
Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro-Secretário.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N1l15, DE 1999

(Do Sr. Paulo Lima)

Regulamenta a constituição orgâni
ca e funcionai das Juntas Eleitorais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O Poder Executivo estabelecerá a cons

tituição orgânica e funcional das Juntas Eleitorais,
num prazo de noventa dias.

Art. 22 Cada Junta Eleitoral disporá de um qua
dro de funcionários efetivos em número proporcional
ao dos eleitores.
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Art. 32A Justiça designará os juízes responsá- cadação reside no que"âispõe oart. 17' da Lei n2
veis pelas Juntas Eleitorais. 9.779/99, de 19 de janeiro·de.1999.

~r:t .. 42Todos os funcionários públicos federais, A Lei'ri2 9.779/99;:àprêséntada ao Congresso
estaduais e municipais que, na data da publicação Nacional na forma da Medida Provisória n21.788, foi
desta lei, exerçam função nas Juntas Eleitorais, po- aprovada, nesta Casa, sob'á chancela do programa
derão optar por serem efetivados nas referidas Jun- de ajuste fiscal. Para tanto, eliminaram-se isenções
tas ou por retornarem às suas funções originais. de imposto de renda e outras vantagens dos fundos

Art. 52 O Executivo organizará o quadro de fun- de investimento imobiliário, aumentou-se a cobrança
cionários das Juntas Eleitorais, tomando como referên- do imposto de renda sobre residentes no exterior e
cia a carreira dos funcionários do Poder Judiciário. sobre partilha em separação judicial, ampliou-se a

Art. 62Esta lei entrará em vigor na data de sua incidência do IPI sobre revendas de automóveis e do
publicação. IOF sobre operações de crédito de instituição não fi~

Art. 7l! Revogam-se as disposições em contrário. nanceiras, eliminou-se o incentivo fiscal aos próduto
res de açúcar. Enfim, fêz-se uma espécie de "raspa

Justificação do tacho", buscando cobra.r de quem ainda não era
O art. 121 da Constituição. Federal ainda não atingido pelo imposto. Contudo, a medida de maior

foi regulamentado, deixando a Justiça Eleitoral sem impacto correspondeu à mudança da base de cálcu-
qualquer apoio nas comarcas e municípios. lo da contribuição social sobre o lucro das empresas,

De nada adianta se aperfeiçoar a legislação a qual foi ampliada devido à proibição de deduzir
eleitoral, se não dispusermos de uma estrutura despesas financeiras. Em meio a uma variada gama
administrativa capaz de torná-Ia eficaz. de medidas visando o aumento de impostos, chama

a atenção o citado do art. 17. Este dispositivo conce-
Os funcionários que trabalham nas Juntas Elei- de ao contribuinte exonerado do pagamento de tribu-

torais necessitam de uma definição de suas ativida- to por decisão judicial proferida com fundamento em
des, sem o que se perderá toda uma experiência inconstitucionalidade de lei, que houver sido declara-
acumulada ao longo de muitos anos, tornando difícil da constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o
o cumprimento do § 12do art. 121 da Carta Magna. prazo até 29 de janeiro de 1999 para pagamento,

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. - isento de multa e juros de mora, da exação alcança-
Deputado Paulo Lima. da pela decisão do STF. Em outras palavras, a me-

REQUERIMENTO N!l208, DE 1999 dida autorizou o governo a conceder descontos de .
(Do Sr. Henrique Fonta.na) débitos tributários líquidos e certos, que ja contavam

com decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
Solicita informações ao Sr. Ministro favorável à União Federal. Configurou-se, assim, a

de Estado da Fazenda sobre renúncia fis- concessão de benefício fiscal a determinados contri-
cal decorrente do art. 17 da Lei n!! 9.779199. buintes, com a finalidade de estimulá-los a liquidar

Sr. Presidente, imediatamente seus débitos junto ao fisco.

o Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui- De acordo com matéria publicada no Jornal
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2!l, e 115, in- Gazeta Mercantil de 14 de março de 1999, a Iiqui-
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. E~ seja dação desses débitos resultou numa receita ex-
encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, traordinária de R$2,2 bilhões, a qual deverá se es-
o seguinte pedido de informações: tender pelos próximos seis meses, já que muitas

Nos últimos dias, temos recebido a informação dívidas foram parceladas. Para o governo, a medi-
pela imprensa de que a arrecadação federal teria apre- da representou uma estratégia política importante,
sentado um crescimento real de 18,6%, no mês de fe- num momento de perda de credibilidade dos con-
vereiro quando comparado com o mesmo mês de dutores da política econômica e de fortedeteriora-
1998. Esse desempenho recorde contrasta com a que- ção das finanças públicas e dos indicadores da
da do nível de atividade econômica, a retração das economia, especialmente no primeiro semestre.
vendas no comércio e com o aumento do desemprego Restaria, contudo, indagar o preço que estamos
verificado no período, que tradicionalmente provocam pagando para viabilizar o ingresso imediato de re-
quedas no volume das receitas fiscais. Em sua expU- ceitas que, de outra forma, seriam pagas sem des- .
cação para o fenômeno, o governo aponta que um dos conto pelas empresas que vinham contestando
principais motivos parl!:l. o alegado incremento na erre- suas dívidas tributárias na justiça.
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Art. 32 A Justiça designará os juízes responsá
veis pelas Juntas Eleitorais.

Art. 42Todos os funcionários públicos federais,
estaduais e' municipais que, na data da publicação
desta lei, exerçam função nas Juntas Eleitorais, po
derão optar por serem efetivados nas referidas Jun
tas ou por retomarem às suas funções originais.

Art. 52 O Executivo organizará o quadro de fun
cionários das Juntas Eleitorais, tomando como referên
cia a carreira dos funcionários do Poder Judiciário.

Art. 62 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 72 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O art. 121 da Constituição Federal ainda não
foi regulamentado, deixando a Justiça Eleitoral sem
qualquer apoio nas comarcas e municípios.

De nada adianta se aperfeiçoar a legislação
eleitoral, se não dispusermos de uma estrutura
administrativa capaz de tomá-Ia eficaz.

Os funcionários que trabalham nas Juntas Elei
torais necessitam de uma definição de suas ativida
des, sem o que se perderá toda uma experiência
acumulada ao longo de muitos anos, tomando difícil
o cumprimento do § 12do art. 121 da Carta Magna.

Sala das Sessões, 18 de março de 1999. 
Deputado Paulo Lima.

REQUERIMENTO N2 208, DE 1999
(Do Sr. Henrique Fontana)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda sobre renúncia fis
cal decorrente do art. 17 da Lei n9 9.779199.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2l!, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2l!, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja
encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda,
o seguinte pedido de informações:

Nos últimos dias, temos recebido a informação
pela imprensa de que a arrecadação federal teria apre
sentado um crescimento real de 18,6%, no mês de fe
vereiro quando comparado com o mesmo mês de
1998. Esse desempenho recorde contrasta com a que
da do nível de atividade econômica, a retração das
vendas no comércio e com o aumento do desemprego
verificado no período, que tradicionalmente provocam
quedas no volume das receitas fiscais. Em sua expli
cação para o fenômeno, o governo aponta que um dos
principais motivos para o alegado incremento na arre-

cadação reside no que dispõe o art. 17 da Lei nl!
9.779/99, de 19 de janeiro de 1999.

A Lei n2 9.779/99, apresentada ao Congresso
Nacional na forma da Medida Provisória nl! 1.788, foi
aprovada, nesta Casa, sob a chancela do programa
de ajuste fiscal. Para tanto, eliminaram-se isenções
de imposto de renda e outras vantagens dos fundos
de investimento imobiliário, aumentou-se a cobrança
do imposto de renda sobre residentes no exterior e
sobre partilha em separação judicial, ampliou-se a
incidência do IPI sobre revendas de automóveis e do
IOF sobre operações de crédito de instituição não fi
nanceiras, eliminou-se o incentivo fiscal aos produto
res de açúcar. Enfim, fêz-se uma espécie de uraspa
do tachou, buscando cobrar de quem ainda não era
atingido pelo imposto. Contudo, a medida de maior
impacto correspondeu à mudança da base de cálcu
lo da contribuição social sobre o lucro das empresas,
a qual foi ampliada devido à proibição de deduzir
despesas financeiras. Em meio a uma variada gama
de medidas visando o aumento de impostos, chama
a atenção o citado do art. 17. Este dispositivo conce
de ao contribuinte exonerado do pagamento de tribu
to por decisão judicial proferida com fundamento em
inconstitucionalidade de lei, que houver sido declara
da constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o
prazo até 29 de janeiro de 1999 para pagamento,
isento de multa e juros de mora, da exação alcança
da pela decisão do STF. Em outras palavras, a me
dida autorizou o governo a conceder descontos de
débitos tributários líquidos e certos, que já contavam
com decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
favorável à União Federal. Configurou-se, assim, a
concessão de benefício fiscal a determinados contri
buintes, com a finalidade de estimulá-los a liquidar
imediatamente seus débitos junto ao fisco.

De acordo com matéria publicada no Jornal
Gazeta Mercantil de 14 de março de 1999, a liqui
dação desses débitos resultou numa receita ex
traordinária de R$2,2 bilhões, a qual deverá se es
tender pelos próximos seis meses, já que muitas
dívidas foram parceladas. Para o governo, a medi
da representou uma estratégia política importante,
num momentp de perda de credibilidade dos con
dutores da pÓlítica econômica e de forte deteriora
ção das finanças públicas. e dos indicadores da
economia, especialmente no primeiro semestre.
Restaria, contudo, indagar o preço que estamos
pagando para viabilizar o ingresso imediato de re
ceitas que, de outra forma, seriam pagas sem des
conto pelas empresas que vinham contestando
suas dívidas tributárias na justiça.
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Ainda citando a matéria jornalística da Gazeta 5) especificar, por setor de atMdade, o valor em
Mercantil, enfatiza-se que: "Com a desistência de açã- reais da multa e juros de mora que foram isentos em de-
es judiciais, cresceram de janeiro para fevereiro as re- corrência da aplicação do art. 17 da Lei n2 9.779199.
ceitas com imposto de renda de entidades financeiras Sala das Sessões, 18 de março de 1999. _
(528%), PIS/Pasep (167%) e contribuição social sobre Deputado Henrique Fontana.
o lucro (62,79%), tendo esta última aumentado em
257% com a tributação dos bancos". Segundo o joma- REQUERIMENTO NQ
lista Enio Vieira, essas informações foram prestadas (Do Deputado Jaques Wagner)
pelo próprio Secretário da Receita Federal. Requer a convocação de sessão so-

Pelo que se verifica, as informações prelimina- Iene da Câmara dos Deputados para ho-
res sobre a matéria revelam que as instituições fi- menagear os 450 anos da fundação da ci-

dade de Salvadornanceiras foram as principais entidades beneficiadas
com o benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n2 Senhor Presidente,
9.779/99. Este fato pareceu-nos, no mínimo curioso. Representando um décimo da composição da Cã-
Num momento em que essas instituições auferem lu- mara dos Deputados, requeremos a V. Exa., com base
cros gigantescos, decorrentes dos ganhos obtidos com no art. 68 do Regimento Intemo, e ouvido o Plenário, a
títulos públicos indexadas pelo câmbio, foi-lhes conce- convocação de sessão solene desta Casa para home-
dido um benefício fiscal que não deve ser nada des- nagear os 450 anos da cidade de Salvador, capital da
prezível, haja visto que muitas destas instituições pos- Bahia, comemorados no próximo dia 29 de março.
suem pendências judiciais contra o fisco federal que se Sala das Sessões, 18 de março de 1999. -
arrastam a vários anos. A pura e simples isenção do Deputado Jaques Wagner (PT - BA).
recolhimento de multa e juros sobre esses débitos
deve representar um volume substancial de renúncia V - ENCERRAMENTO
fiscal que esta Casa tem o dever de conhecer. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada

Assim, feitas estas considerações, solicitamos mais haven~o a tratar, vou encerrar a sessão.
o encaminhamento ao Sr. Ministro da Fazenda dos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-
seguintes questionamentos: COMPARECEM MAIS OS SENHORES.:

1) especificar a quantidade de empresas que Nome do Parlamentar Partido
optaram pelo pagamento de seus débitos tributários, RR - RORAIMA
na forma do disposto no art. 17 da Lei n2 9.779/99. Alceste Almeida PMDB

2) especificar o valor global, em reais, dos dé- Francisco Rodrigues PFL
bitos tributários apurados com vistas à fruição do AP - AMAPÁ
que dispõe o art. 17 da Lei n2 9.779/99. Antonio Feijão PSDB

3) relacionar as entidades que efetuaram o pa- Sérgio Barcellos PFL
gamento de seus débitos tributários, na forma do PA - PARÁ
que dispõe o art. 17 da Lei n2 9.779/99. Caso não Elcione Barbalho PMDB
seja possível identificar os contribuintes, solicito o José Priante PMDB
encaminhamento da relação dos setores de ativida- Nicias Ribeiro PSDB
de que optaram pela forma de pagamento de débitos Paulo Rocha PT
na forma do disposto no art. 17 da Lei nll 9.779/99, Valdir Ganzer PT
especificando valor do débito tributário correspon- RO - RONDôNIA
dente a cada setor. Sugiro que os setores de ativida- Expedito Junior PFL
de obedeçam à seguinte classificação: setor agrope- Marinha Raupp PSDB
cuário, setor industrial, setor comercial, setor de ser- Oscar Andrade PFL
viços e instituições financeiras. Sergio Carvalho PSDB

4) mencionar os impostos e contribuições que AC - ACRE
foram recolhidos na forma do que dispõe o art. 17 da Hildebrando Pascoal PFL
Lei n2 9.779/99, especificando o respectivo montante Mareio Bittar PPS
global a ser pago e o valor da multa e dos juros de Nilson Mourão PT
mora que foram isentos. Zila Bezerra PFL
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Avenzoar Arruda
Inaldo Leitão

Antonio Jorge
Freire Junior
Osvaldo Reis
Paulo mourão

Átila Lira
João Henrique
Macelo Castro
Mussa Demes
Paes Landim

Cesar Bandeira
Mauro Fecury
Pedro Novais
Remi Trinta
Roberto Rocha

Marcelo Dada
Pedro Valadares

Aroldo Cedraz
Coriolano Sales
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Leão
Juthay Junior
Waldir Pires

Gilmar Machado
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
Marcos Lima
Maria Elvira
Maria Lúcia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Roberto Brant
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda
Virgílio Guimarães
Vitorio Medioli

Rita Camata

PT
PSB

BA-BAHIA

PFL
PDT
PCdoB
PFL
PFL
PT
PSDB
PSDB
PT

MG - MINAS GERAIS

PT
PMDB
PPB
PFL
PT
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PT
PSDB

ES - EspíRITO SANTO

PMDB

RJ - RIO DE JANEIRO

Celso Jacob PDT
Eber Silva PDT
Jandira Fegha/i PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Luiz Salomão PDT
Milton Temer PT
Miro Teixeira PDT
Wanderley Martins PDT

SP - SÃO PAULO

Angela Guadagnin PT
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinag/ia PT
Ary Kara PPB
Celso Russomanno PPB
Cunha Bueno PPB
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassabi PFL

Aníbal Gomes
Amon Bezerra
Inácio Arruda
José Pimentel
Marcelo Teixeira
Roberto Pessoa

Antônio Geraldo
Eduardo Campos
JoãoColaço
Joel e Hollanda
Jose Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Luciano Bivar
Ricardo Fiuza
Salatiel Carvalho
Sergio Guerra

TO - TOCANTINS

PFL
PMDB
PMDB
PSDB

MA - MARANHÃO

PFL
PFL
PMDB
PL
PSDB

CE-CEARÁ

PMDB
PSDB
PCdaS
PT
PMDB
PFL

131- PIAuí

PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PFL

RN - RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Laire Rosado PMD8
Lavosier Maia PFL

PB-PARAíBA

PT
PMDB

PE - PERNAMBUCO

PFL
PSB
PMDB
PFL
PFL
PFL
PSL
PFL
PMDB
PSB

Al-AlAGOAS

João Caldas PMN
José Thomaz Nonô PSDB
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS
Talvane Albuquerque Neto PTN

SE~SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PMDB
Jorge Alberto PMDB
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Jair MeneguelJi PT DEIXARAM DE COMPARECER OS SENHO-
João Herm.ann Neto PPS RES:
João Paulo PT Partido Bloco
José Dirceu PT MARANHÃO
José Roberto Batochio POT Paulo Marinho PFL
Maluly Netto PFL Total de Ausentes: 1
Marcelo Barbieri PMOB

CEARÁPaulo Lima PMOB
Robson Tuma PFL Vicente Arruda PSOB
Teima de Souza PT Total de Ausentes: 1
VadãoGomes PPB PIAU[

MT - MATO GROSSO Ciro Nogueira PFL

Pedro Henry PSOB Total de Ausentes: 1

Ricarte de Freitas PSOB RIO GRANDE DO NORTE

DF - DISTRITO FEDERAL Ney Lopes PFL
Total de Ausentes: 1

Agnelo Queiroz PCdoB
Geraldo Magela PT PERNAMBUCO

Paulo Octávio PFL Fernando Ferro PT
Pedro Celso PT Total de Ausentes: 1

GO-GOIÁS ALAGOAS
Barbosa Neto PMOB Luiz Dantas PSO PL/PSTIPSUPMNlPSO
Euler Morais PMOB Total de Ausentes: 1
Luiz Bitencourt PMOB MINAS GERAIS
Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PPB Carlos Mosconi PSOB

Ronaldo Caiado PFL Nilmário Miranda PT

Zé Gomes da Rocha PMOB Paulo Delgado PT
Total de Ausentes: 3

MS - MATO GROSSO DO SUL
ESP[RITO SANTO

Ben-Hur Ferreira PT João Coser PT
PR-PARANÁ Total de Ausentes: 1

Basflio Villani PSOB RIO DE JANEIRO

Oilceu Sperafico PPB Alcione Athayde PPB
Or. Rosinha PT Laura Carneiro PFL
Nelson Meurer PPB Mattos Nascimento PMOB

SC - SANTA CATARINA Total de Ausentes: 3
SÃO PAULO

Carlito Merss PT Jorge Tadeu Mudalen PMOB
Gervásio Silva PFL Lamartine PoseUa PMOB
José Carlos Vieira PFL Total de Ausentes: 2
Serafim Venzon POT PARANÁ

RS - RIO GRANDE DO SUL
FlávioAms PSOB
Total de Ausentes: 1

Adão Preto PT RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp POT
Henrique Fontana PT Augusto Nardes PPB

Julio Redeker PPB Fernando Marroni PT

Marcos Rolim PT Luiz Mainardi PT

Paulo Paim PT Total de Ausentes: 3

Pompeo de Mattos POT O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
Waldomiro Fioravante PT a sessão, convocando outra para amanhã, sexta-fei-
Total de Presentes: 148 ra, dia 19 às 9 horas.
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AVISOS

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI:

Março de 1999

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

1- Emendas

11 - Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 1/

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58.§1°
INTERPOSICÃO DE RECURSO: ART. 58,§3°
combinado éom ART.132.§2°

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETO DE LEI:

N° 2.457/96 (ROBERTO PESSOA) - Dispõe sobre a
publicidade de obras realizadas pelos estados,
municípios e Distrito Federal com recursos de
órgãos e entidades da administração pública
federal.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 22-3-99

N° 4.209/98 (ALBERTO GOLDMAN) - Institui o "Dia
da Lembrança dos Heróis e Mártires da Guerra
contra o Nazi-Facismo".

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 23-3-99

N° 943/95 (PADRE ROQUE) - Altera a redação da
alínea "b", do inciso I, e alíneas "b" e "c", do
inciso li, do artigo primeiro do Decreto-Lei nO
1.166, de 15 de abril de 1971, que "dispõe
sobre o enquadramento e contribuição sindical
rural".

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 23-3-99

2. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE· ART. 164, § 1°

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS

TERMOS DO ART. 164, § 2° e § 30)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:

ART. 164, § 2°

N° 4.006/97 (MARIA ELVIRA) - Introduz alterações
na Lei n° 9.503/97 - Código de Trânsito
Brasileiro.

OBS: Face a Lei n° 9.602/98.
DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 22-3-99

MESA
(Biênio 1999/2000)

Presidente
Michel Temer - PMDB - SP

1° Více-Presidente
Heráclito Fortes - PFL - PI

2° Vice-Presidente
Severino Cavalcanti - PPB - PE

1° Secretário
Ubiratan Aguiar - PSDB - CE

2° Secretário
Nelson Trad - PTB - MS

3° Secretário.
Jaques Wagner - PT - BA

4° Secretário
Efraim Morais - PFL - PB

1° Suplente de Secretário: Giovanni Queiroz
POT - PA

20 Suplente de Secretário: Luciano Castro 
PSDB - RR

30 Suplente de Secretário: Zé Gomes da
Rocha - PMDB - GO

4° Suplente de Secretário: Gonzaga Patriota 
Bloco PSB - PE

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS
BANCADAS
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RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTf

Março de 1999 •

19 6a·feira 10:00 Almir Sá
10:25 Luiz Salomão
10:50
11:15 Luiz Bitlencourt
11 :40 Themístocles Sampaio
12:05 Manoel Castro
12:30 Marcelo Barbieri
12:55 Nelson Trad
13:20 João Caldas

22 2a·feira 15:00 Coriolano Sales
15:25 Vanessa Graazziotin
15:50 Ma,rcus Vicente
16:15 Angela Guadagnin
16:40 Freire Júnior
17:05 Neuton Lima
17:30 Antonio Feijão
17:55 Regis Cavalcante
18:20 Nicias Ribeiro

23 3a·feira 15:00 Roland Lavigne
15:25 Jandira Feghali

24 4a·feira 15:00 Efraim Morais
15:25 Maria do Carmo Lara

25 5a·feira 15:00 André Benassi
15:25 Eliseu Moura

26 6a·feira 10:00 Fernando Marroni
10:25 José Roberto Batochio
10:50 -Marcelo Castro
11:15 Enivaldo Ribeiro
11 :40 Antônio do Valle
12:05 Euler Morais
12:30 Arolde de Oliveira
12:55 José Thomaz Nonô
13:20 Dino Fernandes

29 Za-feira 15:00 João Magno
15:25 José Carlos Elias
15:50 Luiz Píauhyfino
16:15 Aroldo Cedraz
16:40 Reniido Leai
17:05 Luciano Castro
17:30 Osvaldo Reis
17:55 Armando Abílio
18:20 Airton Cascavel

30 3a-feira 15:00 Darcísío Perondí
15:25 João Herrmann Neto

31 43 ·feira 15:00 Marcos Rolim
15:25 Iara Bernardi

Sexta-feira 19 10693
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

Março de 1999

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

AVISO

MATÉRIA SUJEITA A RECEBIMENTO DE
EMENDAS, A PARTIR DE
SEGUNDA-FEIRA (DIA 22/03/99)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 450/95 - do Sr. Osvaldo Biolchi - que
"altera a Lei na 4.504. de 30 de novembro de 1964, a fim de
definir as hipóteses de utilização dos Títulos da Dívida
Agrária, conforme prevê o artigo 104 da Constituição
FederaL"
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI

PROJETO DE LEI N° 471/95 - do Sr. Airton Dipp - que "dis
põe sobre a descentralização da Reforma Agrária.".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL

PROJETO DE LEI N° 3.636-A/97 - do Sr. Roberto Pessoa 
que "obriga a realização de exames laboratoriais, por
amostragem. nos produtos agropecw3rios nacionais e im
;Jortados. a fim de eetectar excessos de resíduos ee
agrotóxicos.".
RELATOR: Deputado CARLOS BATATA

PROJETO DE LEI N° 4.495/98 - do Sr. Jair Meneguelli 
que,"dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa
sanitária animal quando da realização de rodeios e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO CALDAS

PROJETO DE LEI N° 4.466/98 - do Sr. Pedro Wilson e ou
tros - que "dá nova redação aos artigos 70 da Lei na 9.126,
de 13 de novembro de 1995, e 50 da Lei na 9.138, de 30 de
novembro de 1995, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AVISO

MATÉRIA SUJEITA A RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
Decurso: 4° dia
Último dia:22103199

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 2.671/89 - do Senado Federal· PLS
na 34/89· (PL 4.113/89 - PL na 5.403/90 (PL nO 1.050/88
[PL na 1.911/89, PL 2.413/89, PL 2.615/89, PL 3.211/89. PL
3.387/89 e o PL 3.922189] - PL 4.742194, PL 1.741/96 e o
PL 2.450/96) e 3.644/97- que "dispõe sobre o exercício das
atividades de Posto Revendedor de derivados do petróleo e
álcool etílico hidratado combústivel"AEHC, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MÁRIO DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N° 1.610-A/96 - do Senado Federal- que
"dispõe sobre a exploração e o aproveitamento de recursos
minerais em terras indígenas, de que tratam os artigos 176,
parágrafo 1° e 231. parágrafo 3°, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON (AVOCADO)

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

AVISO

MATÉRIA SUJEITA A RECEBIMENTO DE
EMENDAS, A PARTIR DE
SEGUNDA-FEIRA (DIA 22/03/99)

Projetos de Lei (art.119, I e § 1°).
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PROJETO DE LEI N° 3.808/97(Apenso o PL. nO 3.938/97) 
do Sr. José Pimentel - que "Cria o Fundo de Universaliza
ção das Telecomunicações".
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

AVISO

MATÉRIAS EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

Decurso: 3" dia
Último dia: 23103199

PROJETO DE LEI N° 4.747/98 - do Senado Federal (PLS nO
165/97) • que "acrescenta artigo ao Código Civil (Lei nO
3.071, de 1° de janeiro de 1916) e parágrafo ao art. 129 do
Código Penal (Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de
1940".
RELATOR: Deputado ARY KARA

-
PROJETO DE LEI N° 4.254/98 - do Senado Federal (PLS nO
31/95) - que "altera dispositivos do Código de Processo Pe
naI referentes ao curso dos procedimentos policiais e dá
outras providências·.
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

B - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI N° 4.343-A/98 - do Senado Federal (PLS
nO 85/97) - que "acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei nO
8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a movimenta
ção da conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS. quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes for portador do vírus HIV".
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA

PROJETO DE LEI N° 4.418-1/98 - do Poder Executivo
(Mensagem nO 0.485/98) - que "autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel que especifica à Sociedade de Assistência de
Cegos de Fortaleza".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

PROJETO DE LEI N° 1.176-8/95 • do Poder Executivo
(mensagem nO 1.174/95) • que "estabelece os principios e
as diretrizes para o Sistema Nacional de Viação e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BATOCHIO

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

A VJSO

MATÉRIAS SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A .PARTIR DE
SEGUNDA·FEIRA (DIA 22/03/99)

ProjEttode Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 304/95 - do Sr. Valdemar Costa Neto
- que "dispõe sobre os regulamentos sanitários básicos so
bre alimentos"
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

PROJETO DE LEI N° 4.800/98 - do Senado Federal - que
"dispõe sobre a ação civil destinada ao cumprimento da
obrigação de fazer ou de não fazer, para a preservação da
honra e dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

AVISO N° 1/99

MATÉRIAS SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DO DIA 19/03/99

Projetos de Lei (art. 119, I, § 1°)

Decurso: 1° dia
último dia: 25103199

PROJETO DE LEI N° 4.713/94 - do Senado Federal (PLS n°
392191) - que "dispõe sobre a participação dos empregados
nos lucros das empresas locadoras de mão-de-obra".
Relator: Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI N° 3.056/97 - do Senado Federal (PLS n°
77/96) - que "dispõe sobre a produção. a utilização e a co
mercialização no território brasileiro de substâncias quími
cas do grupo dos clorofluorocarbonos (CFC)".
Relator: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 4.344/98 - do Senado Federal (PLS n°
146/97) - que "dispõe sobre a coleta e disposição final de
baterias usadas de telefones celulares. e dá outras
providencias".
Relator: Deputado JOÃO FASSARELLA
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

AVISO

MATÉRIAS SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS, A PARTIR DE SEGUNDA
-FEIRA (DIA 22/03/99)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 2.762197 - do Sr. Pedro Wilson· que
"altera dispositivos das Leis nOs 9.131, de 24 de novembro
de 1995 e 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõem
sobre o Conselho Nacional de Educação".
Relator: Deputado NILSON PINTO

PROJETO DE LEI N° 2.759/97 - do Sr. Pedro Wilson - que
"acrescenta dispositivo ao art. 9° da Lei na 9.394, de 20 de
dezembro de 1996: incluindo o Fórum Nacional de Educa
ção na estrutura oosis1ema educacional brasileiro".
Relator: Deputado JOÃO MATOS

PROJETO DE LEI N° 2.850/97 - do Sr. Romel Anízio - que
"institui sistema de bolsas de estudo para estudantes de ní
vel superior portadores de deficiência e com insuficiência
de recursos".
Relator: Deputado FLÁVIO ARNS

PROJETO DE LEI N° 3.266/97 - do Sr. Betinho Rosado 
que "altera o art. 16 da Lei n° 5.540, de 28 de novembro de
1968, relativo ao processo de escolha de dirigentes de insti
.wiçóes de ensino superior"•

. Relator: Deputado OSVALDO BIOLCHI

PROJETO DE LEI N° 3.456-B/97 - do Sr. Jair Meneguelli 
que "institui normas gerais relativas á atividade de peão de
rodeio, equiparando-o a atleta profissional, e determina ou
tras providências".
Relator: Deputado EVANDRO MILHOMEN

PROJETO DE LEI N° 3.606/97 - da Sra. Maria Elvira - que
"revoga o art. 2° da Lei n° 9.192, de 21 de dezembro de
1995, que altera dispositivos da Lei nO 5.540, de 28 de no
vembro de 1968, que regulamentam o processo de escolha
dos dirigentes universitários".
Relator: Deputado PASTOR OLIVEIRA FILHO

PROJETO DE LEI N° 4.109/98 - do Sr. Pedro Wilson - que
"acrescenta inciso ao art. 27 da Lei nO 9.394. de 20 de de
zembro de 1996".
Relator: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR

PROJETO DE LEI N° 4.632198 - do Sr. Germano Rigotto 
que "Altera dispositivo do art. 22 da Lei nO 8.212. de 1991.
com a redação que lhe foi dada pelo art. 1° da Lei nO 9.5.28~
de 1997, acrescenta parágrafo ao referido art. 22 da Lei n
8.212191 e dá outras providências",
Relator: Deputado OSVALDO SOBRINHO

PROJETO DE LEI N° 4.903/99 - do Sr. José Borba - que
"altera a redação do art. 26, § 3°, da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que 'estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional"'.
Relator: Deputado ÁTILA LIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A\MSOS

MATÉRIA SUJEITA A RECEBIMENTO DE
EMENDAS, A PARTIR DO DIA 22/03/99
A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54, li):

PROJETO DE LEI N° 4.274-B/93 - do Poder Executivo
(MSC nO 821/93) - que "estende os benefícios previstos no
inciso ti do qrti~o 50 da Lei nO 7.289, de 18 de dezembro de
1984. alterada pela Lei nO 7.475, de 13 de maio de 1986,
aos Policiais Militares que menciona".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° 001/95 - do Sr. Paulo Paim - que "dis
põe sobre a Política Nacional de Salários, o salário minimo
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N° 2.167/96 - do Sr. Aroldo Cedraz 
que "dispõe sobre a política de garantia de preços lJlinimos
para o sisal".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° 2.339-A196 - do Sr. Max Rosenmann 
que "dispõe sobre autorização para parcelamento de débi
tos junto ao Instituto Nacional de Seguro Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUIZ SALOMÃO

B • Da Análise da Adequação Financeira
e Mérito:
PROJETO DE LEI N° 3.890-A/89 - do Sr. Max Rosenmann
(em apenso o PL nO 4.665/94) - que "concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisiçãO
de automóveis de passageiros que especifica e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 3.156/92 - do Poder Executivo (MSC
nO 524/92) (em apenso o PL na 2.634/92) - que "elimina a
cobrança da taxa incidente sobre·a Anotação de Responsa
bilidade Técnica - ART, referente a serviços de engenharia,
arquitetura e agronomia, instituida pela Lei n° 6.496, de 7
de dezembro de 1977".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° 4.796-A/94 - do Sr. Valdemar Costa
Neto - que "dispõe sobre o abatimento em dobro, para fins
de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas. de
todas as despesas trabalhistas, previdenciárias e contribui
ções sociais, referentes á contratação de empregado defici
ente físico por empresa privada".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N° 1.214/95 - do Sr. Max Rosenmann·
que "prorroga a vigência da Lei nO 8.989, de 24 de fevereiro
de 1995, que dispõe sobre isenção do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados (IP/) na aquisição de automóveis
para utilização no transporte autõnomo de passageiros,
bem como por pessoas portadoras de deficiência físi~ e
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aos destinados ao transporte escolar,.e dá outras".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI N° 4.915-Al95 - do Sr. Luiz Carlos Hauly
- que "regulariza a situação fiscal de aparelhos, equipamen
tos e acessórios eletrônicos estrangeiros. nas condições
que ·estabelece".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N° 1.597-Al96 - do Sr. Oscar Andrade 
que "dispõe sobre a repactuação de dívidas contraídas por
trabalhadores autônomos e pessoas jurídicas que exercem
a atividade de prestação de serviço de transporte de qual
quer natureza, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOnO

PROJETO DE LEI N° 1.818-Al96 - do Sr. Francisco Dome
lIes e Antonio Kandir - que "altera a Lei na 8.685, de 20 de
julho de 1993, que cria mecanismos de fomento à atividade
audiovisual e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N~ .1.830-Al96 - do Sr. Antonio Kandir 
que "dispõe sobre a constituição e funcionamento de Socie
dade de Garantia Sõlidárla e a securitização de contas e
valores a receber das microempresas e empresas de pe
queno porte".
RELATOR: Deputado PAULO LIMA

PROJETO DE LEI N° 3.085/97 - do Sr. Germano Rigotto 
que "reduz a alíquota do Imposto sobre Produtos Industriali
zados (IPI) incidente sobre móveis que especifica".
RELATOR: Deputado IBER!: FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 3.105/97 - da Sra. Maria Elvira - que
"altera dispositivos constantes do Decreto-Lei na 70, de 21
de novembro de 1966, da Lei na 5.741, de 10 de dezembro
de 1971, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOnO

PROJETO DE LEI N° 4.413/98 - do Sr. Luiz Carlos Hauly 
que ·concede isenção do imposto sobre produtos industria
lizados (IPI), aos veículos automóveis, destinados a trans
porte de mercadoria, quando adquiridos por feirantes".
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI N° 4.832198 - do Sr. Ciro Nogueira - que
·concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos (IPI) incidente sobre móveis escolares utilizados em
sala de aula".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A • Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54, 11):

Decurso: 5° dia
Último dia: 19/03/99

PROJETO DE LEI N° 1.444-B/91 - do Senado Federal
(PLS na 79/91) - que "dispõe sobre o reflorestamento com a
espécie "Araucária Angustifolia Brasiliensis·, nas regiões
do planalto meridional dos Estados do Paraná Santa Cata-
rina e Rio Grande do Sul". '

RELATOR: Deputado WALDIR SCHIMIDT

PROJETO ,DE .LEI "'o. 4.399-Al94 - do Poder Executivo
(MSC na 040/94) - que "altera dispositivos da Lei na 8.213,
de 24 de julho de :1991". _
RELATOR: Deputado MILTO~ONTI

PROJETO DE LEI N° 4.858-B/94 - do Senado Federal (PLS
034/94) - que "acrescenta pal'ágrafos ao artigo 20 da Lei na
7.986, de 28 de dezembro de 1989".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI N° 4.894-Al95 - do Poder Executivo
(MSC na 1.261/94) (em apenso o PL nO 1.792196) - que "dis
põe sobre a Ouvidoria-Geral da República e dá outras
providências·.
RELATOR: Dep!:!tado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N° 2.537-AlS6 - do Tribunal Superior
Eleitoral - que "dispõe sobre a criação de cargo em comis
são no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regi
onal Eleitoral de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado ZI: INDIO

PROJETO DE LEI N° 3.599/97 - do Poder Executivo (MSC
na 997/97) - que "estabelece normas para a organização e
a manutenção de programas especiais de proteção a víti
mas e a testemunhas ameaçadas e institui o Programa Fe
deral de Assistência a Vítimas e a Testemunhas
Ameaçadas".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

8 • Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 6.016-Al9D - do Poder Executivo
(MSC na 914/90) • que "autoriza a emissão de Bônus do Te
souro Nacional - Série Especial. para os fins que especifica,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

PROJETO DE LEI N° 2.036/91 - do Senado Federal (PLS
na 129/91) - que "aplicam-se à Fundação Norte Fluminense
de Desenvolvimento Regional - Fundenor - e à Companhia
de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - Codevale,
as disposições da Lei na 8.167, de 1991".
RELATOR: Deputado NILO COELHO

PROJETO DE LEI N° 2.712192 - do Senado Federal (PLS
na 182191) - que "obriga as instituições financeiras oficiais
a divulgarem as concessões de crédito subsidiado".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N° 4.058/93 - do Poder Executivo (MSC
na 485/93) - que "altera o artigo 33 do DeGreto-lei na 73, de
21 de novembro de 1966, modificado pela Lei na 8.127, de
20 de dezembro de 1990".
RELATOR: Deputado BASiLIO VILLANI

PROJETO DE LEI N° 4.200/93 - do Senado Federal (PLS
na 149/91). que" fixa prazo para a entrega dos recursos do
PIN e PROTERRA aos fins a que se destinam".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI N° 4.512194 - do Senado Federal (PLS na
224/91) (em apenso o PL na 1.145/91) - que "determina a
atualização monetária dos dividendos a pagar aos acionis
tas das sociedades anônimas, e dá outras providências".
RELATOR:Deputado ARMANDO MONTEIRO
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PROJETO DE LEI N° 670-8/95 - do Senado Federal (PLS
na 51/95) - que "altera a Lei na 8.256, de. 25 de novembro de
1991, que "cria Áreas de Livre Comércio nos Municípios de
Pacaraima e Bonfim, no Estado de Roraima, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado R013ERTO 8RANT

PROJETO DE LEI N° 1.408/96 - do Poder Executivo ( MSC
na 7/96) - que "concede isenção do imposto sobre produtos
industrializados a produtos nacionais adquiridos pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento - 810".
RELATOR:Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 2.262/96 - do Senado Federal (PLS
na 213/95) - que "cria área de livre comércio no Município
de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOnO

PROJETO DE LEI N° 2.263-Al96 - do Senado Federal
(PLS na 214/95) - que "cria área de livre comércio nos Mu
nicípios de Corumbá e Ladário. Estado do Mato Grosso do
Sul".
RELATOR: Deputado ROBERTO 8RANT

PROJETO DE LEr'N° 3.136/97 - do Superior Tribunal de
Justiça - que "dispõe sobre a fixação de gratificação desti
nada aos Presidentes do Superior Tribunal de Justiça, dos
Tribunais Regíonais Federaís e aos Juízes Federais Direto
res de Foro".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° 3.796-Al97 - do Senado Federal
(PLS na 75/96) - que "altera a Lei na 6.385, de 7 de dezem
bro de 1976, submetendo à aprovação do Senado Federal
a escolha do presidente e diretores da Comissão de Valo
res Mobiliários".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

PROJETO DE LEI N° 3.800/97 - do Sr. Padre Roque - que
"permite deduzir a Contribuição Provisória sobre Movimen
tação Financeira do Imposto de Renda de Pessoa Física".
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO

PROJETO DE LEI N° 4.047-Al97 - do Senado Federal (PLS
na 259/96) - que "altera aredação dos arts. 18 e 23 da Lei na
8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre a sistemá
tica de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
FGTS".
RELATOR: Deputado EDINHO 8EZ

COMISSÃO DE, MINAS EENERGIA

AVISO

MATÉRIA SUJEITA A RECEBIMENTO DE
EMENDAS, A PARTIR DE
SEGUNDA-FEIRA (DIA 22/03/99)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 3.661/97 - do Sr. Ricardo Izar - que
"altera o § 1° do art. 20 da Lei na 8.001, de 13 de março de
1990, que define os percentuais da distribuição da compen
sação financeira de que trata a Lei na 7.990, de 28 de de
zembro de 1989 "
RELATOR: Deputado GERVÁSIO SILVA

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de ~i (art. 119, I e § 1°)

Decurso: 10 dia
Último dia: 24/03/99

PROJETO DE LEI N° 4.229-Al98 - do Sr. Márcio Fortes 
que "dispõe sobre o estabelecimento da hora de verão no
país em datas determinadas e nas regiões específicas."
RELATOR: Deputado OlíMPIO PIRES

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
EFAMíLIA

AVISO
MATÉRIAS EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

Decurso: 40 dia
Último dia: 22/03/99

PROJETO DE LEI N° 2.855/97 - do Sr. Confúcio Moura 
que "dispõe sobre a utilização de técnicas de reprodução
humana assistida e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE COSTA

PROJETO DE LEI N° 3.584-Al97 - do Sr. Aroldo Cedraz 
que "dispõe sobre a suspensão do pagamento dos débitos
das Prefeituras Municipais junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS e ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, no caso de municípios atingidos por seca ou
enchente".
RELATOR: Deputado JCSÉ CARLOS COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 3.688/97 - do Sr. Paudemey Avelino 
que "altera a redação do caput e acrescenta § 30 ao art. 30

da Leí na 7.986. de 28 de dezembro de 1989, que regula
menta a concessão de benefício prevista no art. 54 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N° 3.760/97 - do Sr. Max Rosenmann 
que "altera o art. 31 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
para responsabilizar o contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias e dá outras providências".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHAU

PROJETO DE LEI N° 4.403/98 - do Sr. Max Rosenmann 
que "dispõe sobre mensagens de prevenção da Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida - AIDS, em preservativos e
absorventes higiênicos".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI N° 4.557/98· do Sr. Paudemey Avelino 
que "altera a redação da Lei nO 6.710. de 5 de novembro de
1979. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO

PROJETO DE LEI N° 4.843/98 - do Poder Executivo (MSC
1.396/98) - que "concede pensão especial a Yedda Silva de
Bulhões".
RELATORA: Deputada UDIA QUINAN



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 19 10699

ATOS DO PRESIDISNTE

APOSTILA

O Diretor do Departamento de Pessoal declara
que a data da dispensa, a que se refere o Ato do
Presidente de ANT6NIO DE PÁDUA AMIM
CARNEIRO, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados de 24 de fevereiro de 1999, é a partir de
25 de fevereiro do corrente ano, e não 22 de feve
reiro do corrente ano, como consta.

Departamento de Pessoal, 18 de março de
1999. - José Botelho Filho, Diretor.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1ll, item I, alínea a,
do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de 1990, resolve
dispensar, de acordo com o art. 35, inciso I, da Lei nll

8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANT6NIO DE PÁ
DUA AMIM CARNEIRO, ocupante de cargo da catego
ria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Adjunto
Parlamentar, Padrão 30, ponto nll 4717, da função c0

missionada de Assistente de Gabinete, FC-oS, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, que exer
cia no Gabinete do' Líder do Partido Progressista Brasi
leiro, a partir de 22 de fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 23 de fevereiro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o.art. 1ll, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de 1990, re-·
solve exonerar, de acordo com o art. 3S, item I, da Lei
nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ARILDO SALLES
DÓRIA, ponto nll 12903, do cargo de Assistente Técni
co de Gabinete, CNE-Q9, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do
Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, a a
partir de 19 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1ll, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item 11, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
a CARLOS FARIAS NERV, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Técnica Legislativa, Padrão 4S, ponto nll 1925,
do cargo de Assessor Administrativo, CNE-07, do

Quadro.Permanente da-Câmara dos Deputados, que
exerce na Secretaria-Geral da-Mesa.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1ll, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de 1990, re
solve exonear, de acordo com o art. 35, item I, da Lei
nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ELAINE MARINHO
FARIA, ponto nll ·1290S, do cargo de Assessor Téchico
Adjunto B, CNE-10, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder
do Partido da Social Democracia Brasileira, a partir de
19 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1ll, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de 1990, re
solve, exonerar, de acordo com o art. 35, item I, da Lei
nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, HELOISA
LUSTOSA DE OLIVEIRA, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Analista Legislativo, atribuição 
Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nll 3204, do
cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce na Secretaria-Geral da Mesa.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1ll, item I, alínea a,
do Ato da mesa, nll 205, de 28 de junho de 1990, resolve
exonerar, de acordo com o art. 35, item I, da Lei nO
8.112, de 11 de dezembro de 1990, IRINA ABIGAIL
TEIXEIRA SrORMI, ponto nO 12929, do cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia
no Gabinete do Líder do Partido da Social Democracia
Brasileira, a partir de 19 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
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I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JORGE
ROCHA LEITE, ponto nll 12494, do cargo de Assessor
Técnico Adjun~o B, CNE~1 0, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete
do Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, a
partir de 19 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1l1, item I, alínea a,
do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de 1990, resolve
exonerar, de acordo com o art. 35, item I, da Lei nll 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ SÉRGIO NUNES
DE PINHO, ponto nQ 12550, do cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia no
Gabinete do Líder do Partido da Social Democracia Bra
sileira, a partir de 19 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1l1, item I, alínea a,
do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de 1990, resolve
exonerar, de acordo com o art. 35, item I, da Lei nll 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, JUUE CHRISTINE TENDE
FRANCO, ponto nll 12133, do cargo de AssessorTéc
nico Adjunto C, CNE-12, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1l1, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de 1990, re
solve exonerar, de acordo com o art. 35, item I, da Lei
nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCOS DE
CAMARGO VON ZUBEN, ponto nll 12930, do cargo
de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete
do Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, a
partir de 19'de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1l1, item I,

alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARIA DE JESUS NUNES DOS SANTOS, ponto
nll 12.496, do cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro Pernamente da
Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do
Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, a
partir de 19 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Termer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MIRIAM CRISTINA GONÇALVES, ocupante de car
go da Categoria Func!onal de Técnico Legislativo 
atribuição Operador de Máquinas, Padrão 30, ponto
nll 5292, do cargo de Assistente Técnico de Gabine
te Adjunto B, CNE-11, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Líder do Partido Trabalhista Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1l1, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de 1990, re
solve exonerar, de acordo com o art. 35, item I, da Lei
nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, NÁDIA AVELlNA
PACHECO DA COSTA FORTES, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri
buição Adjunto Parlamentar, Padrão 30, ponto
nll 4990, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto B, CNE-11, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido Trabalhista Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1l1, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
NÚBJA ALBENV DE FARIAS FIGUEIRA, ponto
nll 12699, do cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro Permanente da



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea 8, do Ato da Mesa nº 20S, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item li,
da Lei nº 8.112, citada, ELIEZER PEREIRA DA SILVA
JÚNIOR para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido Popular Socialista, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto B, CNE-10, do Quadro Permanente da Câ-

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alínea 8,
do Ato da Mesa nº 20S, de 28 de junho de 1999, e o art.
6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro/de 1990, resolve
nomear, na forma do art. 9º, item 11, da Lei nº 8.112,
citada, ELAINE MARINHO FARIA para exercer, no Ga
binete do Líder do Partido Popular Socialista, o cargo de
Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputdos, criado pelo Ato da
Mesa nº 11, de18 de março de 1999.

, Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea 8, do Ato da Mesa nº 20S, de 28 de junho de
1999, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112 citada, DÉBORA KARAN TORALLES
para exercer, no Gabinete do Líder do Governo no
Congresso Nacional, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto D, CNE-14, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, nos termos da lotação fixada
pelo Ato da Mesa nº 40, de 4 julho de 1996, combi
nado com o parágrafo único do art. 1º do Ato da
Mesa nº 1, d~ 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições qL!e lhe confere o art. 1º, item I, alínea
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Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do 8, do Ato da Mesa nº 20S, de 28 de junho de 1999, e o
Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, a art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re-
partir de 19 de março do corrente ano. solve nomear, na forma do art. 9º, item 11, da Lei

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999. nº 8.112 citada, ARILDO SALLES DÓRIA paa exercer,
- Michel Temer, Presidente. no Gabinete do Líder do Partido Popular Socialista, o

cargo de Secretário Particular, CNE-09, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa nº 11, de 18 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alínea a, do Ato
da Mesa nº 20S, de 28 de junho de 1999, e o art. 6º da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma do art. 92, item 11, da lei nº 8.112, citada, ADRIANA
DE MELO PUPPIN para exercer, no Gabinete do Uder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo de
Assistente Técnk::o de Gabi1ete Adjunto C, CNE-13, do
Quadro Permanente da.Câmara dos Deputdos, aiado pelo
art. ZJ do Ato da Mesanº2, de24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea 8, do Ato da Mesa nº 20S, de 28 de junho de
1999, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item li,
da Lei nº 8.112, citada, ALEXANDRA CAS$IMIRO
DA SILVA para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Popular Socialista, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa nº 11, de 18 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 12, item I, alínea
8, do Ato da Mesa nº 20S, de 28 de junho de 1999, e o
art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve nomear, na forma do art. 9º, item li, da Lei nº
8.112 citada, ALMIR DE SOUZA ELOY para exercer,
no Gabinete do Líder do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico 'de
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criado pelo art. 22 do Ato
da Mesa nº 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.
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mara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa n211, dos, criado pelo art. 22 do Ato da Mesa n2 2, de 25
de 18 de março de 1999. de fevereiro de 1999. _

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999. Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente. ...:. Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62da Lei n28.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, .
item 11, da Lei n2 8.112 citada, GERALDO MOTA
DA ROCHA para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o car
go de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O,
CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dõS 
Deputados, transformado pelo art. 32 do Ato da
Mesa n2 15, de 26 de maio de 1987, combinado
com o parágrafo único do art. 12 do Ato da mesa
n2 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de .
1990, e o art. 62 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item
11, da Lei n2 8.112 citada, GRACIANA NOGUEIRA
CAMPOS para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o car
go de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo art. 22 do Atada Mesa n22,
de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
_ Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da L~i n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve Iiomear, na forma do art. 92 , item
11, da Lei n2 8.112 citada, HÉLIO JOSÉ NOGUEIRA
ALVES para exercer, no Gabinete do Líder do Parti
do do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo
de Assistene Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE
11, do Quadro Permanetne da Câmara dos Deputa-

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12;'item I,
alínea, a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6~ da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da lei n28.112, citada, HELOISA LUSTOSA DE OLI
VEIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Anali§.taJ~egislativo - atribuição Técnica Legislativ~,

Padrão 45, ponto n2 3204, para exercer, na Secreta
ria-Gerai da Mesa, o cargo de Assessor Administrati
vo, CNE-7,. do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo art. 12da Resolução n2

23, de 17 de junho de 1980, combinado com o art. 32

do Ato da Mesa n2 47, de 7 de outubro de 1992..
Câmara dos Deputados, 18de março de 1999.

- Michel Temer, Presidente.

O Presidente dá Câmara dos Deputados, no, .
uso das atribuições ,que lhe confere o art. 12, item I,
alínea, a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da Lei n2 8.112, citada, HULDA SOUZA CARVALHO
para exercer, no Gabinete do Líder do Pártido do
Movimento Democrático Brasileiro, o cargó de Assis
tente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE"11, do
Quadro .Permanente da ,Câmara dos Deputados,
criado pelo art. 22 do Ato da mesa n2 2, de 24 de fe
vereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente..

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confereo art. 12 , item I,
alínea, a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de j~nho de
1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da Lei n2 8.112, citada, IRINA ABIGAIL TEIXEIRA
STORNI para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido Popular Socialista, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Quadro Per-



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92, nem 11, da Lei n2 8.112, cnada, MÁRCIO EUSTÁQUIO
BELLO, para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo de As-

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I, alí
nea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92 , item
11, da Lei n28.112, citada, L1S RAQUEL NUNES DA
COSTA, para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Popular Socialista, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da
Mesa n2 11, de 18 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I, alí
nea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, nem 11,
da Lei n2 8.112, cnada, JÚLIO CÉSAR YATIM, para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimen
to Democrático Brasileiro, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 22

do Ato da Mesa n2 2, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.

- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I, alí
nea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n28.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92

, nem 11,
da Lei n2 8.112, cnada, JOSÉ SÉRGIO NUNES DE PI
NHO, para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Popular Socialista, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da
Mesa n211, de 18 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 12, item I, alínea,
8, do Ato da Mesa n2205, de 28 de junho de 1990, e o
art. 62da Lei n28.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve nomear, na forma do art. 92, item 11, da Lei
n28.112, citada, JORGE ROCHA LEITE para exercer,
no Gabinete do Líder do Partido Popular socialista, o
cargo de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, cria
do pelo Ato da Mesa n2 11, de 18 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 19 10703

manente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato de 1990, e-o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de-
da Mesa n2 11, de·18 de março dp 1999. zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo

Câmara dos deputados, 18 de março de 1999. 92, !tem 11, da Lei n2 8.112, citada, JULlE CHRISTINE
- Michel Temer, Presidente. TENDE -FRANCO, para exercer, no Gabinete do Lí-

der do PartidQ do Movimento Democrático Brasileiro,
o cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, transformado pelo artigo 32 do
Ato da Mesa n2 15, de 26 de maio de 1987, combi
nado com o parágrafo único do artigo 12 do Ato da
Mesa n2 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 12, nem I, alínea, 8,

do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, e o art.
62 da Lei n28.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
nomear, na forma do art. 92, nem 11, da Lei n2 8.112, ctta
da, JOÃO KENNEDY RODRIGUES LEITÃO, para exer
cer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento De
mocrático Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro Permanentte da
Câmara dos Deputados, criado pelo art. 2l! do Ato da
Mesa n22, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 151, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 651 da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
951 , item 11, da Lei n51 8.112, citada, PATRíCIA
PACHECO REBELO, para exercer, no Gabinete do

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo l l1, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 651 da Lei n51 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item 11,
da Lei n51 8.112, citada, NÚBIA ALBENY DE FARIAS
FIGUEIRA, para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido Popular Socialista, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto D, CNE-1S, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da
Mesa nll 11, de 18 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo l l1, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa n51 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 611 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item 11,
da Lei nll8.112, citada, PATRíCIA CORREIA DE ARAúJO,
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 2lI do
Ato da Mesa n51 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo l l1, item

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 151, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n51 20S, de 28 de junho
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 951, item
11, da Lei n51 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARCOS DE CAMARGO VON ZUBEN, para exer
cer, no Gabinete do Líder do Partido Popular Socia
lista, o cargo de Assessor Técnico, CNE-7, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, criado
pelo Ato da Mesa n51 11, de 18 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.
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sessor Técnico Adjunto B, CNE-l0, do Quadro Perma- I, alínea 8, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho
nente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 2lI de 1990, e o artigo 651 da Lei nll 8.112, de 11 de de-
do Ato da Mesa n51 2, de 24 de fevereiro de 1999. zembro de 1990, resolve nomear, na forma do arti90

Câmara dos Deputados, 18 de março d,e 1999. 9l1
, item li, da Lei nll 8.112, citada, NILSON CORREA

- Michel Temer, Presidente. DE REZENDE, para exercer, no Gabinete do Líder
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-1S, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo 311 do Ato da
Mesa n51 lS, de 26 de maio de 1987, combinado com
o parágrafo único do artigo 151 do Ato da Mesa n51 1,
de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 151, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n51 20S, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 651 da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
951, item 11, da Lei n51 8.112, citada, MÁRIO SÉRGIO
BAHIA FALCÃO, para exercer, no Gabinete do Líder
do Partido Popular Socialista, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa n51 11, de 18 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 151, item I, alí
nea 8, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 651 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 951, item
11, da Lei n51 8.112, citada, MARIA DE JESUS
NUNES DOS SANTOS, para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido Popular Socialista, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-1S, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, cria
do pelo Ato da Mesa nll 11, de 18 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,.alí
nea a do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de, .
1990, resolve designar por acesso, na forma do artigO
13 da Resolução nll 21, de 4 de novembro de 1992,
NÁDIA AVELlNA PACHECO DA COSTA FORTES,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão
30, ponto nº 4990, para exercer, a partir de 19 de mar
ço do corrente ano; no Gabinete do Líder do Partido
Popular Socialista, a função comissionada de Chefe de
Secretaria de Viee-Líderes, FC-6, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da
Mesa nll ll, de 18 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
artigo 13 da Resolução n2 21, de 4 de novembro de
1992, MíRIAM CRISTINA GONÇALVES, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legisla
tivo - atribuição Operador de Máquinas, Padrão 30,
ponto n2 5292, para exercer, a partir de 19 de março
do corrente ano, no Gabinete do Líder do Partido
Popular Socialista, a função comissionada de Assis
tente de Gabinete, FC-5, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa
n2 11, de 18 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92 , item 11, da Lei n2 8.112, citada, VADIS LUIZ D'A
SILVA, para exercer, no Gabinete do Líder do Parti
do Popular Socialista, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 11,
de 18 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

Líder do Partido do Movimento Democrático Brasilei- dro Permanente da Câmara dos Deputados, criada
ro, o cargo de Assistente Té.Qnico de Gabinete pelo Ato da Mesa nº 11, de 18 de março de 1999.
Adjunto D, CNE-15, do Quadro Permanente da Câ- 'Câmara dos Deputadôs, 18 de março de 1999.
mara'dós Deputados, transformado pelo artigo 3º do - Michel Temer, Presidente.
Ato:da Mesa n2 15, de 26 de maio de 1987, combi-
nado com o parágrafo único do artigo 12 do Ato da
Mesa n2 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I, alí
nea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo fJJ, item li,
da Lei n2 8.112, citada, SIMONE RODRIGUES BORBA,
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do.Movi
mento Democrático Brasileiro, o ~rgo de ASSistente
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
artigo 32 do Ato da Mesa n2 15. de 26 de maio de
1987, combinado com o parágrafo único do artigo 12

do Ato da Mesa n2 1, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.

- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea 8, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
artigo 13 da Resolução n2 21, de 1992, CARLOS AL
BERTO FARIAS NERY, ocupante de cargo da Catego
ria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica
Legislativa, Padrão 45, ponto n2 1925, para exercer, no
Gabinete do Líder do Partido Popular Socialista, a fun
ção comissionada de Chefe de Gabinete, FC-8, do Qua-

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 58, DE 1999

Solicita informações sobre as ativi
dades de pesquisa da Universidade de
Zurique na fronteira com o Brasil.

Senhor Presidente,
Vimos por meio deste requerer a V. EX-, nos

termos do art. 116 do Regimento Interno, sejam soU-



1) o valor da arrecadação da CPMF
em 1997 e 1998;

2) o valor repassado ao Ministério da
Saúde;

3) se houve excesso de arrecadação,
qual a razão da não-transferência desse ex
cesso para os programas do Ministério da
Saúde, e para quais programas destinou-se
esse excesso;

4) valor dos investimentos realizados
com a fonte 0199 - Fundo de Estabilização
Fiscal nos programas de saúde do Ministério
da Saúde nos anos de 1997 e 1998;

Sala das Sessões, 16 de março de 1999. 
Deputado Antonio Palocci.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 18-3-99. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 167, DE 1999

(Do Sr. Antonio Palocci)

Solicita informações ao Exmo.
Senhor Ministro da Fazenda sobre desti
no do excesso de arrecadação da CPMF.

Senhor Presidente,
Dados apurados no Sistema Integrado de

Administração Financeira do Governo Federal dão
conta que houve exc~sso de arrecadação da Contri
buição Provisória sobre Movimentação Financeira
em 1997. Neste ano o repasse da CPMF para o Mi
nistério da Saúde (80% do valor arrecadado) foi de
R$5.175.962.000,00 quando deveria ter sido de
R$5.511.842.980,00, ou seja, existe uma diferença
de R$335.880.980,34. Se tomarmos que foram ins
critos em Restos a Pagar R$169.681.153,78, da fon
te 155, essa diferença cai para R$166.198.726,56.

Para o ano de 1998, a diferença entre o total
arrecadado e o repassado, retirando-se o inscrito em
Restos a Pagar, foi de R$3.536.147,31.

Considerando as informações acima, requeiro
a V. Exll, fundamentado no art. 50, § 2l!, da Constitui
ção Federal e nos arts. 115 e 116 do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, que solicite ao Se
nhor Ministro da Fazenda, Pedro Malan, os seguin
tes esclarecimentos:

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 18-3-99. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 166, DE 1999

(Da srª Elcione Barbalho)

Requer informações ao Ministro das
Minas e Energia, Senhor Rodolfho Tauri
nho Neto, sobre o repasse de royalties da
Eletronorte para o Estado do Pará.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 115, inciso I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exll

solicitação de informações, junto ao Senhor Ministro
de Estado das Minas e Energia, Rodolfho Taurinho
Neto, sobre o repasse de royalties da Eletronorte 
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, para o Es
tado do Pará, a título de indenização aos municípios
que tiveram áreas alagadas em virtude da constru
ção da hidrelétrica de Tucuruí.

Sala das Sessões, 16 de março de 1999. 
Deputada Elcione Barbalho, PMDB/PA.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
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citadas ao Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha-
informações sobre: mento.

1) Se o Governo brasileiro está ciente Sala de Reuniões, 18 de março de 1999. -
de convênio firmado entre o governo da Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden-
Venezuela e a Universidade de Zurique na te, Relator.
Suíça, que permite a esta última direitos de
exploração e acesso aos recursos genéticos
no território Yanomami na fronteira do Brasil
com a Venezuela.

2) Em que ponto este tipo de convênio
pode afetar a soberania, as comunidades in-
dígenas e nossa biodiversidade.

Certas de sua compreensão, subscrevemo-nos.
- Jandira Feghali, Deputada Federal, PCdoBIRJ 
Venessa Grazziotin, Deputada Federal, PCdoB/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 18 de março de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 18 de março de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 18-3-99. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N1l168, DE 1999

(Do Sr. Padre Roque)

Súmula: Requer o envio de pedido
ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Es
tado da Educação, Dr. Paulo Renato Sou
za, solicitando informações sobre ensino
superior no País.

Senhor Presidente,

O Deputado que o presente subscreve, no uso
de suas prerrogativas e tendo como base o artigo 50, §
22, da Constituição Federal, e os artigos 115 e 116 do
Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, requer a
Vossa Excelência o envio de pedido de informações
ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Edu
cação, Dr. Paulo Renato Souza, sobre o ensino supe
rior no País, de acordo com os quesitos abaixo:

1) Número de novas vagas abértas de
pois de sancionada a Lei n2 9.394/96, discri
minando o total das novas vagas e se foram
criadas por instituições públicas, privadas,
comunitárias ou de outra natureza, distri
buindos os dados por ano e por unidade da
Federação.

2) Número de novos cursos e institui
ções abertas depois de sancionada a Lei
n2 9.394/96, discriminando o total dos novos
cursos e se foram criados por instituições
públicas, privadas, comunitárias ou de outra
natureza, distribuindo os dados por ano e
por unidades da Federação.

Sala das Sessões, 16 de março de 1999. 
Padre Roque, Deputado Federal (PT - PR).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 18 de março de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 18-3-99. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

PORTARIAS

PORTARIA N2 17, DE 1999

O Primeiro-Seeretário da Câmara dos Deputados,
de acordo com o art. 259 do Regimento Interno,
combinado com o inciso 11, do art. 12 do Ato da Mesa
n2 205, de 1990, resolve:-

Renovar o credenciamento do Senhor RICARDO
MAX JACOB como representante da Associação
Brasileira da Indústria do Plástico - ABIPLAST.

Câmara desL>eputados, 18 de março de 1999.
- Deputad.õ:lJJ)ff'atan Aguiar, Primeiro Secretário.

PORTARIA Nl! 18, DE 1999

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados,
de acordo com o art. 259 do Regimento Interno, com
binado com o inciso 11 do art 12 do Ato da Mesa
n2 205, de 1990, resolve:

Renovar o credenciamento do Senhor.
NORIS ROBERTO DE PINHO SANT'ANNA como
representante da Associação Nacional das Empre
sas de Obras Rodoviárias - ANEOR.

Câmara dos Deputados, 18 de março de 1999.
-Deputâdo Ubiràtan Aguiar, Primeiro Secretário.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDúsTRIA
E COMÉRCIO SUBCOMISSÃÔPERMANENTE
DE COMÉRCIO EXTERIOR E INTEGRAÇÃO

ECONÔMICA

Ata da primeira reunião (instalação e
eleição de presidente e vice-presidentes)

Às nove horas e vinte minutos do dia dezoito
de março do ano de mil novecentos e noventa e
nove, na sala da Presidência, reuniu-se a Subcomis
são Permanente de Comércio Exterior e Integração
Econômica, para instalação e eleição de seu presi
dente e vice-presidentes. Estiveram presentes os
Senhores Deputados Emerson Kapaz, Ricardo Fer
raça, Múcio Sá, bem como o Senhor Graça Couto,
representando o Deputado Júlio Redecker, que justi
ficou sua ausência em virtude de realização de reu
nião da Comissão Mista do Mercosul marcada para
o mesmo horário. Inicialmente, procedeu-se à esco
lha do presidente e vice-presidentes, sendo eleito o
Deputado Emerson Kapaz para presidente; e os



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Em 9-3-99

Ao Deputado ADEMIR LUCAS

Projeto de Lei nll 3.050/97 - do Sr. Padre Ro
que - que "Acrescenta dois parágrafos ao art. 30 da Lei
nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional".

À Deputada CELCITA PINHEIRO

Projeto de Lei nll 4.641/98 - do Sr. Antonio
Carlos Pannunzio - que "Dispõe sobre o exercício
da profissão de escritor".

Ao Deputado EBER SILVA

Projeto de Lei n2 4.326/93 - do Sr. Pauderney
Avelino - que "Cria condições para participação de
deficientes auditivos na comunicação e dá outras
providências".

À Deputada ESTHER GROSSI

Projeto de Lei n1l 4.857/98 - do Senado Federal
(PLS n1l 131/96) - que "Dispõe sobre a Língua Brasi
leira de Sinais e dá outras providências". '

Ao Deputado FLÁVIO ARNS
Projeto de Lei nll 4.267-A/93 - do Senado

Federal (PLS nll 30/93) - que "Autoriza a criação da
Fundação de Assistência ao Excepcional - FUNASE,
e dá outras providências".

A Deputada Maria Elvira, Presidenta desta Co
missão, fez a seguinte

Distribuição n2 1/99

O Deputado Flávio Derzi, Presidente desta Co
missão, fez a seguinte:
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Deputados Múcio Sá e Ricardo Ferraço para primei- Distribuição n2 5, de 1999
ro e segundo vice-presidentes, respectivamente.
Dando prosseguimento, o Presidente eleito sugeriu Em 18-3-99
que fosse encaminhado ofício ao Deputado Bonifá- Ao Deputado LUCIANO PIZATTO
cio de Andrada, Presidente do Grupo de Trabalho Projeto de Lei nll 304/95 - do Sr. Valdemar
para Consolidação das Leis, para que este proce- Costa Neto _ que "Dispõe sobre os regulamentos
desse à consolidação das leis de comércio exterior, sanitários básicos sobre alimentos".
o que foi acatado. O Presidente também sugeriu que
se agendasse reunião com o Embaixador José Bota- Ao Deputado JORGE TADEU MUDALEN
fogo Gonçalves e representantes da Camex para a Projeto de Lei nll 3.750/97 - do Sr. Fernando Ga-
semana seguinte. Outra proposta apresentada pelo beira - que "Estabelece normas para a destinação final
Presidente girou em torno das reuniões da Subco- de garrafas plásticas e dá outras providências".
missão, que passariam a ser quinzenais, como for-
ma de conciliar todas as atividades parlamentares a Ao Deputado FERNANDO GABEIRA
serem desempenhadas por seus membros. Dentre Projeto de Lei nll 4.800/98 - do Senado Federal
outros pontos, discutiu-se a necessidade de a Co- - que "Dispõe sobre a ação civil destinada ao cum-
missão dar ênfase ao tópico desoneração das expor- primento da obrigação de fazer ou de não fazer,
tações, por meio da isenção de impostos, trabalhan- para a preservação da honra e dignidade de grupos
do pela manutenção dos atuais mecanismos de raciais étnicos e religiosos".
compensação do PIS/COFINS no IPI ou do seu res- Sala "da Comissão, 18 de março de 1999. -
sarcimento. O Deputado Múcio Sá ponderou a possi- Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.
bilidade de agendar visita à Frunorte na semana se
guinte à visita ao Sul, a ser organizada pelo Deputado
Júlio Redecker. Ressaltou, também, a necessidade
de a Subcomissão discutir uma política voltada para
o segmento fruticultor. O Presidente ressaltou a alta
produtividade da reunião com o Ministro Celso Lafer,
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ocorrida
na Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
dia 18 de março, conjuntamente com a Comissão de
Finanças e Tributação. Disse-se satisfeito ao consta
tar na agenda do Ministério os cinco pontos essen
ciais a serem trabalhados na conjuntura, levantados
pela Subcomissão na última reunião, a saber: logísti
ca, desoneração das exportações, câmbio, financia
mento e marketing. O Presidente informou que,
para o mês de abril, seria agendado um jantar com a
presença de empresários e entidades de classe liga
dos à exportação, a fim de se levantar uma pauta de
trabalhos para o setor. Como último tópico, o Presi
dente informou aos membros que haveria reunião
com o Presidente da Confederação Nacional da In
dústria, Senador Fernando Bezerra, às 10 horas da
quele dia. Encerramento: Nada mais havendo a tra
tar, às nove horas e cinqüenta minutos, o Presidente
agradeceu a presença de todos e encerrou a reu
nião. E, para constar, eu, Aparecida de Moura An
drade, Secretária, lavrei a presente ata que, lida, dis
cutida e aprovada, será assinada pelo Presidente. 
Deputado Emerson Kapaz, Presidente.

DISTRIBUiÇÃO D~ PROJETOS

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
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pelo art. 1º da Lei nº 9.528, de 1997, acrescenta pa- de 1º de dezembro de 1971, e dá outras providên-
rágrafo ao referido art. 22 da Lei nº 8.212/91, e dá cias".
outras providências

io
• Ao Deputado IBERÊ FERREIRA

Ao Deputado PASTOR OLIVEIRA FILHO Projeto de Lei nº 3.085/97 - do Sr. Germano
Projeto de Lei nº 3.606/97 - da Srª Maria Elvira Rigotto - que "Reduz a alíquota do Imposto sobre

- que "Revoga o art. 2º da Lei nº 9.192, de 21 de Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre mó-
dezembro de 1995, que altera dispositivos da Lei nº veis que especifica".
5.540, de 28 de novembro de 1968, que regulamentam Ao Deputado LUIZ SALOMÃO
o processo de escolha dos dirigentes universitários". - Projeto de Lei nº 2.339-A/96 - do Sr. Max
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária. Rosenmann _ que "Dispõe sobre autorização para

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO parcelamento de débitos junto ao Instituto Nacional

A Deputada Veda Crusius, presidente desta de Seguro Social e dá outras providências".
comissão fez a seguinte Ao Deputado MARCOS CINTRA

Projeto de Lei nº 4.832/98 - do Sr. Ciro
Distribuição nº 5/99 Nogueira - que "Concede isenção do Imposto sobre

Produtos Industrializados (IPI) sobre móveis escola
res utilizados em sala de aula".

Ao Deputado MAX ROSENMANN
Projeto de Lei nº 3.156/92 - do Poder Executivo

(MSC nº 524/92) (em apenso o PL nº 2.634/92) - que
"Elimina a cobrança de taxa incidente sobre a Anota
ção de Responsabilidade Técnica - ART, referente a
serviços de engenharia, arquitetura e agronomia, insti
tuída peja Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977".

Projeto de Lei nº 4.274-B/93 - do Poder Executi
vo (MSC nº 821/93) - que "Estende os benefícios
previstos no inciso li, do artigo 50 da Lei nº 7.289, de
18 de dezembro de 1984, alterada pela Lei nº 7.475,
de 13 de maio de 1986, aos policiais militares que
menciona".

Projeto de Lei nº 2.167/96 - do Sr. Aroldo
Cedraz - que "Dispõe sobre a política de garantia de
preços mínimos para o sisa/".

Ao Deputado PAULO LIMA

Projeto de Lei nº 1.830-A/96 - do Sr. Antonio
Kandir - que "Dispõe sobre construção e funciona
mento de Sociedade de Garantia Solidária e a securiti
zação de contas e valores a receber das microem
presas e empresas de pequeno porte".

Ao Deputado ROBERTO BRANT
Projeto de Lei nQ 4.796-A/94 :.... do Sr. Valdemar

Costa Neto - que "Dispõe sobre o abatimento em
dobro para fins de cálculo do imposto de renda das
pessoas jurídicas de todas as despesas trabalhistas,
previdenciárias e contribuições sociais, referentes à
contratação de empregado deficiente físico por em
presa privada".

Projeto de Lei nº 1/95 - do Sr. Paulo Paim 
que "Dispõe sobre a Política Nacional de Salários, o
salário mínimo, e dá outras providências".

Em 18-3-99

Ao Deputado ANTONIO CAMBRAIA
Projeto de Lei nº 1.214/95 - Do Sr. Max

Rosenmann - que "Prorroga a vigência da Lei
nº 8.989, em 4 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) na aquisição de automóveis para utilização no
transporte autônomo de passageiros, bem como por
pessoas portadoras de deficiência física e aos destina
dos ao transporte escolar e dá outras providências".

Projeto de Lei nº 4.413/98 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), aos veículos automó
veis, destinados a transporte de mercadoria quando
adquiridos por feirantes".

Ao Deputado FEDER JÚNIOR
Projeto de Lei nº 3.890-A/89 - do Sr. Max

Rosenmann (em apenso o PL nº 4.665/94) - que
"Concede isenção do Imposto sobre Produtos Indus
trializados -IPI, na aquisição de automóveis de pas
sageiros que especifica, e dá outras providências".

Ao Deputado GERMANO RIGOnO
Projeto de Lei nº 4.915-A/95 - do Sr. Luiz

Carlos Hauly - que "Regulariza a situação fiscal de
aparelho, equipamentos e acessórios eletrônicos es
trangeiros nas condições que estabelece".

Projeto de Lei nº 1.597-A/96 - do Sr. Oscar
Andrade - que "Dispõe sobre repactuação de dívi
das contraídas por trabalhadores autônomos e pes
soas jurídicas que exercem a atividade de prestação
de serviço de transporte de qualquer natureza e dá
outras providências".

Projeto de Lei nº 3.105/97 - a srª Maria Elvira
- que "Altera dispositivos constantes do Decreto Lei
nº 70, de 21 de novembro de 1966, da Lei nº 5.741,
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À Deputada NICE LOBÃO
Projeto de Lei nl1 4.253/98 - do Senado Federal

(PLS nl1 181/97) - que "Autoriza a União a assumir
como depositário legal, o acervo histórico e pessoai
do ex-Presidente Getúlio Vargas".

Ao Deputado NORBERTO TEIXEIRA
Projeto de Lei nl1 4.280/98 - do Sr. Padre Ro

que - que "Acrescenta um novo parágrafo ao art. 611

da Lei nl1 9.424, de 24 de dezembro de 1996".
Ao Deputado OSVALDO BIOCHI
Projeto de Lei nl1 3.265/97 - do Sr. Arlindo Chi

naglia - que "Proíbe a criação de novos cursos mé
dicos e a ampliação de vagas nos cursos existentes,
nos próximos dez anos, e dá outras providências".

Ao Deputado WALFRIDO MARES GUIA
Projeto de Lei nl1 2.835/97 - do Sr. Arlindo

Chinaglia - que "Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências".
- Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

Distribuição n2 2199

Em 9-3-99

Ao Deputado JOSÉ MELO
Emenda do Senado Federal ao Projeto de Lei

nll 770-C/95 - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade
de as instituições privadas de educação beneficiá
rias de isenção de impostos terem em seus conse
lhos fiscais representantes do corpo discente".

À Deputada MARISA SERRANO
Projeto de Decreto Legislativo nll 630/98 - do

Sr. Padre Roque e Outros - que "Susta os efeitos
do Decreto nl1 2.440, de 23 de dezembro de 1997,
do Presidente da República, que regulamenta o §
12 do art. 611 da Lei nll 9.424, de 24 de dezembro
de 1996".

Projeto de Lei n2 2.629/96 - do Senado Federal
(PLS nll 102/96) - que "dispõe sobre a exibição de fil
mes brasileiros de curta-metragem e dá outras provi
dências".

Ao Deputado PROFESSOR LUIZINHO
Projeto de Lei nll 4.572/98 - do.Senado Fede

ral (PLS nll 142/95) - que "cria o Programa de Estí
mulo ao Primeiro Emprego - PEPE, e dá outras pro
vidências".

Ao Deputado ZEZÉ PARRELLA
Projeto de Lei n11 451/95 - do Sr. Arlindo China

glia - que "Dispõe sobre medidas de prevenção e
repressão aos fenômenos de violência por ocasião
de competições esportivas edá outras providên
cias". - Carla Rodrigues dê Medeiros, Secretá
ria.

Distribuição n2 3/99

Em 10-3-99

Ao Deputado NELSON MARCHEZAN
Projeto de Lei nll 4.155/98 - do Sr. Ivan Valente

- que "Aprova o Plano Nacional de Educação·.
Apenso o PL nll 4.173/98. - Carla Rodrigues de
Medeiros, Secretária.

Distribuição n2 4/99

Em 17-3-99

Ao Deputado ÁTILA LIRA
Projeto de Lei nll 4.903/99 - do Sr. José Borba

- que "Altera a redação do art. 26, § 32, da Lei
nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabe
lece as diretrizes e bases da educação nacional".

Ao Deputado EVANDRO MILHOMEN
Projeto de Lei nll 3.456-B/97 - do Sr. Jair

M~neguelli - que "Institui normas gerais relativas à
atividade de peão de rodeio, equiparando-o a atleta
profissional, e determina outras providências".

Ao Deputado FLÁVIO ARNS
Projeto de Lei nll 2.850/97 - do Sr. Romel Anízio

- que "Institui sistema de bolsas de estudo para es
tudantes de nível superior portadores de deficiência
e com insuficiência de recursos".

Ao Deputado JOÃO MATOS
Projeto de Lei nll 2.759/97 - do Sr. Pedro

Wilson - que "Acrescenta dispositivo ao art. 911 da
Lei nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996, incluindo
o Fórum Nacional de Educação na estrutura do sis
tema educacional brasileiro".

Ao Depu'tado JONIVAL LUCAS JUNIOR
Projeto de Lei nll 4.109/98 - do Sr. Pedro

Wilson - que "Acrescenta inciso ao art. 27 da Lei
nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996".

Ao Deputado NILSON PINTO
Projeto de Lei nll 2.762/97 - do Sr. Pedro

Wilson - que "Altera dispositivos das Leis nlls 9.131,
de 24 de novembro de 1995, e 9.394, de 20 de de
zembro de 1996, que dispõe sobre o Conselho Na
cional de Educação".

Ao Deputado OSVALDO BIOLCHI
Projeto de Lei nl1 3.266/97 - do Sr. Betinho

Rosado - que "Altera o art. 16 da Lei n2 5.S40;de 28
de novembro de 1968, relativo ao processo de esco
lha de dirigentes de instituições de ensino superior".

Ao Deputado OSVALDO SOBRINHO
Projeto de Lei nll 4.632/98 - do Sr. Germano

Rigotto - que "Altera dispositivo do art. 22 da Lei
n2 8.212, de 1991, com a redação que lhe foi dada
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Projeto de Lei n!2 1.818-A/96 - do Sr. Francisco
Dornelles e Antonio Kandir - que "Altera a Lei
n!2 8.685, de 20 de julho de 1993, que cria mecanis
mos de fomento à atividade audiovisual e dá outras
providências".

Sala da Comissão, 18 de março de 1999. 
Maria Linda Magalhães, Secretária.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

O Deputado Delfim Netto, Presidente da Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle, fez a
seguinte:

Distribuição n2 2199

Em 18-3-99

Ao Deputado ELlSEU MOURA
Proposta de Fiscalização e Controle n!2 73/97 

do Sr. Cunha Bueno - que "Propõe que a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle solicite ao Tri
bunal de Contas da União fiscalização especial junto
ao Banco Central do Brasil, relativamente às apura
ções de fraudes cambiais em processos de importa
ção inexistentes e das responsabilidades dos que as
praticaram".

Ao Deputado HÉLIO COSTA
Proposta de Fiscalização e Controle n!2 66/97

- do Sr. Cunha Bueno - que "Propõe que a Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle soli
cite ao Tribunal de Contas da União fiscalização
especial junto aos Ministérios da Fazenda e do
Trabalho e da Casa da Moeda do Brasil - CMB,
relativamente ao contrato para confecção das no
vas carteiras de trabalho".

Ao Deputado JAIRO AZI
Proposta de Fiscalização e Controle n!2 81/97 

do Sr. Cunha Bueno - que "Propõe que a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle solicite ao Tri
bunal de Contas da União fiscalização especial junto
à Central de Medicamentos - CEME, ao Ministério
da Saúde, com vista a apurar irregularidades na
compra de medicamentos".

Ao Deputado JOÃO ALMEIDA
Proposta de Fiséaliiàção e Controle n!2 78/97 

do Sr. Cunha Bueno - que "Propõe que a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle solicite ao Tri
bunal de Contas da União fiscalização especial junto
à Casa Civil da Presidência da República, para apu
rar a regularidade da aquisição de seguros por parte
da Presidência da República".

Ao Deputado JORGE TADEU MUDALEN
Proposta de Fiscalização e Controle n!2 70/97 

do Sr. Cunha Bueno - que "Propõe que a Comissão
de Fiscalização Financeira e. Controle solicite exame
aprofundado sobre a. campanha publicitária enalte
cendo o Proer".

Sala da Comissão, 18 de março de 1999. 
Maria Helena Pinheiro Monteiro, Secretária.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

O Deputado Marcelo Teixeira, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n2 3199

Em 18-3-99

Ao Deputado AIRTON CASCAVEL
Projeto de Lei n!2 4.863198 - do Sr. Jair Meneguelli

- que "Altera a Lei n!2 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".

Ao Deputado JOÃO HENRIQUE
Projeto de Lei nO 4.731/98 - do Sr. Roberto

Pessoa - que "Regula o exercício da atividade pro
fissional de mototaxista".

Ao Deputado MÁRCIO NEGROMONTE
Projeto de Lei n!2 4.671/98 - do Sr. Jair Meneguelli

- que "Disciplina a instalação, uso e manutenção de
sistemas de injeção de combustível, sondas de éon
trole de mistura, conversores catalíticos, sistemas de
escapamento de gases em veículos automotores e
dá outras providências".

Sala da Comissão, 18 de março de 1999. 
Ruy Omar Prudênclo da Silva, Secretário.
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Presidente:
MICHEL TEMER - PMDB - SP

12 Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFL - PI

2l! Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPB - PE

12 Secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDB - CE
2l! Secretário:
NELSON TRAD - PTB - MS
32 Secretário:
JAQUES WAGNER - PT - BA
42 Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFL - PB

Suplentes de S8cret4rlo:
GIOVANNI QUEIROZ - PDT - PA

2ll LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

32 ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDB-GO

411 GONZAGA PATRIOTA - PSB - PE

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Uder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Pauderney Avelino (1 2 Vice) Abelardo Lupion
Aldir cabral Antônio Geraldo
Aracely de Paula Carlos Melles
Cesar Bandeira Cleuber carneiro
Eduardo Paes Francisco Coelho
José Lourenço Lavoisier Mala
Maluly Neto Manoel Castro
Marcondes Gadelha Ney Lopes
Paes Landim Paulo Lima
Paulo Magalhães Paulo Octávio
Pedro Bittencourt Pedro Fernandes
Ronaldo Caiado Rubem Medina
Rubens Furlan Santos Filho
Vilmar Rocha Werner Wanderer

PSDB
Líder: AÉCIO NEVES

CelsoGlgllo
Calo Rlela

IrlsS/mães

Marcos Rolim
Paulo Rocha

TeIma de Souza
Vlrgnio Guimarães

PPB
Líder: ODELMO LEÃO

Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Pompeu de Mattos
Bloco (PSB, PC do B)

Líder: LUIZA ERUNDINA

Vuce-Udrere.:
Fernando Zuppo (1 11 Vice)
Or. Hélio
Luiz Salomão

José Pimentel
Padre Roque
Professor Luizlnho
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

PDT
Líder: MIRO TEIXEIRA

PTB
Uder: ROBERTO JEFFERSONj

Vlee-Líderes:
Walfrldo Mares Gula (1 11 Vice)
José Carlos Elias
Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra

Jutahy Júnior
Ricardo Ferraço

Sebastião Madeira

Vice-Líder:
Aloysio Nunes Ferreira (1 2 Vice)
Mareio Fortes
B.Sá

(PMDB)
Líder: GEOOEL VIEIRA LIMA

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Uder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice·Líderes:
Marcos Clntra Bispo Rodrigues
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
De Velasco

Vice-Líderes:
Cezar Schirmer
Milton Monti
Fernando Oiniz
José Chaves
Henrique Eduardo Alves
Pedro Novais
Pinheiro Landim
Jorge Wilson
Eulér Morais

Hélio Costa
Waldemir Moka

Ricardo Rique
Mendes Ribeiro Filho

João Henrique
Eunício Oliveira

Tetê Bezerra
Edinho Araujo

Vlce-Líderes:
Aldo Rabelo
Eduardo Campos
Clementlno Coelho

Pedro Eugênio
Haroldo Lima

Glvaldo Carlmbão

PT
Líder: JOSÉ GENOíNO

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA

Vice-Líderes:
Arlindo Chinaglia
Henrique Fontana
João Fassarella

Geraldo Magela
João Coser
João Paulo

Vlce-Lrderes:
Ronaldo Cezar Coelho
Duilio Plsaneschl
Ricardo Barros

Elton Rohnelt
Darcfsio Perondi



PDT

Murilo Domingos
Osvaldo Sobrinho

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)

Bloco PSB, PCdoB

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Suplentes

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA Nilton Capixaba

E pOLíTICA RURAL 1 vaga

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
12 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
22 Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
32 Vice-Presidente: Antônio Jorge (PFL)

Titulares

PSDB

Anivaldo Vale B.Sá
Carlos Batata Chiquinho Feitosa
Danilo de Castro Julio Semeghini
Luis Carlos Heinze (PPB) Lidia Quinan
Odílio Balbinotti Luiz Ribeiro
Paulo José Gouvêa (PST) Nilo Coelho
Saulo Pedrosa Paulo Kobayashi
Sérgio Reis Sérgio Carvalho
Xico Graziano 1 vaga

PT

Adão Pretto José Pimentel
Geraldo Simões Marcos Afonso
João Grandão Padre Roque
Luci Choinacki Paulo Rocha
Nilson Mourão Valdeci Oliveira
Valdir Ganzer Wellington Dias

PPB

Almir Sá Airton Cascavel
Augusto Nardes Fetter Júnior
Dilceu Sperafico JoãoTota
Hugo Biehl Jonival Lucas Junior
Roberto Balestra Pastor Marildo

PTB

Nelson Marquezelli Félix Mendonça

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69161697816979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
12 Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
22 Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
32 Vice-Presidente: Robério Araújo (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Átila Ura
João Almeida

Lino Rossi
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

3 vagas

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Gerson Grabielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulderney Avelino

Paulo Magalhães
Paulo Octávio

Sérgio Barcellos

Gastão Vieira
Giovan Freitas

Luiz Bittencourt
Mendes Ribeiro Filho

Ricardo Noronha
5 vagas

PSDB

PMDB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Eujácio Simões
Marcos de Jesus

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

João Caldas
Luiz Dantas

Francistônio Pinto
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pastor Jorge
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Arolde de Oliveira
C8sar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Marinho
Santos Filho
SilasCâmara
Vic Pires Franco

i
Alberto Goldman
José de Abreu
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

Alberto Fraga
IgorAvelino

Márcio Bittar
Milton Monti

Pinheiro Landim
5 vagas

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha

Oscar Andrade
Pastor Reginaldo de Jesus

Raimundo Colombo
Werner Wanderer

Zezé Perrella

PFL

PMDB

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abelardo Lupion
Antônio Jorge
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra



PT

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

lédio Rosa
Inaldo Leitão
Maria Lúcia
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Seraglio
Renato Vianna

Freire Júnior
Gustavo Fruet

Pedro Irujo
Pedro Novais

3 vagas

PPB PSDB

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo
Yvonilton Gonçalves

PTB

IrisSimões
José Carlos Martinez
Murilo Domingos

Gerson Peres
José Janene

3 vagas

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Aloysio Nunes Ferreira
André Benassi
Jutahy Júnior
Léo Alcântara
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PT

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada

Franco Montoro
João Leão

Max Rosenmann
Nelson Marchezan

Nicias Ribeiro
Odílio Balbinoiti

salvador Zimbaldi

PDT

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

Luiz salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Antonio Carlos Biscaía
Geraldo Magela
José Dirceu
Marcelo Déda
Marcos Rolim
Waldir Pires

Dr. Rosinha
José Genoíno

José Machado
Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Waldomiro Fioravante
Givaldo Carimbão
Luiz Erundina

Sérgio Miranda
1 vaga PPB

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa

Secretária: Maria Ivone do Espírito santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318·2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
12 Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
32 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
2ll Vice-Presidente: Celso Rtl?$Ç\m~nno (PPB\

Pompeo de Mattos
2 vagas

Celso Russomanno
Jair Bolsonaro
Luiz Fernando

Roberto Balestra
Vaçlão Gomes

Femdndo Gonçalves
Nelson Marquezelli

1 vaga

PTB

PDT

Caio Riela
Luiz Antonio Fleury
Mussa Demes (PFL)

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonz.aga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Secretário: Sérgio sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6922 a 318-6925

Átila Lins
Benedito Dias

Claudio cajado
Corauci Sobrinho

Jairo carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paulo Marinho
Raimundo santos

Vic Pires Franco

Antônio do Valle
Cleonâncio Fon'l!3r:a

PMDB

Cezar SChirrner
GeO'fan Freit",s
ri:,,' '" ,:.,'.,.', 'J::::."

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Eduardo Paes
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza'
Vilmar Rocha



Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues

Bloco PSB, PCdoB

PMOB

Armando Abflio
Euler Morais

Nelson Proença
Renato Vianna

1 vaga

PSOB

Ademir Lucas
Antonio carlos Pannunzlo

Carlos Mosconi
Juquinha

Manoel Salviano

PT

João Coser
Nllmário Miranda

Valdir Ganzer

PPB

Eliseu Moura
Ricardo Izar

Simão Sessim

PTB

Albérico Cordeiro

POT

Sérgio Barros

Paulo Baltazar

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Ronaldo Vasconcellos

Inácio Arruda

Barbosa Neto
Eunício Oliveira
Gustavo Fruet
João Mendes
1 vaga

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
Dr. Heleno
João castelo
Ronaldo Cezar Coelho

Maria do carmo Lara (PT)
Sérgio Novais (PSB)
1 vaga

Celso Giglio

Iara Bernardi
Márcio Matos
Professor Luizinho

João Sampaio

1 vaga(s)

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo li, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Suplentes

Fernando Coruja

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Duilio Pisaneschi

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

Paulo de Almeida

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Alberto Goldmann
Aloízio Santos
Antonio Feijão
Maria Abadia

Marinha Raupp

Bloco PSB, pedoB

Titulares

PFL

Expedito·Júnior
Luciano Pizzatto
Pastor Reginaldo de Jesus
2 vagas

PMOB

Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Freire Júnior
Luiz Bitencourt
Márcio Bittar

PSOB

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Lino Rossi
Sebastião Madeira
Vitoria Medioli

PT

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

PPB

Celso Russornanno
Ricardo Izar
1 vaga

PTB

Regis Cavalcante (PPS)

POT

Fernando Zuppo

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roiand Lavigne

ZlIa Bezerra
1 vagas

Elclone Barbalho
Eunício Oliveira

3 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Oanito de Castro

Fernando Gabeira (PV)

PSDB

PMDB

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Fé1ima Pe!aas

Alberto Fraga
Ricardo Noronha
Rita camata
2 vagas

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
SilasCâmara
VilmarRocha

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
111 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
211 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
311 Vice-Presidente: Neutan Lima (POT)

Titulares Suplentes

PFL

Inácio Arruda

Suplentes

Cesar Bandeira
Eduardo Paes

IIdefonço Cordeiro
Roberto Pessoa

PFL

'~' oI; , • r: -,

Paulo Baltazar

Costa Ferreira
Mauro Fecury
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

Bloco PL, PST, PMN, PSOB, PSL

Pastor Valdeci Remi Trinta

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Inácio Arruda (PedoB)
111 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
211 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
311 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)

Titulares



Bloco PSB, PCdoB

Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PUN, PSD, PSL

Cabo Júlio De Velasco

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo li, Sala
Telefone: 318·8285 Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
11! Vice-Presidente: José Machado (PT)
2l! Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
31! Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)

TItulares SUplentes

PFL

2 vagas PPB

João Pizzolatti Ary Kara
Júlio Redecker Herculano Anghinetti

Marcos RoJim 1 vaga Hugo Biehl

Pedro Wilson PTB
Walter Miranda Rubens Bueno (PPS) Chico da Princesa

POT
Padre Roque (PT)

Celso Jacob Airton Dipp2 vagas
Bloco PSS, pedoS

Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PUN, PSO, PSL

Ronaldo Vasconcellos Luiz Dantas

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
11! Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
2l! Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
31! Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

FlávioArns
Sebastião Madeira

PT

Babá
Nelson Pellegrino
Nilmário Miranda

PPB

Almir Sá
José Unhares
Nilton Baiano

PTB

Max Mauro

POT

Neuton Lima

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

PUDB

Ivan Paixão (PPS)

EberSilva

Arolele de Oliveira
Carlos Melles

Joaquim Francisco
Ricardo Fiúza

Roberto Argenta

Celeita Pinheiro
José Melo
Lufs Barbosa
NiceLobão
Osvaldo Sobrinho (PTB)
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Maria Elvira
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi

PMDB

PSOS

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Moreira Ferreira
Osvaldo Coelho

Pedro Fernandes
Santos Filho

Alberto Mourão
Germano Rigotto

Glycon Terra Pinto
Osmar SeraglJo

1 vaga

Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
MúcioSá
Osvaldo Coelho (PFL)

Emerson Kapaz
José Militão
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

PSDB

PT

Antonio Cambraia Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Armando Monteiro Átila Ura Dino Fernandes

Jorge Alberto AávioArns Feu Rosa
Salatlel Carvalho Marisa Serrano Raimundo Gomes deMatos

1 vaga Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT

André Benassi Esther Grossi GlImar Machado

Antonio Kandir Fernando Marroni Iara Bernardi

Léo Alcântara Pedro Wilson Professor Luizlnho

Marisa Serrano PPB
Xico Graziano Eurico Miranda José Unhares

Jonival Lucas Márcio Reinaldo Moreira
Pastor Oliveira Filho Wagner Salustlano

Carllto Merss
PTBGeraldo Simões

Luiz Mainardi Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez



BIOCOPSB, PCdoB

Agnêlo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

PPS

Eduardo Seabra (PTB) Fernando Gabeira (PV)

Secretário: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/6905n011n012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Veda Crusius (PSDB)
1R Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
2A Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
3R Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB, PCdoB

Evilásio Farias Eduardo Campos
Sérgio Guerra Pedro Eugênio

BlocoPL, PST, PMN, PSO, PSL

Marcos Cintra Luciano Blvar

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, sala
Telefones: 318-696016989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Delfim Netto (PPB)
1R Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
2A Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
3R Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB}

Titulares Suplentes

PFL

EberSilva

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim
Paulo Lima
Robson Tuma
Rodrigo Maia

Antonio Cambraia
Armando Monteiro
Edinho Bez
Fernando Diniz
Germano Rigotto
Milton Monti
Pedro Novais
Waldir Schmidt

Antonio Kandir
Custódio Mattos
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Roberto Brant
Veda Crusius

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fétter Júnior
Iberê Ferreira

POT

PMOB

PSOB

PT

PPB

Celso Jacob

Antônio Jorge
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincorn Portela (PST)
NiceLobão

Pedro Bittencourt
Valdomiro Meger

Cezar Schirmer
Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez
Olavo Calheird!3

3 vagas

Adolfo Marinho
Ayrton Xerêz

Emerson Kapaz
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
sampaio Dória

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti

OdelmoLeão
Zé índio

Basnlo ViJlani (PSOB)
Félix Mendonça

COriolano Sales
Luiz salomão

Affonso Camargo
Elton Rohnelt
Jairo Az.i
Pauderney AveJino
Rubens Furtan

Hélio Costa
JoãoColaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Ellseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feijó

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Max Mauro

PTB

POT

PUOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Júlio Redecker
Luís Carlos Heinze

Caio Rlela
íris Simões

NeutonLima
Olimpio Pires

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Albérico Filho
Gastão Vieira

3 vagas

Luís Eduardo
Mário Negromonte
Zenaldo COutinho

2 vagas

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia

Avenzoar Arruda

Cunha Bueno
Nelson Meurer

1 vaga

1 vaga



&loco PSB, PCdoB

Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci

Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-68881318-6887/Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1D Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2D Vice-Presidente: José Janene (PPB)
3D Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

mULARES SUPLENTES

PFL

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Alceu Collares (PDT)
1D Vice-Presidente: Enio Bacoi (PDT)
2D Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3D Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Serafim Venzon

PDT

Femando Zuppo

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

Bloco PSB, PCdoB

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Airton Dipp (PDT) Airton Roveda
Gervásio Silva Eliseu Resende
Gilberto Kassab Francisco Rodrigues
Pedro Bittencourt Paulo Lima
Pedro Pedrossian Silas Câmara

PMDB

Alceste Almeida Edinho Bez
Anrbal Gomes Flávio Derzi
Marcos Lima Mattos Nascimento
Salatiel Carvalho Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha 1 vaga

PSDB

Antonio Feijão Sebastião Madeira
B.Sá Sérgio Reis
Juquinha 3 vagas
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

PT

Arlindo Chinaglia Luiz Sérgio
Fernando Ferro Romel Anizio (PPB)
Virgílio Guimarães Walter Pinheiro

PPB

José Janene NillOn Baiano
Nelo Rodolfo Ricardo Barros
VadãoGomes Yvonilton Gonçalves

PTB

Albérico Cordeiro Nilton Capixaba

PDT

Olímpio Pires 1 vaga

Bloco PSB, PCdoB

Ricardo Maranhão Haroldo Lima

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretário(a): Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 4's feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

Magno Malta
Renildo Leal

Alceu Collares
Enio Bacoi

Djalrila Paes

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Maria Lúcia

Waldemir Moka
3 vagas

Arnon Bezerra
Custódio Mattos

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feijó

Saulo Pedrosa
1 vaga

Jair Meneguelli
João Fassarella

Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Pastor Oliveira Filho

Pedro Corrêa

Celso Giglio
Max Mauro

Dr. Hélio
Serafim Venzon

Agnelo Queiroz



Luiza Erundina
1 vaga

Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Remi Trinta Almeida de Jesus

PPS

Ivan Paixão 1 vaga

Secretárlo(a): Eloízlo Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319·7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múclo Monteiro (PFL)
1QVice-Presidente: Lalre Rosado (PMDB)
2R Vice-Presidente: Jair Meneguelll (PT)
3Q Vice·Presldente: Marcus Vicente (PSDB)

nTULARES SUPLENTES

PFL

José carlos Vieira expedito Júnior
José Múclo Monteiro Hildebrando Pascoal
Medeiros João Ribeiro
Roberto Argenta Robson Tuma
Valdomlro Meger Rodrlgo Mala
Wilson Braga Roland Lavlgne

PMDB

Lalre Rosado Osvaiclo Blolchi
Pedro Celso (PT) Pinheiro Landim
Ricardo Noronha Wilson Santos
Vanessa Grazzlotln (PedoB) 2 vagas
ZBlre Rezende

PSDB

Jovalr Arantes Arthur Virgnlo
Luciano castro Fátima Pelaes
Marcus Vicente JoséMllltão
Pedro Henry Lúcia VAnia
1 vaga 1 vaga

PT

Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB

Enivaldo Ribeiro Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghlnettl Augusto Nardes
Pedro Corrêa JoãoTota

PTB

Roberto Jefferson Luiz Antonio F/eury

PDT

Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco PSB, PedoB

Eduardo campos
Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Avenzoar Arruda (PT) cabo Júlio

PTN

Talvane Albuquerque Neto 1 vaga

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6987/6990nOO4nOO7

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
1QVice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
2R Vice·Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Titulares Suplentes

PFL

Antônio Geraldo Affonso camargo
Aracely de Paula Aldir Cabral
Eliseu Resende Almerinda de carvalho
19or Avelino (PMDB) Antônio carlos Konder Reis
IIdefonso Cordeiro JairoAzi
João Ribeiro Leur Lomanto
Lael Varella Mussa Demes
Oscar Andrade Paulo Braga
Raimundo Colombo Rubem Medina

PMDB

Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga
Domiciano cabral Francistônlo Pinto
Edinho Araújo Jorge Costa
Glycon Terra Pinto MúcioSá
Hermes Parcianello Wilson Santos
João Henrique 2 vagas
Marcelo Teixeira

PSDB
Alolzlo Santos BasílioVillani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
LuIs Eduardo Narcio Rodrigues
Mário Negromonte Paulo Feijó
Rlcarte de Freitas Vittorio Medioli
Roberto Rocha 2 vagas
Romeu Queiroz

PT
carlosSan1ana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Welllngton Dias Ricardo Berzoinl

PPB
Airton cascavel Almir Sá
JoãoTota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Dilceu Sperafico
Paulo de AlmeIda Simão Sessim

PTB

Chico da Princesa José carlos Elias
Duillo Pisaneschi Josué Bengtson

PDT
Neuton Uma Giovanni Queiroz
Wanderley Martins João sampaio



Clementino Coelho

Bloco PSB, PCdoB

Evandro Milhomen

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69981318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
11! Vice·Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
31! Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)

TItulares Suplentes

1 vaga

1 vaga

PV

José Borba (PMDB)

Bloco PSB, PCdoB

Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL

Eujácio Simões De Velasco

PPS

Olavo Calheiros (PMDB)

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
11! Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
21! Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
31! Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Átila Lins
Benedito Dias
Deusdeth Pantoja
Raimundo santos
Zila Bezerra

PMDB

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

PSDB

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

PT

João Grandão
Marcos Afonso
Paulo Rocha

PPB

Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PedoB)

PTB

Josué Bengtson

PDT

Eurípedes Miranda

Francisco Garcia
João Ribeiro

José Melo
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

A1ceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Padro Henry

Ricarte de Freitas

Babá
José Pimentel
Márcio Matos

JoãoTota
Sérgio Barros (PDT)

1.vaga

Renildo Leal

Agnaldo Muniz

PFL

Aldir Cabral Abelardo Lupion
Aroldo Cedraz Antônio Geraldo
Átila Lins Aracely de Paula
Cláudio Cajado Jorge Khoury
Francisco Rodrigues Lavoisier Mala
Hildebrando Pascoal .Luciano Pizzatto
Joaquim Francisco Luiz Moreira
José Lourenço Manoel Castro
Leur Lomanto VilmarRocha
Werner Wanderer 1 vaga

PMDB

Alberto Fraga João Magalhães
Damião Feliciano José Chaves
edison Andrino !,.aire Rosado
E1cione Barbalho Maria Elvira
João Herrmann Neto (PPS) Pastor Jorge
Jorge Wilson zaire Rezende
Mário de Oliveira Zé Gomes da Rocha
Ricardo Rique 2 vagas
Synval Guazzelli

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio Augusto Franco
Amon Bezerra Luciano Castro
Arthur Virgnio Márcio Fortes
Bonifácio de Andrada Moroni Torgan
Coronel Garcia Nelson Otoch
Franco Montoro Ronaldó cezar Coelho
José Teles ViCente Arruda
Luiz C. Hauly Vic'ente Caropreso
Paulo Kobayashi Zulaiê Cobra

PT

Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nilmário Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcado Déda
Waldomiro Fioravante Milton Temer
1 vaga Waldir Pires

PPB

Cunha Bueno Edmar Moreira
Jairo Bolsonaro Robério Araújo



Paulo Mourão (PSDB) Zé fndio Bloco PSB, PCdoB
Wagner Salustiano 2 vagas

Haroldo Lima Aldo Rebelo1 vaga
Pedro Valadares 1 vagas

PTB
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Fernando Gonçalves Eduardo Seabra
Cabo Júlio Bispo WandervalJosé Carlos Elias Renildo Leal
De Velasco Valdemar C. Neto

PDT
secretária: Walbia Vania de Farias Lora

José Thomaz Nonô (PSDB) Luiz Salomão Local: Anexo 11
Neiva Moreira Wanderley Martins Telefones: 318-82661318-6992 a 6996 Fax: 318-2125



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51- LEGISLATURA, 1999-2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.1)
85-7365-060-5 (v.2)

R$ 50,00

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO - CeDI: GUIA DO USUÁRIO

Distribuição gratuita

MANUAL DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA:
MODELOS E INFORMAÇÕES (3. ED.)

AUDIÊNCIA PÚBLICA: OS
FINANCIAMENTOS DAS INSTITUiÇÕES

FINANCEIRAS MULTILATERAIS •••

.... _A1ll" __......................- ...

FINANCIAMENTO DA ESTRUTURA
SINDICAL NO BRASIL

QUESTÕES SOBRE PROCESSO
LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

....!L

=::a
ElEfillfENIl1

ISBN: 85-7365417-8

R$4,40

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nI7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948-1998

; ,:;;. I

ISBN: 85-7365-057·5

R$2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

SEMINÁRIO MEIOS DE COMUNICAÇÃO E
DIVERSIDADE RACIAL'.< ·~_~.,l

, .'
SI!:MlNÁfttO
'1UJ~-tlZ ' .
.~tlP-.JJ')f~

~;':'_'~H<' <' ,~.' ·ê'· ,
:'bW!m»Df.iti!
o;·Rêttlf.:H:~ o',
'''.. : ..~
ISBN: 85·7365-058-3

R$ 3,30

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRIO

Distribuição gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85·7365-043-5

R$ 3,30

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-029-X (v.1)
85-7365-030·3 (v.2)

R$18,92

Locais de venda: Mldia Livraria. i:d. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.

EDiÇÃO DE HOJE: 376 PÁGINAS


