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SESSÃO SOLENE DE 19·5·99 ção e destinação da verba da Taxa de Organiza
ção e Regulamentação do Mercado da Borracha.
- TORMB, no que se refere à atuação do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA; à apuração do
desperdício de alimentos no período dos Govemos
imediatamente anteriores ao do Presidente
Fernando Henrique Cardoso; à inves
tigação da atuação da Fundação Nacional do
índio - FUNAI; à investigação da crise do setor
produtivo de borracha natural e os reflexos na
política governamental do setor. 22393

CLÁUDIO CAJADO - Falecimento do Ve
reador Pedro Ribeiro, em Camaçari, Estado da
Bahia. Dificuldades enfrentadas pela população
da região metropolitana da Capital baiana devido
à ocorrência de fortes chuvas e desabamentos.
Liberação de recursos federais aos Governos
Municipais das áreas atingidas. Urgentes provi
dências da Defesa Civil para atendimento às fa-
mílias desabrigadas. 22396

JAIR BOLSONARO - Possibilidade de es
facelamento das Forças Armadas brasileiras.
Rejeição da proposta de cobrança de contri-
buição previdenciária de servidores militares. ...... 22397

FERNANDO CORUJA - Aprovação, pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
de projeto de lei sobre denominação da BR-282,
no Estado de Santa Catarina, de Rodovia
Ulysses Guimarães. Liberação de recursos para
asfaltamento de trechos catarinenses da BR-282. 22398

PEDRO CHAVES - Adoção, pela Secreta
ria Executiva da Câmara de Políticas Regionais
do Conselho de Governo, de medidas a favor
das populações atingidas pela seca no nordeste
goiano. 22399

BETINHO ROSADO - Inconformismo do
orador com os prejuízos econômicos e sociais
sofridos pelo Estado do Rio Grande do Norte di
ante da constatação, por Comissão Parlamentar
de Inquérito da Assembléia Legislativa, de
malversação dos recursos obtidos com a venda
da companhia elétrica estadual pelo Governador
Garibaldi Alves Filho. Sentença do Juiz de Direito
Luiz Alberto Dantas Filho contra os principais
envolvidos em desvio de recursos destinados à
compra de merenda escolar. 22399

EVILÁSIO FARIAS - Conclusões do semi
nário sobre a crise no mercado de combustíveis
promovido pelo Sindicato Nacional dos Distribui
dores de Combustíveis e Lubrificantes 
SINDCOM, pela Federação Nacional do Comér
cio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes 
FECOMBUSTíVEIS, e pelo Sindicato dos Distri
buidores Regionais Brasileiros de Combustíveis
- BRASILCOM. Matéria do jornal Folha de
S.Paulo sobre a sonegação de impostos no

Transcurso do 15º aniversário do Movi-
mento Diretas-Já .

PRESIDENTE (Nelson Trad) - Convite ao
Governador Dante de Oliveira, do Estado de
Mato Grosso, ao Deputado Franco Montoro e à
cantora Fafá de Belém para composição da
Mesa Diretora. . .

UNO ROSSI, EDUARDO PAES, FRANCO
MONTORO, RICARDO NORONHA, JOSÉ
DIRCEU, ALCEU COLLARES - Transcurso do
15º aniversário do Movimento Diretas-Já .

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Convite
ao Ministro Aldo Fagundes, do Superior Tribunal
Militar - STM, para composição da Mesa Diretora.

HAROLDO UMA, RONALDO
VASCONCELLOS, CLEMENTINO COELHO,
JOÃO HERRMANN NETO - Transcurso do 15Q

aniversário do Movimento Diretas-Já. .
UNO ROSSI (Pela ordem) - Sugestão à

Presidência para apresentação, ao ensejo do
encerramento dos trabalhos, do Hino Nacional
em vídeo .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi
mento da sugestão do Deputado Lino Rossi. ........

PRESIDENTE (Michel Temer) - Transcurso
do 15Q aniversário do Movimento Diretas-Já.
Congratulações aos parlamentares e convidados
presentes .

V - Encerramento

2 - ATA DA 78!! SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 11 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA S'I!!
LEGISLATURA, EM 19 DE MAIO DE 1999

I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

111 - Leitura do expediente

IV - Pequeno Expediente

ALCIONE ATHAYDE - Solidariedade à
manifestação de produtores fluminenses contra a
crise da agroindústria sucroalcooleira. Necessi
dade de política nacional adequada, consistente
e permanente para o setor .

MARCOS AFONSO - Regozijo com a atuo
ação do Governador Jorge Viana, do Estado do
Acre, condecorado pela rede de televisão CNN e
pela revista norte-americana Time com o título
de "Líder Latino-Americano para o Novo Milênio".

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Constituição de Comissões Parlamentares de
Inquérito destinadas à investigação da arrecada-
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País. Inexistência de política eficaz para combate ROBÉRIO ARAÚJO - Protesto contra a re-
ao procedimento ,.................... 22401 tirada de pauta, pela Comissão Mista de Planos,

JOÃO GRANDÃO - Conseqüências da Orçamentos Públicos e Fiscalização, da proposta
aprovação, pelo Ministério da Agricultura e do de alocação de recursos para construção de
Abastecimento, do registro de variedades de soja pontes na BR-174, no Estado de Roraima, em
transgênica. 22402 decorrência de suspeição infundadamente argüida

RICARDO B~RZOINI - Ampliação do pelo Senador Romero Jucá. :....................... 22426
sistema viário da Zona Sul de São Paulo, Esta- WALTER PINHEIRO - Repúdio à ameaça
do de São Paulo. 22403 de fechamento da Faculdade de Direito da Uni-

JORGE- ALBERTO - Apelo à Secretaria versidade Federal da Bahia em virtude de avalia-
Executiva da Câmara de Políticas Regionais do ção feita pelo Ministério da Educação por meio
Conselho de Governo para a liberação de recur- do "Provão". Transcurso do Dia do Assistente
sos destinados à reconstrução de moradias atin- Social - 15 de maio. Críticas à Política de Assis-
gidas por temporal em Municípios sergipanos. ..... 22403 tência Social posta em prática pelo Governo

SILAS CÂMARA - Ameaça de inviabiliza- Federa~. Pauta de. ~eivindicações da categoria
ção das atividades da Fundação Nacional de Sa- dos asslste.ntes SOCiaiS. .. 22427
úde - FNS, no Estado do Amazonas. União da JOSE CARLOS ELIAS - Desempenho do
bancada amazonense em torno da revitalização setor cafeeiro capixaba ;~ 22429
da entidade. Encaminhamento de correspondên- FERNANDO GONÇALVES - Satisfação do
cias ao Ministro José Serra, da Saúde, e ao Presi- orador com a perspectiva de crescimento do Pro-
dente da FNS a respeito do assunto. 22404 duto Interno Bruto nacional e de recuperação da

CARLOS SANTANA (Pela ordem) - economia brasileira. Importância da atividade
Anúncio de apresentação de relatório sobre as agropecuária nesse quadro. Conveniência de
atividades do auxiliar de enfermagem Edson concessão ao setor de incentivos e recursos
Isidoro ao Deputado Nilmário Miranda, Presiden- para custeio e investimento.... 22429
te da Comissão de Direitos Humqnos. Proposi- SEVERINO CAVALCANTI- Realização do
ção de nova legislação com referência à doação evento "café da manhã cristão", com a participa-
de órgãos, ao funcionamento de empresas fune- ção de Deputados e Senadores empenhados no
rárias e a seguros contra acidentes. 22406 fortalecimento da família e da estrutura familiar e

IÉDIO ROSA - Transcurso do Dia do Pro- na defesa da vida. Apoio recebido pelo orador
motor Público - 19 de maio. Anúncio da apresen- para a votação, em regime de urgência, de projeto
tação de projeto de lei sobre instituição do Dia de decreto legislativo sobre sustação de portaria
Nacional da Defensoria Pública. .. 22406 do Ministério da Saúde referente à regulamentação

MURILO DOMINGOS - Conveniência de da prática de aborto nos casos de estupro............ 22430
prorrogação do Programa de Incentivo do Uso de NELSON MARQUEZELLI- Apoio a Prefei-
Corretivos de Solo - PROSOLO, pelo prazo mí- tos Municipais do Vale do Ribeira pela apresen-
nimo de cinco anos. 22408 tação de alternativas para otimização técnica,

SIMÃO SESSIM - Repercussões p'Ositivas econômica e ambiental do traçado da Rodovia
da desvalorização do real na recuperação da Regis Bittencourt no trecho da Serra do Cafezal,
economia nacional. Exigência de maior atenção com preservação dos recursos naturais da Mata
do Governo Federal às reivindicações da Baixa- Atlântica. 22431
da Fluminense quanto à realização de obras de MAGNO MALTA - Aplausos ao programa
infra-estrutura, tendo em vista o potencial de "Fala, Brasil", da Rede Record de Televisão.
crescimento e de mercado da região. 22409 Repúdio a críticas do Deputado Ricardo Ferraço

PAULO FEIJÓ - Escalada da violência ur- ao Governo José Ignácio Ferreira, do Estado do
bana nos Municípios do norte, noroeste e cen- Espírito Santo. 22431
tro-norte do Estado do Rio de Janeiro. Necessi- JOÃO MENDES - Apresentação de projeto
dade de ampliação do aparato de segurança pú- de lei sobre a concessão de incentivos para a
blica nos Municípios fluminenses interioranos. ..... 22410 construção, pelas empresas, de imóveis para

GONZAGA PATRIOTA - Separata "Resci- seus empregados regularmente contratados com
sória contra Sentença Arbitral", de autoria do renda familiar de até três salários mínimos. .......... 22432
jurista pernambucano Francisco A. de Barros e LUIZ RIBEIRO - Resultados positivos
Silva Neto. 22411 alcançados pela economia brasileira após a

SERAFIM VENZON - Anúncio de apresen- desvalorização do reaL........................................ 22433
tação de projeto de lei sobre gratuidade de curso RUBEM MEDINA - Ampla mobilização da
para formação de condutores de veículos. 22426 sociedade fluminense como fator preponderante
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da recuperação e do fortalecimento da economia
do Estado do Rio de Janeiro. 22433

LUIZ BITIENCOURT - Urgente necessi
dade de restauração da BR-364, trecho São
Simão, Estado de Goiás, a Porto Velho, Estado
de Rondônia. 22434

PAULO PAIM - Reportagens "A vida
após Mandela" e "Negros ainda são preteridos
para cargos de chefia", publicadas, respectiva
mente, pela revista Veja e pelo jornal O Glo-
bo. 22435

PEDRO IRUJO - Solidariedade à Prefeita
do Município baiano de Pojuca, Maria Luíza
Laudano, injustamente acusada pela imprensa
de incineração de livros didáticos. 22438

RENATO VIANNA - Transcurso do 15°
aniversário do movimento Diretas-Já. 22438

ALDO REBELO - Transcurso do 402 ani-
versário de lançamento do livro "Rebeliões da
Senzala", de Clóvis Moura. 22439

JORGE KHOURY - Vantagens da anteci
pada devolução, pela empresa Petróleo Brasi
leiro S.A. - PETROBRAS, de blocos exploratóri-
os à Agência Nacional de Petróleo. 22440

DR. HELENO - Dados demonstrativos da
recuperação da economia nacional, graças às
medidas adotadas pelo Governo Fernando Hen
rique Cardoso nos diversos setores da adminis-
traçiio. 22440

PAULO ROCHA - Clima de violência e im
punidade reinante nos municípios paraenses em
decorrência do descaso dos Governos Federal e
Estadual quanto à prática de ilícitos pelas admi-
nistrações locais. 22442

NEUTON LIMA - Incentivo às investiga-
ções da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Poder Judiciário. 22443

JAQUES WAGNER -Indignação diante do
anunciado propósito do Presidente Fernando
Henrique Cardoso de envio ao Congresso Nacional
de novo projeto de lei para restabelecimento da
exigência de idade mínima para a obtenção da
aposentadoria. 22444

FRANCISCO GARCIA - Causas do de
semprego no País. Sugestões para a solução do
problema. 22444·

ARNALDO FARIA DE SÁ - Artigo "O pon
to e vírgula e a confusão governamental: um ato
de crueldade", de autoria de Graciela Paula
Ferroni, Presidenta da Associação Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil- ANABB. 22446

PEDRO WILSON - Redução dos investi
mentos governamentais na educação. Empenho
do Partido dos Trabalhadores na expansão pla
nejada do ensino público gratuito e de quali-
dade. 22447

V- Grande Expediente
~JOSÉ THOMAZ NONÔ - Importância da

cana-de-açúcar para a economia nordestina. li
beralização do setor sucroalcooJeiro. Elevada
produção brasileira de cana-de-açúcar. Imple
mentação de medidas necessárias para a revita
Iização do Programa Nacional do Álcool -
PROÁLCOOL. 22447

EURípEDES MIRANDA (Pela ordem) - Vi
sita do Ministro Eliseu Padilha, dos Transportes,
ao Estado de Rondônia. Restauração do trecho
rondoniense da BR-364. 22452

HERMES PARCIANELLO (Pela ordem) 
Conivência do Govemador Jaime Lerner, do Pa
raná, em relação à indústria de multas instalada
no Estado e à exploração praticada na cobrança
de pedágio nas rodovias paranaenses.................. 22452

EBER SILVA (Pela ordem) - Falecimento
do escritor e dramaturgo Dias Gomes. Omissão
das autoridades competentes na ressocialização
de presidiários. Encaminhamento ao Ministério
da Justiça de indicação para construção de pre-
sídios produtivos. 22453

WILSON SANTOS - Congratulações com
o Presidente Michel Temer e as lideranças parti
dárias pelo entendimento sobre a regulamenta
ção das medidas provisórias. Importância histórica e
caráter público do Banco do Brasil S.A. Matéria
da revista Veja sobre o desempenho recente da
instituição. Preocupação do orador com a possi
bilidade de privatização do Banco e com a reto
mada das atividades do Comitê de Coordenação
Gerencial das Instituições Financeiras Públicas
Federais, dO..Ministério da Fazenda. Defesa de
realização de debates, na Casa, sobre os bancos
públicos. Anúncio de apresentação de projeto de
lei sobre proibição de privatização do Banco do
Brasil S.A. e da Caixa Econômica FederaL......... 22454

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Estarre
cimento do orador diante da publicação, no Diário
Oficial da União, de editais de dispensa de licita
ção para a contratação do Sr. Edson Arantes do
Nascimento, Pelé, pela Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, para
realização de palestra sobre futebol, e da cantora
Elba Ramalho para apresentação de show co
memorativo do aniversário do Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso. 22458

ARMANDO MONTEIRO (Pela ordem) 
Exigência da destinação de maiores recursos
para o Estado de Pernambuco, com a adoção de
justos critérios de alocação espacial dos créditos
administrados pelo Banco do Nordeste do Brasil
- BNB. 22459

CHICO DA PRINCESA (Pela ordem) 
Apresentação de projeto de lei sobre realização
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de sorteios de prognósticos pela Caixa Econômica to de bolsas de estudo. Protesto contra gastos
Federal. 22460 efetuados pelo Presidente da República para pa-

SÉRGIO CARVALHO (Pela ordem) - De- gamento de cachê e de palestra sobre futebol. .... 22466
núncia de prática de irregularidades fiscais e MIRO TEIXEIRA - Questão de ordem so-
descumprimento de obrigações trabalhistas pela bre requisição à Presidência da República, pela
Empresa Brasileira de Estanho S.A. - EBESA, Câmara dos Deputados, de cópias dos proces-
na exploração do garimpo de cassiterita Bom Futuro, sos sobre as contratações da cantora Elba Ra-
Estado de Rondônia. 22460 malho e do ex-jogador de futebol Edson Arantes

VALDIR GANZER (Pela ordem) - Apre- do Nascimento, Pelé, publicadas no Diário Ofici-
sentação de requerimento de informações ao ai da Uni~o. 22467
Ministério de Minas e Energia a respeito dos re- GEDDEL VIEIRA LIMA (Pela ordem) -
cursos minerais localizados em áreas indígenas Apoio à questão de ordem do Deputado Miro
do Brasil. 22461 Teixeira. 22467

JANDIRA FEGHALI (Pela ordem) - Desca- INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) -
so do Ministério da Saúde com o serviço de san- Necessidade de esclarecimento à opinião pública
gue e hemoderivados no País. Não-aplicação, sobre as contratações, pela Presidência da Re-
pelo Governo Federal, dos recursos orçamentári- pública, da cantora Elba Ramalho e do
os destinados à implantação do Sistema Nacio- ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nasci-
nal de Sangue e Hemoderivados. Apresentação, mento, PeJé, publicadas no Diário Oficial da
na Comissão de Seguridade Social e Família, de União. Imediata abertura de inquérito para apura-
requerimento de convocação de representantes ção dos fatos. .. 22467
do Ministério da Saúde, agentes de vigilância sa- PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
nitária e diretores de hemocentros para debate à questão de ordem do Deputado Miro Teixeira... 22468
sobre o assunto. 22461 MARCELO DÉDA - Questão de ordem so-

POMPEO DE MATTOS (Pela ordem) - bre requisição, pela Câmara dos Deputados, de
Descaso do Ministro da Educação, Paulo Renato cópias de contratos da Presidência da República
Souza, em relação ao Programa de Crédito Edu- publicados no Diário Oficial da União. 22468
cativo. 22462 PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebimen-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca- to, como recurso, do requerimento e da questão
ção dos Deputados ao plenário para apreciação de ordem apresentados pelo Deputado Marcelo
da Ordem do Dia. Determinação de acionamento Déda. Encaminhamento do referido recurso à Co-
das campainhas e de suspensão dos trabalhos missão de Constituição e Justiça e de Redação. .... 22469
nas Comissões. 22463 MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Apresen-

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Conve- tação ao Plenário de recurso, com efeito suspen-
niência de suspensão, pela Presidência da Re- sivo, contra a decisão da Presidência. 22469
pública, de editais sobre contratação da cantora PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
Elba Ramalho para realização de show no ani- do recurso com efeito suspensivo apresentado
versário do Presidente Fernando Henrique Car- pelo Deputado Marcelo Déda. 22470
doso e do ex-jogador Edson Arantes do Nasci- Usaram da palavra, pela ordem, para ori-
mento, Pelé, para proferir palestra sobre futebol. . 22463 entação das respectivas bancadas os Srs. Depu-

AÉCIO NEVES (Como Líder) - Apoio ao tados IVAN PAIXÃO, LUIZA ERUNDINA,
Presidente Fernando Henrique Cardoso, tendo FERNANDO CORUJA, ODELMO LEÃO, JOSÉ
em vista matéria publicada na Seção 3 do Diário GENOíNO, AÉCIO NEVES, GEDDEL VIEIRA
Oficial da União. 22465 LIMA, FERNANDO GABEIRA, INOCÊNCIO

GEDDEL VIEIRA LIMA (Pela ordem) - OLIVEIRA, CAIO RIELA, AÉCIO NEVES. 22470
Apuração da responsabilidade pela publicação, PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
no Diário Oficial da União, de matéria envolven- do·efeito suspensivo. 22471
do o Presidente da República................................ 22465 JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Pedido de

ARNALDO MADEIRA (Pela ordem) - Apu- verificação de votação........................................... 22471
ração de responsabilidade pela publicação, no PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi-
Diário Oficial da União, de matéria envolvendo o mento do pedido do Deputado José Genoíno. ...... 22471
Presidente da República. 22466 Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputado

LUIZA ERUNDINA (Pela ordem) - Realiza- JOÃO LEÃO. 22471
ção, por estudantes, de atos públicos a favor da AÉCIO NEVES - Questão de ordem sobre
continuidade da subvenção concedida às facul- impossibilidade de realização da votação pelo
dades particulares, para "garantia do oferecimen- processo nominal. 22471



22490

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discus
são, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nQ 472-A, de 1997, que altera dis
positivos dos arts. 48, 62 e 84 da Constituição
Federal e dá outras providências ..
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta Encaminhamento à Mesa de emenda
,à questão de ordem do Deputado Aécio Neves. 22471 aglutinativa substitutiva das Propostas de

Usaram da palavra para orientação das res- Emenda à Constituição nºs 2-B e seu Substitu-
pectivas bancadas ós Srs. Deputados INOCÊNCIO. tivo, 8, 13, 18, 26 e 52, de 1995, da Câmara
OLIVEIRA, MARCELO DÉDA................................. 22471 dos Deputados; e 472-A, de 197, do Senado

• Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado Federal. ....:............................................................ 22490
ANTONIO GERALDO ~:.............. 22472 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

Usou da palavra para Ç>rientação da tro de voto, os Srs. Deputados ·PAULO DE
respectiva bancada o SI': Deputado ALMEIDA, GONZAGA PATRIOTA........................ 22492
ROBERTO JEFFERSON. 22472 Usou da palavra para proferir parecer, em

CAIO RIELA (Pelaordem) ":Declaração de substituição à Comissão Especial, o Sr. Deputado
voto pela aprovação do recurso. 22472 ALOYSIO NUNES FERREIRA............................... 22492

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Pela Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ordem) - Utilização, pelo Deputado Milton Te- ARNALDO MAÓEIRA. 22494
mer, de termos anti-regimentais no plenário. ..... 22472 Usou da palavra pela ordem, para registro

. Usou da palavra para orientação da res- devoto, o Sr. Deputado EDINHO ARAÚJO. ......... 22495
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO Usaram da palavra pela ordem os Srs.
OLIVEIRA. 22472 Deputados JOSÉ GENOíNO, NELSON

ODELMO LEÃO (Pela ordem) _ Convicção PROENÇA, GERSON PERES, JOSÉ GENOíNO,
!!l0bre o d~sconhecimento, pelo Presidente Fer- ARNALDO FARIA DE sÃ, JOSÉ GENOíNO. ....... 22495
riando Henrique Cardoso, de atos denunciados no PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
plenário. 22472 menta da discussão. 22496

JOSÉ GENOíNO (Como Líder) - Defesa Usaram da palavra pela ordem, para regis-
da requisição, pela Câmara dos Deputados, de tro de voto, os Srs. Deputados CARLOS
cópias de contratos da Presidência da República BATATA, ANTONIO PALOCCI. 22496
publicados no Diário Oficial da União. 22472 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

Usou da palavra peja ordem o Sr. Depu- FERNANDO GABEIRA. 22496
tado PAULO DELGADO........................................ 22473 Usaram da palavra para encaminhamento

Usou da palavra para orientação da da votação os Srs. Deputados JOÃO PAULO,
re~va bancada o Sr. Deputado ROBERTO ARNALDO FARIA DE sÁ, JOSÉ ROBERTO
JEFFERSON. 22473 BATOCHIO............................................................ 22496

PR!=SIDENTE (Michel Temer) _ Informação Usou da palavra pela ordem, para registro.
ao Deputado Roberto Jefferson sobre a de voto, o Sr. Deputado PAULO OCTÁVIO. 22499
não",fixação, peta Presidência, de prazo para ma- Usaram da palavra para encaminhamento
nifestMão da Comissão de Fiscalização Finan- da votação os Srs. Deputados JOSÉ ANTONIO,
ceira Ê3 Controle sobre o recurso. .22474 ENIO BACCI, JOSÉ MACHADO. 22499

Usou da palavra pela ordem, para retifica.. Us.aram da palavra pela ordem os Srs.
ção de voto, o Sr. Deputado RENILDO LEAL. ...... 22474 Deputados ANTÓNIO CARLOS KONDER REIS,

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Encerra. IBRAHIM ABI-ACKEL............................................ 22502
mento da votação. 22474 VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) - Pedi-

Rejeição do efeito suspensivo pelo Plenário. 22474 do de esclarecimentos à Presidência sobre impe-
VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) _ Soli- diment~, pela ·~~t~ria em votação, da reedição

citação à Presicfência de constituição de Comis- de medida provlsona. 22503
são Externa 'para verificação, junto à Imprensa PRESIDENTE (Michel Temer) - Res-
Nacional, da publicação de contratos presidenci- posta à solicitação do Deputado Vivaldo Bar-
ais no Diário Oficial da União.............................. 22485 bosa. 22503

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Indeferi- Votação da emenda aglutinativa substituti-
mento do pedido do Deputado Vivaldo Barbosa. .. 22485 va. 22504

VI _ Ordem do Dia Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARTHUR ViRGíLIO................................................ 22504

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, JOÃO HERRMANN
NETO, RONALDO VASCONCELLOS,
HAROLDO LIMA ," 22506
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorroga- Usou da palavra pela ordem, para registro
ção da sessão pelo prazo necessário ao térmno de voto, o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY... 22513
da apreciação da pauta da Ordem do Dia............. 22507 AIRTON CASCAVEL (Pela ordem) - Enca-

Usaram da palavra para orientação das res- minhamento de requerimento de informações ao
pectivas bancadas os Srs. Deputados ROBERTO Ministério da Fazenda sobre supostos desvios de
JEFFERSON, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO, recursos da Superintendência de Desenvolvi-
GERSON PERES, JOSÉ GENOíNO, AÉCIO mento da Amazônia - SUDAM. 22513
NEVES, GEDDEL VIEIRA LIMA, INOCÊNCIO WELLlNGTON DIAS (I?ela ordem) - Apre-
OLIVEIRA, ARNALDO MADEIRA. 22507 sentação, no Espaço Cultural da Casa, do filme

PRESIDENTE (Michel Temer) - Congratu- "Cipriano", primeiro longa-metragem produzido
lações com os Srs. Deputados, especialmente os no Estado do Piauí. 22514
Srs. Líderes, pela disposição de entendimento RICARDO NORONHA (Pela ordem) -
para votação da matéria em foco. 22510 Encaminhamento de ofício à Associação Comer-

POMPEO DE MATTOS (Pela ordem) - cial de Anápolis, Estado de Goiás, em resposta a
Anúncio de apresentação de projetos de lei so- carta enviada aos Deputados Federais da banca-
bre a obrigatoriedade de adaptação, pelo Centro da do Distrito Federal depreciativa da imagem de
de Habilitação de Condutores, de 10% de sua Brasília................................................................... 22514
frota para aprendizado de pessoas portadoras de CAIO RIELA (Pela ordem) - Manifesto dos
deficiência física e a instituição de campanha de integrantes do Movimento SOS-SUS no Estado
vacinação anual contra a gripe, por intermédio do do Rio Grande do Sul. 22515
Ministério da Saúde. Fortalecimento do Poder PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
Legislativo com a presente votação. 22510 mento da votação. 22517

Usaram da palavra pela ordem, para registro Aprovação da emenda aglutinativa substi-
de voto, os Srs. Deputados EXPEDITO JÚNIOR, tutiva. 22517
CLEMENTINO COELHO. 22511 Votação e aprovação da redação do venci-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado do em primeiro tumo. 22530
DAMIÃO FELlCIANO.............................................. 22511 Encaminhamento da matéria à publicação

Usaram da palavra pela ordem, para registro e posterior inclusão na pauta em 2º tumo. 22530
de voto, os Srs. Deputados ARNON BEZERRA, Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERMANO RIGOTTO, EDUARDO CAMPOS. 22511 JOSÉ GENOíNO. 22530

JOSÉ MACHADO (Pela ordem) - Suges- ARTHUR VIRGíLIO (Pela ordem) - Incon-
tão ao Governo Federal de alteração do escalo- sistência da denúncia publicada no Diário afiei·
namento para pagamento do reajuste de 28,86% ai da União sobre participação da cantora Elba
aos servidores públicos, em benefício dos mais Ramalho e do ex-jogador de futebol Edson Aran-
idosos. 22511 tes do Nascimento, Pelé, nas comemorações do

MAGNO MALTA (Pela ordem) _ Repúdio a 68º aniversário do Presidente Fernando Henrique
nota publicada no jornal Folha de S.Paulo com Cardoso. 22531
críticas ao Governador José Ignácio, do Estado Usaram da palavra pela ordem os Srs.
do Espírito Santo. 22512 Depu!ados JOSÉ GENOíNO, ARTHUR

FERNANDO GABEIRA (Pela ordem) _ VIRGILlO ;.;;;;-; - 22531
Inveridicidade de referência à contratação da LUIZA ERUNDINA (Pela ordem) -"Lança-
cantora Elba Ramalho em edital publicado no mento, no Espaço Cultural da Casa, da Frente
Diário Oficial da União. 22512 Parlamentar em Defesa da Taxa Tobin. Cumpri

mentos à Presidência pela condução do entendi-

EDINH~~R~Ú~~~~~~ ..~.~~~.~~~:.~ ..~~:.~~~.~:~~~ 22512 ment? _entre as Lideranças governistas e as de
oposlçao. 22531

Usou da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PEDRO CANEDO. 22513 de voto, o Sr. Deputado ROBERTO PESSOA. 22532

BABÁ (Pela ordem) - Lançamento da Marcha AGNELO QUEIROZ (Pela ordem) - Possi-
Nacional da Educação............................................ 22513 bilidade de votação de requerimento de urgência

PEDRO WILSON (Pela ordem) - Forma- para projeto de lei sobre entidades de caráter fi-
ção da Frente Parlamentar em Defesa das Uni- lantrópico na sessão do dia 25 de maio. 22532
versidades Públicas............................................... 22513 RONALDO CEZAR COELHO (Pela or-

FÉLIX MENDONÇA (Pela ordem) - Apelo dem) - Louvor à atuação do Presidente Michel
ao Governo Federal em favor de apoio ao Estado Temer na condução dos trabalhos. Registro de
da Bahia, atingido por fortes chuvas. 22513 voto............. 22532
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GERSON GABRIELLI (Pela ordem) - Lou· VII- ENCERRAMENTO
vor à atuação do Presidente Michel Temer na 3 -ATOS DO PRESIDENTE
condução dos trabalhos. 22532

DR. HÉLIO (Pela ordem) _ Realização de a) Exoneração: Elisabeth Gomes de Lima,
audiência pública com o Sr. Reitor da Universida- Márcia Schimidt. 22607
de de São Paulo e demais reitores e represen. b) Dispensa: Elaine Sobreira Rolim Gois,
tantes da União Nacional dos Estudantes acerca Éricka Sobreira Lucena Rolim, Leila Machado
da extinção da prática do trote. Louvor à atuação Campos de Freitas. 22607
do Presidente Michel Temer na condução dos c) Tornar sem efeito nomeação: Fábio
trabalhos................. 22532 Rodrigues Borba, Oliveiros Neves da Silva..... 22607

Usou da palavra pela ordem, para registro d) Nomeação: Aroldo Miller Borbas dos
de voto, o Sr. Deputado ODíLlO BALBINOTTI. .... 22532 Santos, Henderson Anghinetti, Márcia Schimidt,

OLIVEIRA FILHO (Pela ordem) _ Anúncio Rosilene Rita Braga, Sebastião Alves Carneiro,
de apresentação de projeto de lei sobre a obriga- WiIlian Balduino de Oliveira. 22608
toriedade de concessão, pelas empresas de e) Designação por acesso: Leila Macha·
transporte coletivo, de desconto de 30% aos ido.. do Campos de Freitas, Juarez Pires Silva Alves
sos em viagens interestaduais. 22532 Alvarenga. 22609

Apresentação de proposições: IÉDIO COMISSÕES
ROSA; WELLlNGTON DIAS; SERAFIM 4 - ATAS DA COMISSÃO
VENZON; WALTER PINHEIRO; EBER SILVA; a) Comissão de Agricultura e Política
ALMEIDA DE JESUS; NELSON MARCHEZAN E Rural- * 12!! Reunião (Audiência Pública), em
OUTROS; CHICO DA PRINCESA; VALDIR 28·4-99. 22609
GANZER E MARCOS AFONSO; DR. ROSINHA; b) Comissão de Constituição e Justiça e
DA. ROSINHA E OUTROS; LUCIANO
PIZZATTO; RONALDO VASCONCELLOS; LUIZ de Redação - 21!! Reunião (Ordinária), em
BITTENCOURT; SÉRGIO BARROS; NILTON 19·5·99.................................................................. 22634
BAIANO E OUTROS; LíDIA QUINAN; RICARDO * Ata com notas taquigráficas
NORONHA E OS SRS. LíDERES; JOÃO 5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
CALDAS, ENIO BACCI E OUTROS; a) Comissão de Defesa do Consumi-
HERGULANO ANGHINETTI E OUTROS; CUNHA dor, Meio Ambiente e Minorias, nº 12, em
BUENO; MARCOS DE JESUS; DJALMA PAES E 15-5-99................................................................. 22635
OUTFIOS; JOSÉ ROBERTO BATOCHIO; IVAN b) Comissão de Minas e Energia, nº 7, em
PAIXÃO; NICE LOBÃO; FERNANDO FERRO; 19-5-99. 22636
RUBENS FURLAN; JOÃO HERRMANN NETO; 6 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETO
VANE:SSA GRAZZIOTIN; ARNALDO FARIA DE a) Comissão de Defesa do Consumidor,
SÁ; JOÃO COSER E OUTROS; POMPEO DE
MATI'OS; BISPO RODRIGUES; EDISON Meio Ambiente e Minorias, nº 2, em 19·5-99. ....... 22636

ANDRINO; NILSON PINTO; AIRTON 7 - MESA
CASGAVEL E REGIS CAVALCANTE; OLIVEIRA 8 - LfDERES E VICE-L[DERES
FILHO; ROBERTO ROCHA; PAULO OCTÁVIO E 9 - DEPUTADOS EM EXERCfclO
INOCÊNCIO OLIVEIRA. 22533 10 - COMISSÕES

Ata da 77ª Sessão, Solene, Matutina, em
19 de maio de 1999

Presidência dos Srs.: Miéhel Temer, Presidente; Heraclíto Fortes, 1º Vice-Presidente;
Nelson Trad, 2º Secretário; Jaques Wagner, 3º Secretário; Líno Rossi, § 2º do

artigo 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Declaro
aberta a sessão.

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

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.
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11- LEITURA DA ATA

O SR. UNO ROSSI, seNindo como 2Q Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão anteceden
te, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Passa-se à
leitura do expediente.

O SR. EDUARDO PAES, seNindo como 1Q

Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS

MENSAGEM N~ 631
(Do Poder Executivo)

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação

de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado

dos Transportes. o texto do projeto de lei que "Consolida a legislação que dispõe sobre os

princípios e as diretrizes para o Sistema Nacional de Viação".

E.M. n~ 19

Brasília, 18 de maio de 1999.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Em 18 de maio de 1999.

Dando cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 95/98, o Ministério

dos Transportes procedeu ao levantamento das leis federais em vigor, concernentes à sua esfera

de atuação, com vistas à sua consolidação.

Dentre as matérias passíveis de se tornarem um centro aglutinador de leis

esparsas no âmbito desta Pasta, encontra-se a legislação que dispõe sobre o Sistema Nacional de

Viação, cuja consolidação ora se propõe, por intermédío do presente projeto.

Na elaboração do texto consolidado, foram adotadas as orientações traçadas

pela Lei Complementar nº 95/98 e pelo Decreto nº 2.954/99, bem como utilizado o programa de
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informática desenvolvido pelo PRODASEN (o SISCON) para dar transparência e segurança ao

trabalho de consolidação.

Para facilitar o trabalho de apreciação do projeto pelo Congresso Nacional,

segue em anexo a sua versão justificada. sob a forma de quadro comparativo do texto final do

projeto com a proveniência de seus comandos e a explicação das alterações de redação dadas. o

que permitirá ao Poder Legislativo verificar se. no trabalho de consolidação. algum dispositivo

legal vigente sofreu alteração substancial em seu comando. o que não se admite em se tratando

de consolidação.

Concomitantemente com a remessa do projeto ao Congresso. está sendo

disponibilizada para os operadores da Câmara e do Senado Federal que participarão do trabalho

de consolidação a respectiva matriz. pelo SISCON. de forma a que possam utilizar o mesmo

instrumental que tanto facilitou e garantiu que nenhum dispositivo do atual ordenamento fosse

olvidado.

O presente projeto de lei de consolidação representa compactação de trinta e

quatro Leis integralmente e duas parcialmente num único diploma consolidado. revogando as

leis que passem a compô-lo. Convem ressaltar que essa compactação vai além da mera

aglutinação. uma vez que expunge definitivamente do ordenamento jurídico as normas

tacitamente revogadas ou não recepcionadas pela Constituição atual, e que geravam

controvérsias sobre sua vigência.

Ademais. limpando o texto dos dispositivos repetitivos. atualizando e

homogeneizando a redação e dando organicidade á compactação aos vários diplomas legais

consolidados. o projeto representa sensível avanço no programa de democratização do acesso a

legislação que a Lei Complementar nº 95/98 veio a deflagrar no Brasil.

Essas as razões, Senhor Presidente, pelas quais tenho a honra de submeter a

Vossa Excelência o presente projeto de lei de consolidação. para que possa ser remetido ao

Congresso Nacional.

Respeitosamente,

~
• ~o

;Zz:::........""""l~~:.:c::,J
EUPADILHA

MiniS ro de Estado dos Transportes

PROJE110 DE LEI N2 956, DE 1999

Consolida a legislação que dispõe sobre os princípios
e as diretrizes para o Sistema Nacional de Viação.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I
DOS CONCEITOS E DAS NOMENCLATURAS

Seção I
Do Sistema Nacional de Viação

Maio de 1999

Art. l Q Entende-se pela expressão "Sistema Nacional de Viação", mencionado no art. 21,
inciso XXI, da Constituição Federal, o conjunto de principios e normas fundamentais, enumerados no art.
4Q desta Lei, aplicáveis ao Sistema Nacional de Viação em geral, visando a atingir os objetivos
mencionados, bem como o conjunto particular das infra-estruturas viárias explicitadas nas relações
des.critivas constantes dos Anexos desta Lei e correspondentes estruturas operacionais.

§ 1Q Os sistemas mencionados nas Seções 11, lII, IV, V, VI e VII deste Capítulo englobam
as respectivas redes construidas e previstas.

§ 2Q As localidades intermediárias constantes das redes previstas que figuram nos Anexos
I e II não constituem pontos obrigatórios de passagem, mas figuram apenas como indicação geral da
diretriz das vias consideradas, sendo o seu traçado definitivo fixado pelo Poder Executivo, após estudos
técnicos e econômicos.

§ 3Q OS órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão elaborar as
respectivas cartas geográficas em escala conveniente, que permita facilmente estabelecer distinção e
identificação entre as diretrizes viárias e seus, pontos de passagem, portos e aeródromos, conforme as
relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os Anexos desta Lei.

Art. 2Q O objetivo essencial do Sistema Nacional de Viação é permitir o estabelecimento
da infra-estrutura de um sistema viário integrado, assim como das bases para planos globais de transporte
que atendam, pelo m~nor custo, às necessidades do Pais, sob o múltiplo aspecto econàmico-social
político-militar.

Art. 3Q O Sistema Nacional de Viação é constituído dos conjuntos dos Sistemas Nacionais
Rodoviário, Ferroviário, Portuário, Hidroviário, Aeroviário e de Transportes Urbanos e compreende:

I - infra-estrutura viária, que abrange as redes correspondentes às modalidades de
transportes de que trata este artigo, inclusive suas instalações acessórias e complementares;

II - estrutura operacional, compreendendo o conjunto de meios e atividades estatais
diretamente exercidos em cada modalidade de transporte e que são necessários e suficientes ao uso

aoequado da infra-estrutura mencionada no inciso anterior;

UI - mecanismos de regulamentação e de concessão referentes á construção e. operação da
infra-estrutura e da estrutura operacional referidas nos incisos I e II deste artigo.

Art. 4Q O Sistema Nacional de Viação será implementado no cQntexto do.s planos e
programas nacionais. regionais e s~toriais 'previsto~ na C:0nstituição ~ederal. ob:decidos e~pe~Ial~ente.os
principios e as normas fundamentaIs segumtes. aplIcaveIs a todo o SIstema NaCIonal de Vraçao. mclusIve
à navegação marítima. hidroviária e aérea:

I _ a concepção de um sistema nacional de transportes unifica~o dev~rá ser a diretri~ básica
para os diversos planejam~ntos no setor, vi~~nd? sempre a uma coordenaçao racI?nal entre os sIste~as
federal, estaduais, do Distnto Federal e mUnICIpaIS, bem como entre todas as modalIdades de transporte,

II - os planos diretores e os estudos de viabilidad~ t~cnico-e~onô~ica devem visar .à
seleção de alternativas mais eficientes, levando-se em conta posslvels combI~a~oes de duas ou m~ls
modalidades de transporte devidamente coordenadas e o escalonamento de pnondades para a soluça0

escolhida;

UI - dar-se-á preferência ao aproveitamento da capacidade ociosa dos sistemas existentes;
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IV - a política tarifária será orientada no sentido de que o preço de cada serviço de
transporte reflita seu custo econômico em regime de eficiência, devendo, nestas condições, ser assegurado
o ressarcimento, nas parcelas cabíveis, das despesas de prestação de serviços ou de transportes
antíeconômícos que venham a ser solicitados pelos poderes públicos;

V - em conseqüência do princípio anterior, será assegurada aos usuários a liberdade de
escolha da modalidade de transporte que mais adequadamente atenda às suas necessidades;

VI - a execução das obras referentes ao Sistema Nacional de Viação deverá ser realizada
em função da existência prévia de estudos econômicos, que se ajustem às peculiaridades locais e que
justifiquem sua prioridade, e de projetos de engenha~ia final;

VII - a aquisição de equipamentos ou execução de instalações especializadas serão
precedidas de justificativa, mediante estudos técnicos e econômico-financeiros;

VIII - a adoção de quaisquer medidas organizacionais, técnicas ou técnico-econômicas no
setor deverá compatibilizar e integrar os meios usados aos objetivos modais e intermodais dos transportes,
considerado o desenvolvimento científico e tecnológico mundial;

IX - evitar-se-á, sempre que possível, o emprego de métodos, processos, dispositivos,
maquinarias ou materiais superados e que redundem em menor rentabilidade ou eficiência, considerado o
desenvolvimento científico e tecnológico mundial;

x - tanto os investimentos na infra-estrutura como a operação dos serviços de transportes
reger-se-ão por critérios econômicos, ressalvando-se apenas as necessidades imperiosas ligadas à
segurança nacional e as de caráter social, inadiáveis, definidas e justificadas como tais pelas autoridades
competentes, vinculando-se, porém, sempre aos menores custos, levadas em conta outras alternativas
possíveis;

XI - os recursos gerados no setor de transportes serão destinados a financiar os
investimentos na infra-estrutura e na operação dos serviços de transporte de interesse econômico;

XII - os projetos e atividades destinados a atender às necessidades de segurança nacional e
às de caráter social, inadiáveis, definidas como tais pelas autoridades competentes, serão financiados por
recursos especiais consignados ao Ministério dos Transportes;

XIII - os investimentos em transportes destinados a incrementar o aproveitamento e
desenvolvimento de novos recursos naturais serão considerados como parte integrante de projetos
agricolas. industriais e de colonização. sua execução sera condicionada à análise dos beneficios e custos
do projeto integrado e as respectivas técnicas adequar-se-ão às necessidades daqueles projetos;

XIV - os sistemas metropolitanos e municipais dos transportes urbanos deverão ser
organizados segundo planos diretores e projetos especificos, de forma a assegurar a coordenação entre
seus componentes principais, a saber: o sistema viário, transportes públicos, portos e aeroportos, tráfego e
elementos de conjugação visando a sua maior eficiência, assim como a compatibilização com os demais
sistemas de viação e com os planos de desenvolvimento urbano, de fonna a obter uma circulação eficiente
de passageiros e cargas, garantindo ao transporte terrestre, marítimo e aéreo possibilidades de expansão,
sem prejuizo da racionalidade na localização das atividades econômicas e das habitações.

Art. 52 O Sistema Nacional de Viação será, em principio, revisto de cinco em cinco anos.

Seção 11
Do Sistema Rodoviário Nacional

Art. 62 O Sistema Rodoviário Nacional é constituído pelo conjunto dos Sistemas
Rodoviários Federal, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, e compreende:

I - infra-estrutura rodoviária, que abrange as redes de rodovias e suas instalações acessórias
e complementares;
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II - estrutura operacional, abrangendo o conjunto de atividades e meios estatais de
administração, inclusive fiscalização, que atuam diretamente no modo rodoviário de transporte e que
possibilitam o uso adequado das rodõvias.

Parágrafo único. As ro~ovias consideradas no Sistema Nacional de Viação são aquelas
integrantes do Sistema Rodoviário Federal, descrito no Anexo L

Art. 7º As rodovias do Sistema Nacional de Viação devem satisfazer a, 'pelo menos, uma
das seguintes condições:

I - ligar a Capital Federal a uma ou mais Capitais de Estados ou Territórios ou a pontos
importantes da orla oceànica ou fronteira terrestre;

II ~ligar'entre si dois ou mais dos seguintes pontos, inclusive da mesma natureza:

a) capital estadual;
b) ponto importante da orla oceànica;
c) ponto da fronteira terrestre;

Ill- ligar em pontos adequados duas ou mais rodovias federais;

IV - permitir o acesso:

a) a instalações federais de importància, tais como parques nacionais, estabelecimentos
industriais e organizações militares;

b) a estàncias hidrominerais, a cidades tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional e pontos de atração turística notoriamente conhecidos e explorados;

c) aos principais terminais marítimos e fluviais e aeródromos. constantes daquele Sistema;

V - permitir conexões de caráter internacional.

Art. Sº De acordo com a sua orientação geográfica geral, as rodovias federais '''S~o

classificadas nas seguintes categorias:

I - rodovias radiais: as que partem da Capital Federal, em qualquer direção, para ligH~ a
Capitais Estaduais ou a pontos periféricos importantes do Pais;

II - rodçvias longitudinais: as que se orientam na direção geral Norte-Sul;

III - rodovias transversais: as que se orientam na direção geral Leste-Oeste;

IV - rodovias diagonais: as que se orientam nas direções gerais Nordeste-Sudoest~ e
Noroeste-Sudeste; ,

V - ligações: as rodovias que, em qualquer direção e não se enquadrando nas categoria~

precedentes, ligam pontos importantes de duas ou mais rodovias federais, ou permitem o acesso li
instalações federais de importància, a pontos de fronteira, a estàncias hidrominerais, a cidades tombada~\
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, a pontos de atração turistica, ou aos principais
terminais maritimos, fluviais, ferroviários ou aeroviários, constantes do Sistema Naéional de Viação.

Parágrafo único. No caso de rodovias que conduzem a pontos de fronteira, terão elas
sempre a ordem de citação dos seus pontos de passagem de modo a coincidir seu ponto final com o ponto
da fronteira.

Art. 9º As designações das rodovias federais no Sistema Nacional de Viação são feitas da
seguinte forma:

I - o simbolo "BR", inicial, indica qualquer rodovia federal;

II - ao símbolo, sepamdo por um traço, segue-se um número de' três algarismos. assim
constituido:
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a) O primeiro algarismo indicará a categoria da rodovia, isto é:

1. zero para as radiais;
2. um para as longitudinais;
3. dois para as transversais;
4. três para as diagonais;
5. quatro para aS;ljgações;

b) os dois outros~lgarismos indicarão a posição da rodovia relativamente a Brasília e aos
limites extremos' do País (N, S, L, O, NO, SO, NE e SE), de acordo com a metodologia e sistemática
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

Seção m
Do Sistema Ferroviário Nacional

Art. 10. O Sistema Ferroviário Nacional é constituído pelo conjunto das ferrovias do País
e compreende:

I - infra-estrutura ferroviária, que abrange as redes ou linhas sob jurisdição federal.
estadual e particular, incluindo suas instalações acessórias e complementares;

II - estrutura operacional. abrangendo o conjunto das atividades e meios estatais de tráfego
e administração, inclusive fiscalização, e que possibilitam o uso adequado das ferrovias.

Parágrafo único. Somente são consideradas integrantes do Sistema Nacional de Viação as
ferrovias do Sistema Ferroviário Nacional constantes da relação descritiva do Anexo lI.

Art. lI. As ferrovias integrantes do Sistema Nacional de Viação devem satisfazer a, pelo
menos, uma das seguintes condições:

I - ligar a Capital Federal a Capitais Estaduais ou a pontos importantes do litoral ou de
fronteiras terrestres;

II - ligar entre SI pólos econômicos, núcleos importantes, ferrovias e terminais de
transporte.

Art. 12. De acordo 'com a sua orientação geográfica geral, as ferrovias do Sistema
Nacional de Viação sã() ~lassificadas nas seguintes categorias:

>f'

I - ferfovias radiais: as que partem da Capital Federal, em qualquer direção, para ligá-la a
capitais estaduais ou a pontos periféricos importantes'do País;

II - ferrovias longitudinais: as que se orientam na direção geral Norte-Sul;

III - ferrovias transversais: as que se orienta~ na direção geral Leste-Oeste;.
I, •

IV - ferrovias diagonais: as que se' orientam nas direções gerais Nordeste-SudOeste e
Noroeste-Sudeste;

V - ligações: as ferrovias que, em qualquer direção e não se enquadrando nas categorias
precedentes, ligam entre si ferrovias ou pontos importantes do Pais, ou se constituem em ramais coletores'
regionais.

Art. 13. As designações das ferrovias do' Sistema Nacional de Viação são feit~s da
seguinte fonna: !

I - o símbolo "EF" (Estrada de Ferro) indica qualquer ferrovia do Sistema Nacional de
Viação;

II - ao símbolo, separado por um traço, segue-se um número de três algarismos, assim
constituído:

a) o primeiro algarismo indicará a categoria da ferrovia,~1?~é;~'
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1. zero para as radiais;
2. um para as longitudinais;
3. dois para as transversais;
4. três para as diagonais;
5. quatro para as ligações;

b) os dois outros algarismos indicarão a posição da ferrovia, relativamente a Brasilia e aos
limites extremos do Pais (N, S, L, 0, NO, SO, NE e SE), de acordo com a metodologia e sistemática
estabelecidas pelo Ministério dos Transportes e semelhantes às adotadas para o Sistema Rodoviário

.Federal.

Seção IV
Do Sistema Portuário Nacional

Art. 14. O Sistema Portuário Nacional é constituído pelo conjunto de portos marítimos.
fluviais e lacustres do Pais e compreende:

I - infra-estrutura portuária, que abrange a rede de portos existentes ou a construir no País,
incluindo suas instalações e acessórios complementares;

II . estrutura operacional, abrangendo o conjunto das atividades e meios estatais que
possibilitam o uso adequado dos portos.

Parágrafo único. São considerados integrantes do Sistema Nacional de Viação os portos
do Sistema Portuário Nacional constantes do Anexo II!:

Seção V
Do Sistema Hidroviário Nacional

Art. 15. O Sistema Hidroviário Nacional é constituido pelas vias navegáveis (rios, lagos e
canais), incluindo suas instalações e acessórios complementares, e pelo conjunto das atividades e dos
meios estatais diretos de operação da navegação hidroviária, que possibilitam o uso ádequado das citadas
vias para fins de transporte.

Parágrafo único. As vias navegáveis consideradas integrantes do Sistema Nacional de
Viação se referem às principais, quer quanto à extensão, quer quanto ao tráfego, e são as relacionadas no
Anexo IV.

Seção VI
Do Sistema Aeroviário Nacional

Art. 16. O Sistema Aeroviário Nacional compreende:

I - infra-estrutura aeronáutica, que abrange a rede de aeródromos existentes no País assim
como as instalações destinadas à segurança, regularidade e proteção da navegação aérea, que con~tituem
rede de proteçilo ao vôo, definida pelo Ministério da Aeronáutica em consonância com a Rede de
Aeródromos constantes do Sistema Nacional de Viação;

11 - estrutura operacional, abrangendo o conjunto das atividades e meios estatais de
administração, inclusive fiscalização, que atuam diretamente no modo aeroviário de transporte e que
possibilitam o uso adequado da navegação aérea. '

Parágrafo único. A rede de aeródromos considerada integrante do Sistema Nacional de
Viação é a constante do Anexo V. .

Seção vn
Do Sistema Nacional de Transportes Urbanos

Art. 17. O Sistema Nacional dos Transportes Urbanos compreende o conjunto dos
sistemas metropolitanos e sistemas municipais nas demais áreas urbanas, vinculados à execução das
políticas nacionais dos transportes e do desenvolvimento urbano.
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I - a infra-estrutura viária expressa e as de articulação com os sistemas viários federal.
estadual. do Distrito Federal e municipal;

II - os sistemas de transportes públicos sobre trilhos (metrô. ferrovia de subúrbio e outros).
sobre pneus. hidroviários e de pedestres, operados nas áreas urbanas;

III - as conexões intermodais de transportes, tais como estacionamentos, terminais e outras;

IV - estrutura operacional, abrangendo o conjunto de atividades e meios estatais de
administração, regulamentação, controle e fiscalização que atuam diretamente no modo de transportes,
nas conexões intermodais e nas infra-estruturas viárias e que possibilitam o seu uso adequado.

Art.I9.0s sistemas metropolitanos e municipais conjugam-se com as infra-estruturas e
estruturas operacionais dos demais sistemas viários localizados nas áreas urbanas.

Art. 10. Não se incluem nos sistemas metropolitanos e municipais, pertencentes ao
Sistema Nacional dos Transportes Urbanos, as infra-estruturas e respectivas estruturas operacionais dos
demais sistemas nacionais de viação, localizados nas áreas urbanas.

Art. 21. O Sistema Nacional de Transportes Urbanos deverá ser constituído dos seguintes
niveis, organizações e instrumentos:

I - nível nacional: Ministério dos Transportes, como entidade promotora e coordenadora da
implantação da Política Nacional dos Transportes Urbanos, definida em articulação com o órgão
responsável pela coordenação da política urbana nacional;

II -,qiveis estadual, metropolitano e municipal:

a) eppresas metropolitanas de transportes urbanos, responsáveis pela elaboração dos
planos de transportes para as respectivas regiões metropolitanas, coordenando sua implementação com a
cooperação do Ministério dos Transportes;

b) empresas coordenadoras em nivel local, se for o caso, nas áreas não compreendidas
pelas regiões metropolitanas;

c) empresas executoras, em nível estadual metropolitano ou municipal, assim como os
demais órgãos responsáveis pela implementação de projetos de transporte metropolitano ou municipal
urbano.

CAPÍTULon
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 22. Poderão ser considerados como complementando e integrando uma via terrestre
do Sistema Nacional de Viação os acessos que sirvam como facilidades de caráter complementar para o
usuário, desde que estudos preliminares indiquem sua necessidade e viabilidade financeira ou haja motivo
de segurança nacional, obedecendo-se às condições estabelecidas por decreto.

Art. 23. As vias de transporte, portos e áeródromos constantes do Sistema Nacional de
Viação ficam. sejam quais fixem os regimes ae concessão e de propriedade a que pertençam,
subordinadas às especificações e normas técnicas aprovadas pelo Governo Federal.

Art. 24. Os recursos provenientes do Orçamento Geral da União e de fundos específicos
destinados ao Setor Transportes não poderão ser empregados em vias, portos e aeródromos que não
constem de programas ou planos, oficiais, anuais ou plurianuais, enquadrados nos respectivos Sistemas de
Viação, obedecidos aos demais dispositivos legais concernentes.

Art. 25. Os Estados. os Territórios. o Distrito Federal e os Municípios elaborarão e reverão
os seus Sistemas Viários com a finalidade de obter-se adequada artículação e compatibilidade' entre seus
Sistemas Viários e entre estes e os Sistemas Federais de Viação.
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Art. 26. Os Planos Rodoviários dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal serão
elaborados e implementados dentro de sistemática semelhante à do Sistema Nacional de Viação e deverão
ser submetidos ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que os apreciará, encaminhando-os
ao Ministério dos Transportes.

Art. 27. Após cento e oitenta dias da publicação dos Planos Rodoviários Estaduais, os
Municípios deverão apresentar seus planos rodoviários aos órgãos competentes dos Estados em que se
situam.

§ 1º Os órgãos rodoviários estaduais aprovarão os Planos Rodoviários Municipais, dando
imediata ciência ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

§ 2º Desde que não haja incompatibilidade com os Planos Rodoviários Municipais,
Estaduais e o Sistema Nacional de Viação, poderão ser elaborados Planos Rodoviários Vicinais
Intermunicipais pelos órgãos rodoviários estaduais, de comum acordo com os Municípios interessados.

§ 3º A competência executiva e político-administrativa das rodovias vlcmais
intermunicipais, não consideradas rodovias estaduais, caberá aos respectivos municípios em que se
situarem.

Art. 28. A classificação dos portos e aeródromos será feita pelo Poder Executivo, segundo
os critérios que avaliem e escalonem a sua importància econômica em função das regiões, áreas ou
atividades por eles servidas, ressalvados os interesses da segurança nacional.

. Parágrafo único. Os nomes dos aeródromos e aeroportos existentes só poderão ser
modificados quando houver necessidade técnica dessa alteração.

Art. 29. As estações terminais, obras-de-arte ou trechos de via do Sistema Nacional de
Transporte terão a denominação das localidades em que se encontrem, cruzem ou interliguem, consoante
a nomenclatura estabelecida pelo Sistema Nacional de Viação.

Parágrafo único. Na execução do disposto neste artigo será ouvido, previamente, em cada
caso, o órgão administrativo competente.

Art. 30. Mediante lei especial, e observada a regra estabelecida no artigo anterior, uma
estação terminal, uma obra-de-arte ou um trecho de via poderá ter, supletivamente, a designação de um
fato histórico ou de nome de pessoa falecida que haja prestado relevante serviço à Nação ou à
Humanidade.

Art. 31. São mantidas as denominações de estações terminais, obras-de-arte e trechos de
via aprovadas por lei.

Art. 32. Fica a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, autorizada a delegar.
pelo prazo de até vinte e cinco an?s,. prorrogáveis por at.é ~ais ~inte e cinc~, aos Municíp!os, aos Estados
ou ao Distrito Federal, ou a consorcIo entre eles, a admlmstraçao de rodOVias e exploraçao de trechos de
rodovias. ou obras rodoviárias federais.

I
Art.3}. Fica a União igualmente autorizada, nos termos desta Lei, a delegar a exploração

de portos sob sua reSponsabilidade ou sob a responsabilidade das empresas por ela direta ou indiretamente
controladas.

Art. 34. A delegação será formalizada mediante convênio.

§ 1º No instrumento de convênio constará cláusula prevendo a possibilidade de aplicação
da legislação do Município, do Estado ou do Dístrito Fedenil na cobrança de pedágio ou de tarifa
portuária, ou de outra forma de cobraJ1ça cabível, no que não contrarie a legislação federal.

§ 22 A receita auferida na forma do parágrafo anterior será aplicada em obras
complementares, no melhoramento, na ampliação de capacidade, na conservação e na sinalização da
rodovia em que for cobrada e nos trechos rodoviários que lhe dão acesso ou nos portos que lhe derem
origem.
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Art. 35. Para a consecução dos objetivos indicados nesta Lei, poderá o Município, o
Estado ou o Distrito Federal explorar a via ou o porto diretamente ou mediante concessão, nos termos das
leis federais que regem as concessões e da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993.

Art. 36. A União poderá destinar recursos financeiros ao melhoramento e à construção,
conservação e operação das rodovias ou trechos de rodovias e às obras rodoviárias federais ou aos portos,
objeto de delegação, desde que tais obras e serviços não sejam de responsabilidade do concessionário.

Art. 37. No exercicio da. delegação a que se refere esta Lei, o Município, o Estado ou o
Distrito Federal observarão os limites da competência da União.

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 39. Ficam revogadas, por consolidação, as seguintes normas legais:

I - Decreto-Lei nº 3.766, de 28 de outubro de 1941;
II - Decreto-Lei nº 7.507, de 30 de abril de 1945;
fi - Lei nº 1.680, de 1º de outubro de 1952;
IV - Lei nº 3.613, de 13 de agosto de 1959;
V - Lei nº 4.165, de 4 de dezembro de 1962;
VI - Lei nº 4.313, de 23 de dezembro de 1963;
VII - Lei nº 4.379, de 21 de agosto de 1964;
vm -Lei nº 5.356, de 17 de novembro de 1967;
IX - Decreto-Lei nQ 451, de 4 de fevereiro de 1969;
X - Decreto-Lei nº 747, de 7 de agosto de 1969;
XI - Decreto-Lei nº 799, de 28 de agosto de 1969;
XII - Decreto-Lei nº 955, de 13 de outubro de 1969;
XIII - Decreto-Lei nº 1.197, de 23 de dezembro de 1971;
XIV - Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973;
XV - Lei n2 6.261, de 14 de novembro de 1975;
XVI - art. 1º da Lei nº 6.337, de 4 de junho de 1976;
XVII - Lei nº 6.346, de 6 de julho de 1976;
XVIII - Lei nº 6.406, de 21 de março de 1977:
XIX - Lei nQ 6.504, de 13 de dezembro de 1977;
XX - Lei nº 6.555, de 22 de agosto de 1978;
XXI - Lei nº 6.574, de 30 de setembro de 1978;
XXII - Lei nº 6.630, de 16 de abril de 1979:
XXIII - Lei nº 6.648, de 16 de maio de 1979;
XXIV - Lei nº 6.671, de 4 de julho de 1979;
XXV - Decreto-Lei nº 1.691, de 2 de agosto de 1979;
XXVI - Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979;
XXVII - Lei nº 6.776, de 30 de abril de 1980;
XXVIII - Decreto-Lei nº 1.868, de 30 de março de 1981;
XXIX - Lei nº 6.933, de 13 dejulho de 1981;
XXX - Lei nº 6.976, de 14 de dezembro de 1981;
XXXI - art. 1º; art. 3º; art. 4º da Lei nl! 7.003, de 24 de junho de 1982;
XXXII - Lei nº 7.436, de 20 de dezembro de 1985;
XXXIII - Lei nº 7.581, de 24 de dezembro de 1986;
XXXIV - Lei nº 9.060, de 14 de junho de 1995;
XXXV - Lei nº 9.078, de 11 de julho de 1995;
XXXVI - Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996.

Brasília,
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Comentário:
Artigo proveniente do item 1.1 do Anexo da Lei n2

5.917/73.
Para adequar a disposição ao que estabelece o inciso
XXI do art. 21 da Constituição Federal, foi substituído
nesta Lei o termo "Plano" por "Sistema" e alterada a
fundamentação para: "artigo 21, inciso XXI", de
acordo com a Constituição Federal.

I ;..1 -,- _

, § 12 Os sistemas mencionados nas SeçÕesn~ ~EI 591711973: An. I", Parágrafo I"

Im, IV, V, VI e vn deste Capítulo englobam as Os sistemas mencionados nas seções 2, 3, 4, 5 e 6, citadas englobam as respectivas redes construídas e previstas."
respectivas redes construídas e previstas.

I CAPÍTULo I
DOS CONCEITOS E DAS NOMENC0TURASI ,8eçãol--

Do~ Nacional de Viação

Art. 12 Entende~se pela expressão "Sistema
Nacional de Viação", mencionado no artigo 21, inciso
,XXI , da Constituição Federal, o conjunto de princípios

e normas fundamentais, enumc;:rados no art. 412 desta
Lei, aplicãveis ao Sistema Nacional de,Viação em geral,
,visando a atingir os objetivos mencionados, bem como
o conjunto particular das infra-estruturas viãrias
explicitadas nas relações descritivas constantes dos
Anexos destâ Lei e correspondentes estruturas
operacionais.

LEI 5917/1973: An. 1°

Fica aprovado o Plano Nacional de Viação (PNV) de que trata o artigo 82 , item XI, da Constituição Federal,
representado e descrito complementarmente no documento anexo contendo as seguintes seções:"
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LEI 7436/1985: Art. 1°

LEI 7003/1982: Art. 1° , Alínea (não numerado)
"

LEI 7003/1982: Art. )0, Alinea (não numerado)
"

LEI 7003/1982: Art. )0, Alínea b

inclua-se:
Ligações
BR-453: Entrad3 BR-287 - Lajeado - Caxias do Sul- Aratinga - Torres;"

Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão elaborar as respectivas cartas geográficas em
escala conveniente, que permita distinguir e identificar facilmente as diretrizes viárias com seus pontos de
passagem, assim como os portos e aeródromos, conforme as relações descritivas do Plano Nacional de Viação de
que trata esta leL"

inclua-se:
'Rodovias Transversais
BR-287: Montenegro - Santa Cruz do Sul - Rincão dos Cabrais - Santa Maria - Santiago - São Borja;"

LEI 5917/1973: Ar!. )0, Parágrafo 3°
"

exclua-se:
:0 trecho Rincão dos Cabrais - Candelária, da BR-48I."

Comentário:
Substituídos os verbos "distinguir" e "identificar", que
regem preposições diferentes, pelos substantivos
"distinção" e "identificação",
Ao Anexo I foram incorporados os arts. lQ dos
seguintes diplomas legais: Lei nQ 4.379/64,
Dccrcto-Lei nQ 451/69, Decreto-Lei nQ 747/69,
Decrcto-Lei nQ 955/69, Lei nQ 6.406177, Lei nQ

6.504177, Lei nl! 6.555178, Lei nQ 6.648179, Lei nQ

6.776180, Decreto-Lei nQ 1.868181, Lei nQ 6.933/81,
Lei nl16.976181, Lei nQ 7.003/82. Lei nl17.581186, Lei
nl19.078195.

§ 22 As localidades intermediárias constantes ~EI 5917/1973: Art. 1°, Parágrafo 2°

as rc:des previstas qu:fi~nos Anexos I e 11 não As localidades intermediárias constantes das redes previstas que figuram nas relações descritivas constantes das
constituem pontos obngatónos de passagem, mas seções 2.2 e 3.2 citadas, não constituem pontos obrigatórios de passagem, mas figuram apenas como indicação
figuram apenas como indicação geral da diretriz das vias geral da diretriz das vias consideradas, sendo o seu traçado definitivo fixado pelo Poder Executivo, após estudos
consideradas, sendo o seu traçado definitivo fixado pelo técnicos e econômicos."

Poder Executivo,. após estudos técnicos e econômicos.

§ 32 Os órgãos federais das diferentes
modalidades de transporte deverão elaborar as
!respectivas cartas geográficas em escala conveniente,
que permita facilmente estabelecer distinção e
identificação entre as diretrizes viãrias e seus pontos de
ipassagem, portos e aeródromos, conforme as relações
idescritivas do Sistema Nacionai de Viação de que

,tam os Anexos desta Lei.

"
Ao Anexo fi foram inc:OIporados os ans. IQ das Leis nQ

6.346176, nIl 6.574178, nIl7.43618S e nl19.06OI9S.

Ao Anexo mfoi incorporado o an. 111 da Lei nI1
6.671179.

ica incluída na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, instituído pela lei nQ 5.917, de 10
'de setembro de 1973. sob o número de ordem EF-370. a ferrovia transversal Belém (PA) - São Luís (MA)

'eresina (PI)."

LEI 7581/1986: Art. 1°

o Plano Naciooal de Viação, aprovado pela Lei nI15.917. de 10 de setembro de 1973, na parte referente à
Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal. passa a ter a seguinte redação:
''2.2.2 - Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal:
." •• ,.. s· •
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BR-080 - Brasília-Uruaçu-São Miguel do Araguaia-Entroncamento c/BR-158.""

LEI 906011995: Art. I"

São incluídas, na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei nIl 5.917, de
\O de setembro de 1973, as seguintes ligações ferroviárias, com os respectivos pontos de passagem:"

LEI 700311982: Art. 1° , Alínea a
"
exclua-se:
Ligações
BRA53: São Borja - Santiago - Santa Maria;"

LEI 9060/1995: Art. 1°, Inciso I

Salgueiro - Araripina, no Estado de Pernambuco, denominada Ferrovia do Gesso;"

LEI 906011995: Art. I" , Inciso II

"
Crato - Araripina - Canto do Buriti - Eliseu Martins - Ribeiro Gonçalves - Balsas -Carolina _ Araguaína, nos
Estados do Ceará, Pernambuco, Piauí, Maranhão e Tocantins, denominada Ferrovia Transnordestina;"

LEI 906011995: Art. I" , Inciso III

EF-498 - Foz do Iguaçu - Dionísio Cerqueira - São Miguel do Oeste, nos Estados do Paraná e Santa Catarina;"

LEI 906011995: Art. 1° , Inciso IV

"
EF-499 - São Miguel do Oeste - Chapecó-Concórdia - Joaçaba - Rerval do Oeste -Campos Novos - Lages, no
Estado de Santa Catarina;"

LEI 9060/1995: Art. 1° , Inciso V

EF-500 - Ponte Alta - Curitibanos, no Estado de Santa Catarina."

LEI 9078/1995: Art. 1°

,O Sistema Rodoviário Nacional do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n!l5.917, de 10 de setembro de ,

1973, passa a incluir o prolon~amento da Rodovia BR-282, a partir de São Miguel D'Oeste, no Estado de Santa
Catarina, até a ponte sobre o Rio Peperiguaçu, na divisa com a Argentina."

DEL 1868/1981: Art. 1°

O item XI do artigo III do Decreto-lei nll 1164, de III de abril de 1971, alterado pelo artigo 18 da Lei nll 5.917, de
10 de setembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. Ill_ ..

XI - BR 156 - Trecho: Cachoeira de Santo Antônio-Macapá-Calçoene-Oiapoque-Fronteira
com a Guiana Francesa. na extensiva aproximada de 912 Ian"."

LEI 4379/1964: Art. I"

"
Fica incluída no Plano Rodoviário Nacional, em caráter de primeira urgência, a ligação rodoviária entre as
cidades de Rio Verde, no Estado de Goiás, e Campo Grande, no Estado de Mato Grosso."

DEL 955/1969: Art. I"

"
Fica incluída no Plano Nacional de Viação - Setor Rodoviário, constituindo a BRA21, a ligação Ariquemes _
Alto Candeias - Guajará-Mirim."

DEL 747/1969: Art. 1°

"



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 22039
• i I.

Fica incluída no Plano Nacional de Viação Setor - Rodoviário, constituindo a BR-488, a ligação BR-116 ao
Santuário Nacional de Aparecida."

DEL 45111969: Art. 1°

Fica incluído no Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nl! 4.592-de 29 de dezembro de 1964 e
restabelecido pela Lei nl! 5.356, de 17 de novembro de 1967 o trecho rodoviário Assis Brasil (Fronteira colIl o
Peru) - Brasiléia, com extensão aproximada de 110 k.m, que se integra à rodovia BR-317, cuja descrição passa a
ser "Assis Brasil (Fronteira com o Peru) - Brasiléia - Xapuri - Rio Branco - Bóca do Acre-Labrea", com extensão
de 760 k.m."

LEI 6776/1980: Art. l°

A Relação Descritiva das Rodovias integrantes do Sistema Rodoviário Federal, do Plano Nacional de Viação,
constante do Anexo aprovado pela Lei nl! 5.917, de 10 de setembro de 1973, é alterada na forma seguinte:
Ligações . .
"BRA73 - São Oabriel (BR-290) - Bajé (BR-293) - Aceguá-Herval- Entroncamento BR-47 1.""

LEI 6933/1981: Art. l°

"
Fica incluída Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Plano Nacional de Viação,
instituído pela Lei nl! 5.917, de 10 de setembro de 1973, a seguinte ligação:
'UBERLANDIA·CAMPO FLORIDO-PLANURA-MO"."

LEI 6976/1981: Art. 1°

A diretriz da Rodovia BR-222, constante da Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal
Anexo ao Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nO 5.917, de 10 de setembro de 1973, passa a vigorar
com a seguinte redação:
BR Pontos de passagem Unidade da Extensão Superposição
Federação (KM) BR - KM
222 Fortaleza-Piripiri-Itapecuru CE-PI-MA-PA 1.507010 - 74
Mirim-Santa Inês-Açailândia-
Vila Felinto Müller-Marabá-
Entrocamento BR-158"

LEI 7003/1982: Art. Io

"
A Relação Descritiva das Rodovias integrantes do Sistema Rodoviário Nacional, do Plano Nacional de Viação,
constante do anexo aprovado pela Lei nO 5.917, de 10 de setembro de 1973, fica alterada da seguinte forma:"

LEI 6346/1976: Art. 1°

"
Fica incluída na relação descritiva das ferrovias do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei número 5.917
de 10 de setembro de 1973, a seguinte ligação:
''Rubinéia, SP -Aparecida do Taboado - Rondonópolis - Cuiabá, MT."."

LEI 6406/1977: Art. 1°

As diretrizes das rodovias BR-453 e BR-468, constantes da relação desenvolva das rodovias do Sistema
Rodoviário Federal- "Anexo" ao Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nl! 5.917, de lO de setembro de
1978 - passam a ter a seguinte indicação:
Pontos de Unidade Extensão SuperposiÇão
BR Passagem da
Federação (KM) BR KM
São Borja-
453 Santiago - Santa RS 207 - 
Maria
Palmeiras das
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Missões - Coronel
468 Bicaço - Campo RS 99 - 
Novo - Três
Passos (Fronteira
com a Argentina)"

LEI 6504/1977: An. I"..
A Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal; do Plano Nacional de Viação, aprovado pela
Lei nll 5.917. de 10 de setembro de 1973. é alterado na forma seguinte:"

LEI 6555/1978: An. 1°

A Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Plano Nacional de Viação, aprovado pela
Lei nll 5.917. de 10 de setembro de 1973, é alterada na forma seguinte:
BR-156 - Cachoeira de Santo Antônio-Macapá-Calçoene-Oiapoque-Fronteira
,com a Guiana Francesa-AP. Extensão: 912 km."

LEI 6574/1978: Art. I"..
A Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nl! 5.917, de 10 de setembro
de 1973, é alterada na forma seguinte:
LIGAÇÕES
EF-463 - Ipatinga-Capitão Martins-Ponte Nova-Ubá-Ligação-Recreio-Porto Novo-Três Rios-MG-RJ
Extensão: 471 km."

LEI 664811979: Art. I"

"
É incluído na Relação Descritiva das Rodovías do Sistema Rodoviário Federal, do Plano Nacional de Víação
aprovado pela Lei n2 5.917, de 10 de setembro de 1973, o seguinte trecho rodoviário, nos Estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul:
BR-163 - São Miguel D'Oeste - Itapiranga - Tenente Portela.
Extensão aproximada de 98 Km."

LEI 667111979: Art. ["

Fica incluído na Relação descritiva dos Portos Marítimos, Fluvíais e Lacustres do Plano Nacional de Viação,

I
seção 4.2 do documento anexo de que trata o art. l° da Lei nO 5.917, de 10 de setembro de 1973, o Porto Tefé,
localizado à margem do Rio Solimões, Município de Tefé, Estado do Amazonas."
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Art. 22 O objetivo essencial do Sistema
Nacional de Viação é pennitir o estabelecimento da
infra-estrutura de um sistema viário integrado, assim
como das bases para planos globais de transporte que
atendam, pelo menor custo, às necessidades do País, sob
o múltiplo aspecto econômico-social-político-militar.

Art. 32 0 Sistema Nacional de Viação é
onstituído dos conjuntos dos Sistemas Nacionais
odoviário, Ferroviário, Portuário, Hidroviário,
eroviário e de Transportes Urbanos e compreende:

I - infra-estrutura viária, que abrange as redes
orrespondentes às modalidades de transportes de que

an= aJ!Iliig,o , inclusive suas instalações acessórias e
omplementares;

Comentário:
Substituição da palavra "citadas" pela expressão "de
que trata este artigo", para obtenção de clareza.

11 -estrutura operacional. compreendendo o
onjunto de meios e atividades estatais diretamente
:xercidos em cada modalidade de tIanspoí..e e que são
ecessários e suficientes ao uso adequado da

-estrutura mencionada no inciso anterior;

m -mecanismos de regulamentação e de
oncessão referentes à construção e operação da

-estrutura e da estrutura operacional referidas nos
li e: lideste artigo.

LEI 5917/1973: Art. 2°

o objetivo essencial do Plano Nacional de Viação é permitir o estabelecimento da infra-estrutura de um sistema
viário integrado, assim como as bases para planos globais de transporte que atendam, pelo menor custo, às
necessidades do Pais, sob o múltiplo aspecto econômico-social-político-militar."

!LEI 6261/1975: Art. 3° ._-_._-_.

"
o item 1.2 do documento anexo à Lei na 5.917 passa a vigorar com a seguinte redação:
"1.2 - O Sistema Nacional de Viação é constituído dos conjuntos dos Sistemas Nacionais Rodoviário,
Ferroviário, Portuário, Hidroviário, Aeroviário e de Transportes Urbanos e compreende:
a) infra-estrutura viária, que abrange as redes correspondentes às modalidades de transportes citadas, inclusive
suas instalações acessórias e complementares;
b) estrutura operacional, compreendendo o conjunto de meios e atividades estatais, diretamente exercidos em
cada modalidade de transporte e que são necessários e suficientes ao uso adequado da infra-estrutura mencionada
na alínea anterior;
c) mecanismos de regulamentação e de concessão referentes à construção e operação das referidas infra-estrutura
e estrutura operacional."
11
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Comentário:
Alteração da redação com vistas a obter maior clareza
e precisão.

I~
~

j
f
~
I:j'
~

N
o

Art. 4'l0 Sistema Nacional de Viação será ~EI 5917/1973: Art. 3°

~
PlemcntadO no contexto dos planos e programas O Plano Nacional de Viação será implementado no contexto dos Planos Nacionais de Desenvolvimento e dos
ionais, regi~ e setO?ais previstos.na_C~tituição Orçamentos Plurianuais de Investimento, instituidos pelo Ato Complementar nl! 43, de 29 de janeiro de 1969,
eraI, obedecidos especialmente os pnnc.pIOS e as modificado pelo Ato Complementar nl! 76, de 21 de outubro 1969, e Lei Complementar n1l 9, de 11 de dezembro

'noanas fundamentais seguintes, aplicáveis a todo o de 1970 obedecidos, especialmente os principios e normas fundamentais seguintes, aplicáveis a todo o Sistema
Sistema Nacional de Viação, inclusive ã navegação Nacional de Viação, e inclusive à navegação marítima, hidroviária e aérea:"

!maritima, bidroviária e aérea:

Comentário:
Redação adequada ao que dispõe o parágrafo 4ll. do
artigo 165. da Constituiçio FederaL

I - a concepção de um sislcmanacionalde
transportes unificado deverá ser a diIdriz básica para os
:diversos planejamentos no setor, visando sempre a uma
jcoordenação racional entre os sistemas federal.
~staduais,mDisnito Federal e municipais, bem como
entre todas as modafidades de transporte;

Comentário:
Inclusão do Distrito Federal para dar uniformidade ao
texto.

LEI 5917/1973: Art. 3° , Alínea a

II concepção de um sistema nacional de transportes unificado deverá ser a diretriz básica para os diversos
planejamentos no Setor. visando sempre a uma cordenação racional entre os sistemas federal. estaduais e
municipais, bem como entre todas as modalidades de transporte;"

~.
O

~

I
@
ij

~
tIJ

I ,

i 11 _os planos diretores e os estudos de ILEI 5917/1973: Art. 3° • Alínea b -----

viabilidade técnico-econômica devem visar à seleção de
alternativas mais eficientes, levando-se em conta
possíveis combinações de duas ou mais modalidades de
transporte devidamente coordenadas e o escalonamento
de prioridades para a solução escolhida; .

m -dar-se-á preferência ao aprov~itam-en-t-od~-IL-E-I-66-30-1-19-7-9-:-Art-.1-0--------------- ----.-----

apacídade ociosa dos sistemas existentes; "
A Alínea c do art. 31! da Lei nl! 5.917, de 10 de setembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 32 - ..........................................

c) dar-se-á preferência ao aproveitamento da capacidade ociosa dos sistemas existentes.""
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a política tarifária será orientada no sentido de que o preço de cada serviço de transporte reflita seu custo
econômico em regime de eficiência. Nestas condições, deverá ser assegurado o ressarcimento, nas parcelas
cabíveis, das despesas de prestação de serviços ou de transportes antieconômicos que venham a ser solicitados
pelos poderes públicos;"

LEI 5917/1973: Art. 3° ,Alínea d

Comentário:
Alteração da redação com vistas à obtençaõ de maior
clareza.

~i----:.v---e-m-c-o-ns-e-q-ü-:ê=-n-c7ia---:d-o-p-nn:-.-C-:-íp-:i=-0-an---:-te-n-;'-or-,--~~~E;;I-;<5n9;:177i/-;j19Y:7;::;3~: ArtA:-:.3~0;--,-';A~lín;;:;:ea;;-e;:------------------- I

sem assegurada aos usuários a li~dade de escolha da ~m conseqüência ao princípio anterior, será assegurada aos usuários a liberdade de escolha da modalidade de
modalidade de transporte que maIS adequadamente transporte que mais adequadamente atenda às suas necessidades;"
atenda às suas necessidades; _

i VI _a execução das obras referentes ao LEI 5917/1973: Art. 3°, Alínea f

Sistema Nacional de Viação deverá ser rean:~aem : execução das obras referentes ao Sistema Nacional de Viação, especialmente as previstas no Plano Nacional de
função da existência prévia de estudos econonucos, que Viação, deverá ser realizada em função da existência prévia de estudos econômicos, que se ajustem às
se ajustem às peculiaridades locais e que justifiquem sua peculiaridades locais, que justifiquem sua prioridade e de projetos de engenharia final;"
prioridade, e de projetos de engenharia final;

N - a política tarifária sem orientada no
sentido de que o preço de cada serviço de transporte
reflita seu custo econômico em regime de eficiência,

E;' ,nestas condições, ser assegurado o
ssarcimento, nas parcelas cabíveis, das despesas de

prestação de serviços ou de transportes antieconômicos
que venham a ser solicitados pelos poderes públicos;

Comentário:
Foi retirada a expressão "especialmente as previstas no
Plano Nacional de Viação" em decorrência da
insubsistência do chamado ''Plano Nacional de Viação"
nos moldes do ano 312, "r' da Lei nU 5.917173. O ano 21,
XXI, da Constituição Federal refere-se tão-somente ao
Sistema Nacional de Viação.

I VII - a aq""ição de oquipmnentDs ou ex""ação [LEI 59I71Im, Art. 3" .Allire,,--
I~e instalações especializadas serão precedidas de
[justificativa, mediante estudos técnicos e
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a adoção de quaisquer medidas organizacionais. técnicas ou técnico-econômicas no Setor, deverão compatibilizar
e integrar os meios usados aos objetivos modais e intermodais dos transportes, considerado o desenvolvimento
científico e tecnológico mundial. Evitar-se-á, sempre que possível, o emprego de métodos. processos,
dispositivos, maquinarias ou materiais superados e que redundem em menor rentabilidade ou eficiência, face
àquele desenvolvimento;"

!econômico-financeiros; .
i VIII _a adoção de quaisquer medidas - '-[LE15917!l973: Art. 3° , Alínea h ---------.-.. -., ....

organizacionais, técnicas ou técnico-econômicas no "
setor deverá compatibilizar e integrar os meios usados
aos objetivos modais e intermodais dos transportes,
iconsiderado o desenvolvimento cientifico e tecnológico
:mundial;

. _._----

Comentário:
Dispositivo desdobrado (ver inciso seguinte).

IX - evitar-se-á, sempre que possível, o
~ de métodos,. processos,dispositivos,

inzrias ou materiais superados e que redundem em
Pocuoctentabilidadc ou eficiência, considerado.o
~oIvimcDto cientifico e tecnológico mundial;

Comentário: .
Dispositivo proveníente do desdobramento do inciso
anterior, com vistas à obtenção de maior clareza.

.X - tànto ósinvestimentos na infra-estrutura LEI 591711973: Art. 3°. Alínea i

como a operaç'ão d~s Sêrviços de transportes reger-se-ão " .... -' d _ .•.I •• .' ~.. .. '" tanto os IDvesUmentos na rnfra-estrutura como a operaçao dos serviços e transportes reger-se-ao por cntenos
:por cnténos econOlD1COS, ressalvando-se apenas as econômicos; ressalvam-se apenas, as necessidades imperiosas ligadas à Segurança Nacional, e as de caráter
!necessidades imperiosas ligadas ã segurança nacional e sociál, inadiáveis, defrnidas e justificadas como tais pelas autoridades competentes, vinculando-se, porém, sempre
as de caráter social, inadiáveis, definidas e justificadas aos menores custos, e levadas em conta outras alternativas possíveis;"

como tais pela!, autoridades competentes, vinculando-se,
iporém, sempre aos menores custos, levadas em conta
loutras alternativas possíveis; .
I • XI _os'recursos gerados no setor de LEI 5917/1973: Art. 3°, Alíneaj

transportes serão destinados a financiar os investimentos " _., ,. ,
• _. os recursos gerados no Setor Transportes serao destrnados a fmanclar os Jnvesumentos na IDfra-estrutura e na

na infra-estrutura e na operaçao dos ServIçoS de operação dos serviços de transporte de interesse econômico. Os projetos e atividades destinados a atender as
transporte de interesse econômico; necessidades de Segurança Nacional e as de caráter social. inadiáveis, definidas como tais pelas autoridades
1"·:· ' " competentes, serão financiados por recursos especiais consignados ao Ministério dos Transportes;"
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Comentário:
Dispositivo desdobrado (ver inciso seguinte).
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XII -_ pmjr:t&J& e atividades destinados a
~ãa; 11ft osiiMb de scgmança nacional e às de

SIIIll:id,. iDadiivcis,. definidas como tais pelas
; QODIi.Ip:" 111!eS. serão finauciados por recursos
~ ao Míoisrério dos Transportes;
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os investimentos em transportes destinados a incrementar o aproveitamento e desenvolvimento de novos recursos
naturais serão considerados como parte integrante de projetos agrlcolas, industriais e de colonização; sua
,execução serã condicionada à anãlíse dos beneficios e custos do projeto integrado e as respectivas técnicas
adequar-se-ão às necessidades daqueles projetos;"

'LEI 5917/1973: Art. 30 , Alínea I .. u __._••__• I

Comentário:
Dispositivo proveniente do desdobramento do inciso
anterior, com vistas à obtenção de maior clareza.

XIV -os sistemas metropolitanos c municipais LEI 626111975: Art. 2°

urban de - '--", "transportes OS vemo ser organmwos .
, ndo lanos diretores e . especificos de A alínea m do artigo 3Q da Lei nQ 5.917-73 passa a vigorar com a redação seguinte:
.gu p projCtOS , "m) os sistemas metropolitanos e municipais dos transportes urbanos deverão ser organizados segundo planos
lIma a asse~~~nação~ seus ., • iretores e projetos específicos, de forma a assegurar a coordenação entre seus componentes principais, a saber: o

omponentes pnnclpa1s, a saber: o sIStema VUIIIO, sistema viário, transpones públicos, ponos e aeropol1Os, tráfego e elementos de conjugação visando a sua maior
ortes públicos, portos e aeroportos, tráfego e ficiência, assim como a compatibilização com os demais sistemas de viação e com os planos de

:lementos de conjugação visando a sua maior eficiência, desenvolvimento urbano, de forma a obter uma circulação eficiente de passageiros e cargas, garantindo ao
im como a compatibilização com os denlais sistemas transP:"~ terrestre,:n~timo e aére~ po~ib~!idades de expansão, sem prejuízo da racionalidade na localização
. - lan de descn I' urban das atIVIdadeS economlcas e das habuaçoes.

Vlaçao e com os p os vo V1DJCDto o,,,
forma a obter uma circulação eficiente de passageiros

cargas, garantindo ao transporte terrestre, marítimo e
possibilidades de expansão, sem prejuízo da

:cionalidade na localização das atividades econômicas
das habitações: .

Art. 512 O Sistema Nacional de, Viação será em i-1L-E-I 5-:C:9'-1~7/-19-7-3-:-Art.-9":-:----------.....,------.-..-----
, tI •

~princípio, revisto de cinco em cinco anos.

XIII - OS investimentos em transportes
!destinados a incrementar o aproveitamento e

lvolvimento de novos recursos naturais serão
lideradOS como parte integrante de projetos

iagricolas, industriaiS e de colonização, sua execução
condicionada à aDálise dos beneficios e custos do

!icto integrado c as m;pectivas técnicas adequar-se-ão
necessidades daqueles projetos;

.o Plano Nacional de Viação serão em princípio, revisto de cinco em cinco anos."

I Seção 11



DoS~remaRodo~árioNacloDm

Comentário:
A procedência desta seção encontra-se nos anexos da
Lei n2 5.917/73, com a redação dada pela Lei n2

6.261175.

Art. 620 Sistema Rodoviãrio Nacional é
onstituído pelo conjunto dos Sistemas Rodoviários

Federal, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, e
ompreende:

._----_."--
I - infra-estrutura rodoviária, que abrange as

edes de rodovias e suas instalações acessórias e
omplementares;

.-------- .-
II - estrutura operacional, abrangendo o

onjunto de atividades e meios estatais de
dministração, inclusive fiscalização, que atuaJ;l1

iiretamente no modo rodoviário de transporte e que
possibilitam o uso adequado das rodovias.

>--
Parágrafo único. As rodovias consideradas no

Sistema Nacional de Viação são aquelas integrantes do
~istema Rodoviário Federal, descrito no Anexo I.

---~-

Art. 72 As rodovias do Sistema Nacional de
Viação devem satisfazer a, pelo menos, uma das
eguintes condições:

I -ligar a Capital Federal a uma ou mais
Çapitais de Estados ou Territórios ou a pontos
ímportantes da orla oceânica ou fronteira terrestre;

II -ligar entre si dois ou mais dos seguintes
[Jantas, inclusive da mesma natureza:

I a) capital estadual;

I b) ponto importante da orla oceânica;

I c) ponto da fronteira terrestre;
. -----
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I m-ligar em pontos adequados duas ou mais
fodovias federais;
I IV -permitir o acesso: .. .---
I

a) a instalações federais de importância, tais
omo parques nacionais, estabelecimentos industriais e
Irganizações militares;

b) a estâncias hidrominerais, a cidades
ombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e

ístico Nacional e pontos de átração turística
otoriamente conhecidos e expiorados;

.._-----"-
c) aos principais terminais marítimos e fluviais

aeródromos, constantes daquele Sistema;

I V -permitir conexões de caráter interna~k>~ai.-

t
Art. 82 De acordo com a sua orientação

eográfi~a geral, as r?dovias federais são classificadas
as segumtes categonas:

I - rodovias radiais: as que partem da Capital
federal, em qualquer direção, para ligá-la a Capitais
~staduais ou a pontos periféricos importantes do País;

i lI-rodovias longitudinais: as que se orientam
pa direção geral Norte-Sul;

m-rodovias transversais: as que se orientam
fIa direção geral Leste-Oeste;

--------~.~._~._.....-
IV - rodovias diagonais: as que se orientam nas

ireçães gerais Nordeste-Sudoeste e Noroeste-Sudeste;

V -ligações: as rodovias que, em qualquer
ireção e não se enquadrando nas categorias
recedentes, ligam pontos importantes de duas ou mais
odovias federais, ou permitem o acesso a instalações
ederais de importância, a pontos de fronteira, a
bstâncias hidrominerais, a cidades tombadas pelo
jllstituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a

If.g.
.....
\O
\O
\O

O·

§-
O

~

I
O
O
Cf.)

~

~
O
C/.l

~
~
~
~.

I"
IVo

~o
\O
-...l



~
ntos de atração turística, ou aos principais terminais
arítimos, fluviais, ferroviários ou aeroviários,

onstantes do Sistema Nacional de Viação.
._------------_ ...-

Parágrafo único. No caso de rodovias que

~
onduzem a pontos de fronteira, terão elas sempre a
rdem de citação dos seus pontos de passagem de modo
coincidir seu ponto final com o ponto da fronteira.

I Art. C)Q As designações das rodovias federais
~o Sistema Nacional de Viação são feitas da seguinte
'orma:

I - o simbolo "BR", inicial, indica qualquer
'odovia federal;

11 - ao simbolo, separado por um traço,
egue-se um número de três algarismos, assim
onstituído:

a) o primeiro algarismo indicará a categoria da
'odovia, isto é:
I I - zero para as radiais; ---

I 2 - um para as longitudinais;

I 3 - dois para as transversais;

I 4 - três para as diagonais;

I 5 - quatro para as ligações;

b) os dois outros algarismos indicarão a
IOsição da rodovia relativamente a Brasília e aos limites
xtremos do País (N, S, L, O, NO, SO, NE e SE), de
ordo com a metodologia e sistemática estabelecidas

elo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

I Seçáom
Do Sistema Ferroviário Nacional
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Comentãrio:
A procedência desta seção encontra-se nos anexos da
Lei nQ 5.917173, com a redação dada pela Lei nQ

6.261175.
--------_..._------_..-_.._-.-

Art. 10.0 Sistema Ferroviãrio Nacional é
onstituído pelo conjupto das f~rrov;~s do País. e-
ompreende:

. .~.._--------
I - infra-estrutura ferroviãria, que abrange as

redes ou linhas sob jurisdição federal, estadual e
particular, incluindo suas instalações acessórias e
omplementares;

TI - estrutura operacional, abrangendo o
onjunto das atividades e meios estataís de tráfego e
dministração, inclusive fiscalização, e que possibilitam

D uso adeqilàdo das ferrovias.

Parâgrafo único. Somente são consideradas,
00 Sistema Nacional de Viação, as ferrovias

:lo Sistema Ferroviãrio Nacional, constantes da relação
:lescritiva do Anexo II.

Comentãrio:
Redação alterada para obtenção de clareza.

._-
Art. 11. As ferrovias integrantes do Sistema

Nacional de Viação devem satisfazer a, pelo menos,
~ma das seguintes condições:

I -ligar a Capital Federal a Capitaís Estaduais
pu a pontos importantes do litoral ou de fronteiras
terrestres;

II -ligar entre si pólos econômicos, núcleos
~portantes, ferrovias e terminais de transporte.

------
Art. 12. De acordo com a sua orientação

geogrãfica geral, as ferrovias do Sistema Nacional de
Viação são classificadas nas seguintes categorias:
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I - ferrovias radiais: as que partem da Capital
Federal, em qualquer direção, para ligã-Ia a capitais
estaduais ou a pontos periféricos importantes do País;

11 - ferrovias longitudinais: as que se orientam
pa direção geral Norte-Sul;

._-
m -ferrovias transversais: as que se orientam

[la direção geral Leste-Oeste;.

IV - ferrovias diagonais: as que se orientam
pas direções gerais Nordeste-Sudoeste e
Noroeste-Sudeste;

V -ligações: as ferrovias que, em qualquer
~ireção e não se enquadrando nas categorias
precedentes, ligam entre si ferrovias ou pontos
~portantes do País, ou se constituem em ramais
oletores regionais,

Art. 13. As designações das ferrovias do
Sistema Nacional de Viação são feitas da seguinte
orma:

I -o símbolo ''EF'' (Estrada de Ferro) indica
'lualquer ferrovia do Sistema Nacional de Viação;

11 - ao símbolo, separado por um traço,
egue-se um número de três algarismos, assim

,..onstituído: I

a) o pr:in;leiro algarismo indicarã a categoria da
.. , I .

errovIa, Isto e: ) ..

I 1 - zeto para as radiais;

I 2 - 11m para as longitudinais;

r 3 - dois para as transversais;

I 4 -três para as diagonais;

I 5 - quatro para as ligações;
I b)os dois outros alg.:..an-"-·s-m-o-s-in-di-·c-ara---o-;-_········
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ê
iÇãO da ferrovia, n:lativamente a Brasília e aos

. . 'tes extremos do Pais (N, S, L, 0, NO, SO, NE e
E), de acordo com a metodologia e sistemática
stabelecidas pelo Ministério dos Transportes e
emelhantes às adotadas para o Sistema Rodoviário
ederaI.

Comentário:
O Departamento Nacional de Estradas de Ferro foi
extinto de acordo com O art. 10 da Lei nO 6.171, de 9 de
dezembro de 1974.

Seção IV
Do Sistema Portuário Nacional

Comentário:
A procedência desta seção encontra~se nos anexos da
Lei nll 5.917173, com a redação dada pela Lei nll
6.261175.

Art. 14.°Sistema Portuário Nacional é
~onstituído pelo conjunto de portos maritimos, fluviais e
acustres do País e compreende:

I - infra-estrutura portuária, que abrange a rede
~e portos existentes ou a construir no País, incluindo
~uas instalações e acessórios complementares;

n-estrutura operacional, abrangendo o
f:onjunto das atividades e meios estatais que
~ossibilitam o uso adequado dos portos.

Parágrafo único. São considerados integrantes
100 Sistema Nacional de Viação os portos do Sistema
k>ortuário Nacional constantes do Anexo m.

Comentário:
Redação alterada para obtenção de clareza.

I Seção V
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Do Sistema Hidroviário Nacional
Comentário:
A procedência desta seção encontra-se nos anellOS da
Lei n12 5.917173, com a redação dada pela Lei n12
6.261/75.

Art. 15. O Sistema Hidroviãrio Nacional é
onstituído pelas vias navegáveis (rios,lagos e canais),
.cluindo suas instalações e acessórios complementares,
pelo conjunto das atividades e dos meios estatais
. ~tos de operação da navegação hidroviãria, que
ssibilitam o uso adequado das citadas vias para fins
transporte.

Parãgrafo único. As vias navegãveis
onsideradas ádeglantes do Sistema Nacional de Viação
:ferem-se às principais, quer quanto à extensão, quer

luanto ao tráfego, e são as relacionadas no Anexo IV.

Seção VI
Do Sistema Aeroviário Nacional

Comentário:
A procedência desta seção encontra-se nos anellOS da
Lei n12 5.917173. com a redação dada pela Lei n12
6.261175.k f -Art. i,6. O Sistema Aeroviãrio Nacional

mpreende: .

I - infra-cstIUtura aeronáutica, que abrange a
de de aeródromos existentes no País, assim como as
stalações destinadas à segurança, regularidade e

iteção da navegação aérea, que constituem rede de
:roteção ao vôo, definida pelo Ministério da

ãutica em consonância com a Rede de
.eródromos constantes do Sistema Nacional de Viação;
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LEI 626111975: Art. 3° , Parágrafo único

"
A seção 7 criada pelo artigo lU desta Lei terá a seguinte redação:
'7 - Sistema Nacional dos Transportes Urbanos
7. [ - Conceituação
7. [.0 - O Sistema Nacional dos Transportes Urbanos compreende o conjunto dos sistemas metropolitanos e
sistemas municipais nas demaís áreas urbanas, vinculados à execução das políticas nacionais dos transportes e do
desenvolvimento urbano.
7.1.1 - Os sistemas metropolitanos e municipais compreendem:
a) a infra-estrutura viária expressa e as de articulação com os sistemas viários federal, estadual e municipal;
b) os sistemas de transportes públicos sobre trilhos (metrô, ferrovia de subúrbio e outros), sobre pneus,
hidroviários e de pedestres, operados nas áreas urbanas;
c) as conexões íntermodaís de transpones, tais como estacionamentos, ternlinais e outras;
,d) estrutura operacional abrangendo o conjunto de atividades e meios estatais de administração, regulamentação,

Art. 17. O Sistema Nacional dos Transportes
rbanos compreende o conjunto dos sistemas
.etropolitanos e sistemas municipais nas demais ãreas

anas, vinculados ã execução das políticas nacionais
os transportes e do desenvolvimento urbano.

Comentário:
Os. aer6qromos constantes do Anexo V-são os que

fazem parte integninte da Lei n1l 5.917, de 19 de
setembro de 1973. Essa relação não coincide com o
conjunto de aeródromos existentes no País.

~ Comentâno: .
o art. 25 da Lei ul! 7.565186 (Código Brasileiro de
Aeronáutica) oferece um conceito de "infra-estrutura
aeronáutiéa". Embora não se afigure incompatível com
o disposto no inciso ora comentado, o dispositivo da
Lei referida não é idêntico ao. texto incorporado a esta

consolidação (!,ro~enien~ paJ,.éi Q1l5.917173), .. ",

II ~ estrutura operacional, abrangendo o
onjunto das atividades c meios estatais de
dministração, inclusive fiscalização, que atuam
irctamente no modo aeroviário de tran~porte, e que
ossibilitam o_uso adequado da navegação àérea.

Parãgrafo único. A redc de aeródromos
onsiderada integraptedo Sistema Nacional. de Viação é
constante do Anex.o V.

r SeçãoVll
I Do Sistema Nacional de Transportes Urbanos
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controle e fiscalização que atuam diretamente no modo de transportes, nas conexões intermodais e nas
nfra-estruturas viárias e que possibilitam o seu uso adequado.

7.1.2 - Os sistemas metropolitanos e municipais se conjugam com as infra-estruturas e estruturas operacionais dos
demais sistemas viários localizados nas âreas urbanas.
7.1.3 - Não se incluem nos sistemas metropolitanos e municipais, pertencentes ao Sistema Nacional dos
Transportes Urbanos, as infra-estruturas e respectivas estruturas operacionais dos demais sistemas nacionais de
!viação, localizados nas âreas urbanas.",

I

i

,

Art. 18. Os sistemas metropolitanos e
fIlunicipais compreendem:

I -a infra-estrutura viãria expressa e as de
articulação com os sistemas viãrios federal, estadual, do.. ..

&da:d e municipal;

II -os sistemas de transportes públicos sobre
biIhos (metrô, ferrovia de subúrbio e outros), sobre
pneus, hidroviãrios e de pedestres, operados nas áreas
~anas;

m-as conexões intermodais de transportes,
~s como estacionamentos, terminais e outras;

IV - estrutura operacional, abrangendo o
~onjunto de atividades e meios estatais de
tIdministração, regulamentação, controle e fiscalização
~ue atuam diretamente no modo de transportes, nas
~onexões intermodais e nas infra-estruturas viãrias e que
possibilitam o seu uso adequado.

Art. 19.0s sistemas metropolitanos e
Plunicipais conjugam-se com as infra-estruturas e
~struturas operacionais dos demais sistemas viãrios
ocalizados nas áreas urbanas.

Art. 20. Não se incluem nos sistemas
metropolitanos e municipais, pertencentes ao Sistema
~acional dos Transportes Urbanos, as infra-estruturas e
respectivas estruturas operacionais dos dem'ai~.sistemas
pacionais de viação, localizados nas áreas urbanas.

'-
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I II -níveis estadual, metropolitano e municipal: I~EI 6261/1975: Art. 4° , Inciso TI

Níveis estadual metropolitano e municipal:"

Comentário:
A Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU
foi dissolvida de acordo com o disposto no inciso TI do
art. 4'1 da Lei nQ 8.029, de 12 de abril de 1990, e no
Decreto nQ 99.226, de 27 de abril de 1990.
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Empresas Metropolitanas de Transportes Urbanos, responsáveis pela elaboração dos planos de transportes para as
respectivas regiões metropolitanas, coordenando-lbes a implementação, com a cooperação da EBTU; empresas
coordenadoras a nível local, se for o caso, nas áreas não compreendidas pelas Regiões Metropolitanas."

Nível nacional: Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos - EBTU, a que se refere o artigo 511 desta Lei, como
entidade promotora e coordenadora da implantação da Política Nacional dos Transportes Urbanos, definida pelo
Ministério dos Transportes, em articulação com o órgão responsável pela coordenação da política urbana
nacional."

'LEI 6261/1975: Art. 4° , Inciso TI, Alínea a

LEI 6261/1975: Art. 4°

Comentário:
A redação foi alterada para obtenção de clareza.
A Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU
foi dissolvida de acordo com o disposto no inciso TI do
art. 4Q da Lei nQ 8.029, de 12 de abril de 1990, e no
Decreto nll 99.226, de 27 de abril de 1990.

a) empresas metropolitanas de transportes
proanos, responsãveis pela elaboração dos planos de
~sportes para as respectivas regiões metropolitanas,
oordenando sua implementação com a cooperação do
~dosTransportes;

~
Art. 21. O Sistema Nacional de Transportes

rbanos devem ser constituído dos seguintes níveis, I".. _ . trum to· O Sistema Nacional de Transportes Urbanos deverá ser constituído dos seguintes níveis, organizações e
rgamzaçoes e ms en s. instrumentos:"

I I -nível nacional: Ministério dos Transportes, \L-E---I-6:"::2--:6-1/-1-97-5-:-Art-.4-0-,-In-c-is-o-I-------------,.-- ...-

~
mo entidade promotora e coordenadora da "
plantação da Política Nacional dos Transportes

rbanos, definida em articulação com o órgão
sponsãvel pela coordenação da política urbana

acional;

b) cmpn:sas coordenadoras em nível local, se=:caso,. nas áreas não compreendidas pelas regiões
mpalilatW ~
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I
Comentário:
Alínea proveniente da subdivisão da anterior.

5
c) empresas executoras, em nível estad~~-·--·--- LEI626i/1975: Ãrt:4;;:fuci;;;Ii-:-Aii~~~'b-"'---'--"'---"-'---"-'-"'-'"....

etropolitano ou municipal, assim como os demais "
rgãos responsãveis pela implementação de projetos de Emp~sas executo:as, a nív~1 estadual metropolitano o~ municipal, assim como os demais órgãos responsáveis

sporte metropolitano ou municipal urbano. pela Implementaçao de projetos de transporte metropohtano ou municipal urbano."

I CMITuLOn
Dó\iS DISPOSIçõES GERAIS E TRANSITÓRIAS
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Art 22. Poderão ser considerados como
complementando e integrando uma via terrestre dOI

~ Nacional de Viação os acessos que sirvam
como facilidades de carãter complementar para o
,usumo, desde que estudos preliminares indiquem sua
necessidade e viabilidade financeira ou haja motivo de
segurança nacional, obedecendo-se às condições
estabelecidas por decreto.

Art 23. As vias de transporte, portos e
aeródromos constantes do Sistema NaCional de Viação
ficam, sejam quais 'forem os regimes de conéessão e de
propricilade a que pertençam, subordiriadas às
especificações eilormás técnicas aprovadas pelo
Governo Federal. . .. .

Comentário:
Sugere-se a substituição da expressão "Governo
Federal~', por não constituir nenhuma pessoa jurídica
de direito público interno. Afigurar-se-ia mais·
adequado o emprego de expressões tais como "União"
ou ''Poder Executivo Federal".

Art 24. Os recursos provenientes do
Orçamento Geral da União e de fundos específicos
'destinados aO Setor Transportes não poderão ser'
empregados em vias, portos e aeródromos que não
constem de programas ou planos, oficiais, anuais ou

LEI 591711973: Art. 5°

"
Poderão ser considerados como complementando e integrando uma via terrestre do Plano Nacional de Viação os
acessos que sirvam'como facilidades de caráter Complementar para o usuário, desde que estudos preliminares
indiquem sua necessidade e viabilidade fmanceira ou haja motivo de Segurança Nacional. obedecendo-se às
condições estabelecidas por decreto."

LEI 591711973: Art. 6°

"
As vias de transporte, portos e aeródromos constantes do Plano NacionaJ de Viação ficam, sejam quais forem os
regimes de concessão e de propriedade 'a que pertençam, subordinadas às especificações e normas técnicas
aprovadas pelo Governo FederaJ."

LEI 5917/1973: Art. 7°

"
Os recursos provenientes do Orçamento Geral da União e de Fundos especificos, destinados ao Setor
Transportes, não poderão ser empregados em vias, portos e aeródromos que não constem de programas ou
planos, oficiais, anuais ou plurianuais, enquadrados nos respectivos sistemas de viação. obedecidos os demais
dispositivos legais concernentes."
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!Plurianuais, enquadrados nos respectivos Sistemas de
~iação, obedecidos aos demais dispositivos legais
concernentes.
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Os Planos Rodoviários dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, serão elaborados e implementados
dentro de Sistemática semelhante à do Plano Nacional de Viação e deverão, no prazo máximo de cento e oitenta
dias após a publicação desse Plano, ser submetidos ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que os
apreciará, encaminhando-os ao Conselho Nacional de Transportes."

"

Os Estados, Territórios, Distrito Federal e Municipios elaborarão e reverão os seus Planos Viários com a
fmalidade de obter-se adequada articulação e compatibilidade entre seus sistemas viários e destes com os
sistemas federais de Viação."

LEI 5917/1973: Art. 10

Comentário:
Alteração de redação com vistas a conferir maior
clareza ao dispositivo.

Comentário:
Foi mantido o tenno "fundos especificas" tendo em
vista a pennan!ncia do Fundo de Marinha Mercante
(Lei~ 9.432, de 8 de janeiro de 1997), ratificado pelo
Decn:to Legislativo~ 76, de 13 de dezembro de 1988,
nos tennos do art. 36 do ADCf.

Art. 25. Os Estados, os Territórios, o Distrito
!Federal e os Municípios elaborarão e reverão os seus
Sistemas Viários com a fmalidade de obter-se adequada
articulação e compatibilidade entre seus Sistemas
Viários e entre estes e os Sistemas Federais de Viação.

I ,I Art. 26. Os Planos Rodoviários dos Estados, ILEI 5917/1973: Art. 11 ------

,dos Territórios e do Distrito Federal serão elaborados e
implementados dentro de sistemática semelhante à do
Sistema Nacional de Viação e deverão ser submetidos
ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
que os apreciará, encaminhando-os ao Ministério dos
iTransportes.
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,LEI 591711973: Art. 12, Parágrafo 2°
"

Basicamente, a competência executiva e poUtico-administrativa das rodovias vicinais intermunicipais, não
consideradas rodovias estaduais, caberá aos respectivos municípios em que se situarem."

Desde que não haja incompatibilidade com os Planos Rodoviários Municipais, Estaduais e o Plano Nacional de
Viação, poderão ser elaborados Planos Rodoviários Vicinais Intermunicipais pelos órgãos rodoviários estaduais,
de comum acordo com os Municípios interessados."

Comentário:
Redação alterada pela substituição do termo Conselho
Nacional dos Transportes por Ministério dos
Transportes. A lei nl! 8.028/90 que extinguiu o
Ministério dos Transportes (art. 27) e criou o da
Infra-Estrutura (art.I7), apesar de não ter mencionado
expressamente a extinção do Conselho, não o
recepcionou. Não houve recriação do referido
Conselho nas leis posteriores, nem registro de sua
atividade após a vigência da Constituição Federal.
Suprimida a expressão ''no prazo máximo de cento e
oitenta dias após a publicação desse Plano" por
referir-se a prazo já exaurido, fixado para o primeiro
ato de exercício do poder regulamentar.

I

Art. 27. Após cento e oitenta dias da LEI 5917f1973: Art. 12

!publicação dos Planos Rodoviários Estaduais os "
!Municípios deverão apresentar seus planos rodoviários Após cento e.~i!cnta dias d_a publicação dos Planos Rodoviários Estaduais, os Municípios deverão apresentar seus
laos órgãos competentes dos Estados em que se situam. planos rodovlarlos aos orgaos competentes dos Estados em que se situam."

i § 12 Os órgãos rodoviários estaduais aprovarão ILEI 591711973: Art. 12, Parágrafo 1° ----

os Planos Rodoviários Municipais, dando imediata
,ciência ao Departamento Nacional de Estradas de
!Rodagem.

§ 22 Desde que não haja incompatibilidade

~
!com os Planos Rodoviários Municipais, Estaduais e o

islIrma Nacional de Viação, poderão ser elaborados
Planos Rodoviários Vicinais Intermunicipais pelos
órgãos rodoviários estaduais, de comum acordo com os
;Municípios interessados. ,
i § 32 A competência executiva e '-li-~-:E::-I5-9::-1~7f-19::-7--3-;A-rt-.-1--2-,~Par-ágrat:---::-o-::-3°--------------'

IPolítico-administrativa das rodovias vicinais
intermunicipais, não consideradas rodo~rias estaduais,
,caberá aos respectivos municípios em que se situarem. ,

.... _r. .·,_•.._..

~....
o
00

[
fi
~
t:;'
ll>
I'-)
o

~.
O

~

I
@
~
'"d

~
@

~o
~....
\O
\O
\O



Art. 28. A classificação dos portos e
aeródromos serã feita pelo Poder Executivo, segundo os
critérios que avaliem e escalonem a sua importância
econômica em função das regiões, ãreas ou atividades
por eles servidas, ressalvados os interesses da segurança
inacional.

Parãgrafo único. Os nomes dos aeródromos e
aeroportos existentes só poderão ser modificados
quando houver necessidade técnica dessa alteração.

Art. 29. As estações terminais, obras-de-arte

~
u trechos de via do Sistema Nacional de Transporte
rão a denominação das localidades em que se

ncontrem, cruzem ou interliguem, consoante
omenclatura estabelecida pelo Sistema Nacional de

. iação.

Parãgrafo único. Na execução do disposto
~este artigo sem ouvido, previamente, em cada caso, o
~rgão administrativo competente.

Art. 30. Mediante lei especial, e observada a
egra estabelecida no artigo anterior, uma estação
erminal, uma obra-de-arte ou um trecho de via poderã
er, supletivamente, a designação de um fato histórico

pu de nome de pessoa falecida que haja prestado
relevante serviço à Nação ou à Humanidade.

Art. 31. São mantidas as denominações de
Fstações terminais, obras-de-arte e trechos de via
~provadas por lei.

Art. 32. Fica a União, por intermédio do

E
'stériO dos Transportes, autorizada a delegar, pelo

razo de até vinte e cinco anos, prorrogãveis por até
ais vinte e cinco, aos Municípios, aos Estados ou ao
istrito Federal, ou a consórcio entre eles, a

dministração de rodovias e exploração de trechos de

LEI 591711973: Art. 20

A classificação dos portos e aeródromos será feita pelo Poder Executivo, segundo os critérios que avaliem e
escalonem a sua imponância econômica em função das regiões, áreas ou atividades servidas pelos mesmos,
ressalvados os interesses da Segurança Nacional."

LEI 5917/1973: Art. 20 , Parágrafo 2°

LEI 6682/1979: Art. l°

As estações tel1l1inais, obras-de-arte ou trechos de via do sistema nacional de transporte terão a denominação das
localidades em que se encontrem, cruzem ou interliguem, consoante a nomenclatura estabelecida pelo Plano
Nacional de Viação."

LEI 6682/1979: Art. l° ,Parágrafo único

Na execução do disposto neste artigo será ouvido, previamente, em cada caso, o órgão administrativo
competente."

iLEI 6682/1979: Art. 2°

Mediante lei especial, e observada a regra estabelecidas no artigo anterior, uma estação terminal, obra-de-arte ou
trecho de via poderá ter, supletivamente, a designação de um fato histórico ou de nome de pessoa falecida que
haja prestado relevante serviço â Nação ou â Humanidade."

LEI 6682/1979: Art. 3°

São mantidas as denominações de estações terminais, obras-de-arte e trechos de via aprovadas por lei."

~
EI9277/l996: Art. 1° -----_.- __oo I

"
Fica a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, autorizado a delegar. pelo prazo de até vinte e cinco
anos, prorrogáveis por até mais vinte e cinco, aos municípios estados da federação ou ao Distrito Federal, ou a
consórcio entre eles, a administração de rodovias e exploração de trechos de rodovias, ou obras rodoriárias
lfederais."
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rooovias, ou obras rodoviárias federais. I
_~.~~•• __ •. ·~r•• ,·_

Art. 33. Fica a União iguahnente autorizada, LEI 9277/1996: Art. 2"

"~os termos desta Lei, a delegar a exploração de portos
Fica a União igualmente autoriza, nos termos desta Lei, a delegar a exploração de portos sob sua

ob sua responsabilidade ou sob a responsabilidade das responsabilidade ou sob a responsabilidade das empresàs por ela direta ou indiretamente controladas."
~mpresas por ela direta ou indiretamente controladas~.._____o _r..__ ~ .. _, ..

" ...-- .....__ .. " ...

Art. 34. A delegação sem formalizada [LEI 927711996: Art. 3"
"medíante convênio.
A delegação será formalizada mediante convênio."

§ 111 No instrumento de convênio constam LEI 927711996: Art. 3° , Parágrafo 1°

"~lãusula prevendo a possibilidade de aplicação da No instrumento de convênio constará cláusula prevendo a possibilidade de aplicação da legislação do Município,
egislação do Município, do Estado ou do Distrito do Estado ou do Distrito Federal na cobrança de pedágio ou de tarifa portuária. ou de outra forma de cobrança
Federal na cobrança de pedágio ou de tarifa portuária, cabível, no que não contrarie a legislação federal."

pu de outra forma de cobrança cabível, no que não
~ontrarie a legislação federal.

§ 211 A receita auferida na forma do parãgrafo LEI 9277/1996: Art. 3° , Parágrafo 2°

"
~terior sem aplicada em obras complementares, no A receita auferida na forma do parágrafo anterior será aplicada em obras complementares, no melhoramento, na
Ptelhoramento, na ampliação de capacidade, na ampliação de capacidade, na conservação e na sinalização da rodovia em que for cobrada e nos trechos
onservação e na sinalização da rodovia em que for rodoviários que lhe dão acesso ou nos portos que lhe derem origem."

cobrada e nos trechos rodoviários que lhe dão acesso ou
~os portos que lhe derem origem.

Art. 35. Para a consecução dos objetivos LEI 9277/1996: Art. 4"

"~dicados nesta Lei, poderá o Município, o Estado ou o
Para a consecução dos objetos indicados nesta Lei, poderá o Município, o Estado ou o Distrito Federal explorar a

pistrito Federal explorar a via ou o porto diretamente ou via ou o porto diretamente ou através de concessão, nos termos das leis federais que regem as concessões e da Lei
~ediante concessão, nos termos das leis federais que nll S.630, de 25 de fevereiro de 1993."
regem as concessões e da Lei nl1 8.630, de 25 de
fevereiro de 1993.

Art. 36. A União poderá destinar recursos LEI 9277/1996: Art. 5°

"~anceiros ao melhoramento e à construção,
A União poderá destinar recursos fmanceiros à construção, conservação, melhoramento e operação das rodovias

~onservação e operação das rodovias ou trechos de ou trechos de rodovias e obras rodoviárias federais ou aos portos, objeto de delegação, desde que tais obras e
odovias e às obras rodoviárias federais ou aos portos, serviços não sejam de responsabilidade do concessionário."

pbjeto de delegação, desde que tais obras e serviços não
~ejam de responsabilidade do concessionário.

~..........
o

j
~
~1:;.

""t-.>
o

~.
O

~

I
g
'rJJ

1il
"1:1

~
@

~
el.
o
g.
.....
10
10
10



LEI 9277/1996: Art. 6°

~
Art. 37. No exercício da delegação a que se

fere esta Lei, o_Muni~íp~o, o Estado ou o J;>istrito ._ INo exercício da d~legaçãoa que.se ~fere es~ ~~i, o Município, o Estado da Federação ou o Distrito Federal
edcra1 observamo os limites da competência da Umao. observarão os limites da competcncla da Umao.

~ Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua
tic:açio.

Art. 39. Ficam revogadas, por consolidação, as
~guintesnormas legais:

I - Decreto-Lei nQ 3.766, de 28 de outubro de
1941;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei nll 5.917, de 10 de setembro
de 1973
Dispositivo Revogador:
O trecho rodoviário de que trata o Decreto-Lei foi
incorporado ao Anexo I da Lei 115.917173.

fi - Decreto-Lei nQ 7.507, de 30 de abril de
1945;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei nIl 5.917, de 10 de setembro
de 1973
Dispositivo Revogador:
O trecho rodoviário de que trata o Decreto-Lei foi
incorporado ao Anexo I da Lei nIl 5.917173.

I m-Lei nQ 1.680, de OI de outubro de 1952;
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Comentário:
Nonna Revogadora: Lei n2 5.917, de 10 de setembro
de 1973
Dispositivo Revogador:
Trata-se de dispositivos cujos efeitos encontram-se
exauridos. Os trechos rodoviários de que trata a Lei n2

1.680/52 foram incorporados ao Anexo I da Lei n2

5.917173.

IV -Lei n12 3.613, de 13 de agosto de 1959;

Comentário:
Nonna Revogadora: Lei n2 4.592, de 29 de dezembro
de 1964
Dispositivo Revogador:
a trecho rodoviário de que trata esta Lei foi alterado
pela Lei nl! 4.592164 ,que foi revogada expressamente
pela Lei nl! 5.917173.

V -Lei n12 4.165, de 04 de dezembro de 1962;

Comentário:
Nonna Revogadora: Lei nl! 4.592, de 29 de dezembro
de 1964
Dispositivo Revogador:
Os trechos rodoviários de que trata esta Lei foram
alterados pela Lei nl! 4.592164 ,que foi revogada
expressamente pela Lei nl! 5.917173.

VI -Lei n12 4.313, de 23 de dezembro de 1963;

Comentário:
Nonna Revogadora: Lei n2 4.592, de 29 de dezembro
de 1964
Dispositivo Revogador:
a trecho rodoviário de que trata esta Lei foi alterado
pela Lei n2 4.592164 ,que foi revogada expressamente
pela Lei n2 5.917173.
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I VII -Lei nl! 4.379, de 21 de agosto de 1964;

I VIII - Lei nl! 5.356, de 17 de nove~bro de--"
1967;

IX - Decreto-Lei nl! 451, de 04 de fevereiro de
1969;

I X - Decreto-Lei nll 747, de 07 de agosto de
1969;

I XI - Decreto-Lei nll 799, de 28 de agosto de
1969;

I XII - Decreto-Lei nll 955, de 13 de outubro de
1969;

XIII -Decreto-Lei nll 1.197, de 23 de
ezembro de 1971;

Comentário:
Nonna Revogadora: Lei nl!5.917, de 10 de setembro
de 1973
Dispositivo Revogador:
Trata-se de dispositivos cujos efeitos encontram-se
exauridos. Os trechos rodoviários a que se refere o
Decreto-Lei nl! 1.197171 foram incorporados ao Anexo
I da Lei nl!5.917173.

I . XIV -Leinl2 5.917, de 10 de setembro de
1973;

I XV - Lei nll 6.261, de 14 de novembro de
1975;

~ XVI -: art. 112 da Lei nQ 6.337, de 04 de junho
e 1976;

I XVII - Lei nQ 6.346, de 06 de julho de 1976;

I XVIII-Lei nl!6.406,de21 de março de 1977;
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I XIX - Lein2 6.504, de 13 de dezembro de
~977;

I XX -Lei dl6.SSS, de 22 de agosto de 1978;

~ XxI -Lei dl6.574. de 30 de setembro de
978;
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I xxn -Lei d16.630, de 16de abril de 1979;

I xxm-Leidl6.~de16._odc 1979;

I XXIV -Lei rfl. 6.611, de 04 de julho de 1-919;

~ . XXV -Decn:to-Lein\l1.691.dé02dcagosto
1979;

I XXVI-Lei rP- 6.682, de21 dc.agosto de 1979;

I xxvn -Lei fi16.116. de30de: abril de 1980;.c:: xxvm -Dcc=to-Lei dll.868. de 30 de
de 1981;

I XXIX-Lei rfl. 6.933. de 13 de julho de 1981;I XXX - Lei nO- 6.976. de 14 de dezembro de
1981;

XXXI ~ art. 12 ; art. 32 ; art. 411 da Lei n2

.003, de 24 de junho de 1982;
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I XXXII - Lei nQ. 7.436, de 20 de dezembro de
1985;I.. xxxm -Lei nQ. 7.581, de 24 de dezembro de
1986;I XXXIV - Lei nQ. 9.060, de 14 de junho de --
1995;

I XXXV - Lei n11 9.018, de 11 de julho de 1995;

XXXVI - Lei n12 9.277, de 10 de maio de 1996. f.
g.\O\O
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Maio de ]999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

DECRETO-LEI N° 451, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1969

Quinta-feira 20 22115

Inclui no Plano Nacional de Viação o trecho rodoviário Assis Brasil (Fronteira com o Peru)
Brasiléia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o § 10 do artigo 20do Ato
Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968,

DECRETA:

i Art. 12 Fica incluído no (Matriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Transportes - Em
1pI N' 1 d V' - d 'revisão PRi ano aCIOna e laça0, aprova o ;Art. I" • Parágrafo 3"

Ipela Lei n2 4.592-de 29 de dezembro I
de 1964 e restabelecido pela Lei nl! :Os órgãos federais.das diferentes modalidades de transport~ deverão

,Ielaborar as respectivas cartas geográficas em escala convemente. que
5.356, de 17 de novembro de 1967 o permita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as diretrizes
trecho rodoviário Assis Brasil Iviárias e seus pontos de passagem. portos e aeródromos. conforme as
(Fronteira com o Peru) - Brasiléia, ,relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que traiam os
com extensão aproximada de 110 !Anexos desta Lei.

km, que se integra à rodovia I
BR-317, cuja descrição passa a ser 'I'

. "Assis Brasil (Fronteira com o Peru)
- Brasiléia - Xapuri - Rio Branco - I
Bôca do Acre-Labrea", com extensão
de 760km.

Art. 22 O presente
Decreto-lei entrarã em vigor na data
da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Marcadoc~mo Não Aproveitável

Comentário

Brasília. 4 de fevereiro de 1969; 1480da Independência e,81° da República.

A. COSTA E SILVA

Mário David Andreazza
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; Art. 12 Fica aprovado o Plano
Nacional de Viação (PNV) de que trata

'o artigo 82 , item XI, da Constituição
.Federal, representado e descrito
I
;complementannente no documento
!anexo contendo as seguintes seções:
I
I
i

Comentário

Marcado como Não AproveitáveI

LEI W 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu
sanciono a seguinte Lei: '

IMatriz Destino: 329 - LEI - 591711973 - Ministério d~;T;~~~p~rt~s - ';
~Em revisão PR
I

iArt. I"

IEntende-se pela expressão "Sistema Nacional de Viação". mencionado :
no artigo 21. inciso XXI. da Constituição Federal. o conjunto de i
princípios e normas fundamentais. enumerados no art. 4" desta Lei. ,
aplicáveis ao Sistema Nacional de Viação em geral. visando a atingir I

os objetivos mencionados. bem como o conjunto particular das I
infra-estruturas viárias explicitadas nas relações descritivas constantes I'

I dos Anexos desta Lei e correspondentes estruturas operacionais.
rll----1---C-o-n-c-el-·tu-a-ç-ã-O-G-e-r-a-I,---· I

ISisteria Nacional de Viação. I

I

I Marcado como Não AproveitáveI 1

Comentário

I 2 - Sistema Rodoviário
INacional:

I
2 - 1. conceituação;

Marcado como Não AproveitáveI

Comentário

2 - 2 nomenclatura e relação
descritiva das rodovias do Sistema
Rodoviário Federal, integrantes do
Plano Nacional de Viação.

Marcado como Nii9 AproveitáveI

Comentário

3 - Sistema Ferroviário
Nacional:

Marcado como Não AproveitáveI

Comentário

3 - 1 conceituação;



Comentário

Marcado como Nilo Aprovelt6vel

Maio de 1999 DIÁlUO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS

Marcado como Não Aproveitével
I

: Comentário

f
-----------~---

. 3 - 2 nomenclatura e relação
idescritiva das ferrovias integrantes do
!Plano Nacional de Viação.

Marcado como Nilo Aproveltóvel

Comentário

. 4 - Sistema Portuário
tNacional:

I
I

4 - 1 conceituação;

Marcado como Nilo Aprovelt6vel

Comentário

4 - 2 relação descritiva dos
portos maritimos, fluviais e lacustres do
Plano Nacional de Viação.

Marcado como Não AproveH6nl

Comentário

5 - Sistema Hidroviário
Nacional:

Marcado como Não Aprovelt6vel

Comentário

5 - 1conceituação;

Mareado como Não Aproveltivel

Comentário

5 - 2 relação descritiva das
vias navegáveis interiores do Plano
Nacional de Viação.

Marcado como Não Aprovelt'"el

Comentário

6 - Sistema Aeroviário
Nacional:

Quinta-feira ..,i) 12117
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Marcado como Não Aproveitável

Comentário

6 - 1 conceituação;

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

6 - 2 relação descritiva dos
aeródromos do Plano Nacional de
Viação.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Os sistemas mencionados nas Seções 11. m. IV. V. VI e VII deste
Ca!?ítulo englobam as respectivas redes construídas e previstas.

Matriz Destino: 329 - LEI - 591711973 - Ministerio d~s ir;;;sp~rt~s -
Em revisão PR
Art. 10 . Parágrafo 2"

Os 6rgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão
elaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente. que
permita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as
diretrizes viárias e seus pontos de passagem. portos e aeródromos.
conforme as relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de
que tratam os Anexos desta Lei.

~ ~_, .. _o.' .. __
'Matriz Destino: 329 - LEI - 591711973 - Minist~rio dos Transporte,-
Em revisão PR - J

Art. I" •Parágrafo JO !
I
!
I

I
I

I
I

-I

I

i § 1Q. Os sistemas mencionados
Inas seções 2, 3, 4, 5 e 6, citadas

'

englobam as respectivas redes
construídas e previstas.

I .I § 2Q. As localidades
intermediárias constantes das redes
previstas que figuram nas relações
descritivas constantes das seções 2.2 e As localidades intermediárias constantes das redes previstas que
3.2 citadas, não constituem pontos figuram nos Anexos I e 11. não constituem pontos obrigatórios de
obrigatórios de passagem, mas figuram passagem. mas figuram apenas como indicação geral da diretriz das

vias consideradas. sendo o seu traçado definitivo fixado pelo Poder
apenas como indicação geral da diretriz IExecutivo• após estudos técnicos e econômicos.
das vias consideradas, sendo o seu

I
tr,açado defrnitivo fixado pelo Poder "
Executivo, após estudos técnicos e
econômicos.

Ir-'----§-3-Q.-0-S-Ó-r-gã-O-S-fi-e-d-e-ra-i-S-da-S--rM--atr-i-z-D-e-st-in-o-:3-2-9---L-E-I---5-9-17-{-19-7-3---M-i-n-is-te-ri'-o-d-o-s-Tr~sp~rt~~:
Em revisão PR

diferentes modalidades de transporte Art. la. Parágrafo 3"
deverão elaborar as respectivas cartas
geográficas em escala conveniente, que
permita distinguir e identificar
facilmente as diretrizes viárias com seus
pontos de passagem, assim como os
portos e aeródromos, conforme as
relações descritivas do Plano Nacional

de. Yiaç~o"~l?"'lue ~~ es_~!~i. _""_.." __
Matriz Destino: 329 - LEI· 591711973 - Ministerio dos Transportes.;
Em revisão PR '
Art. 20

o objetivo essencial do Sistema Nacional de Viação é permitir o
estabelecimento da infra-estrutura de um sistema viário integrado.
assim como das bases para planos globais de transporte que atendam.
pelo menor custo. às necessidades do País. sob o múltiplo aspecto
econômico-social·político-militar.

Art. 22 O objetivo essencial do
Plano Nacional de Viação é permitir o
estabelecimento da infra-estrutura de
um sistema viário integrado, assim
como as bases para planos globais de
transporte que atendam, pelo menor
custo, às necessidades do Pais, sob o
múltiplo aspecto
econômico-social:político-militar.
'------'-'-----"'-'--'---'-------'--:.._--""--'---'-----------_ _ _.
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j
MalriZ Destino: 329 - LEI· 5917/1973 • Ministerio dos Transporles •
Em revisão PR
Art. 4°

I
i

O Sistema Nacional de Viação será implementado no conteltto dos I
planos e programas nacionais. regionais e setoriais previstos na
Constituição Federal. obedecidos especialmente os princípios e normas i
:fundamentais seguintes. aplicáveis a todo o Sistema Nacional de :
:Viação. e inclusive â navegação marítima. hidroviária e aérea: f
I

Art. 3Q O Plano Nacional de
;Viação será implementado no contexto
'dos Planos Nacionais de
Desenvolvimento e dos Orçamentos
Plurianuais de Investimento, instituídos
'pelo Ato Complementar nQ 43, de 29 de
:janeiro de 1969, modificado pelo Ato
:Complementar nQ 76, de 21 de outubro
.1969, e Lei Complementar nQ 9, de 11
de dezembro de 1970 obedecidos.
especialmente os princípios e normas
:fundamentais seguintes, aplicáveis a
:todo o Sistema Nacional de Viação, e

l
inclUSiVe à navegação marítima,
hidroviária e aérea:
, ----a-)-a-co-n-c-e-p-ç-ã-o-d-e-u-m-s-c-is-te-m-a- ;r-M-a-lr-iz-D-e-st-in-o-:-3-29-·-L-E-I--5-9-1-7-/1-9-7-3---M-i-n-is-te-n-'0-d-o~Tr~~;PÓtle~' -

nacional de transportes unificado deverá Em revisão PR

I

Art. 4° •Inciso Iser a diretriz básica para os diversos
planejamentos no Setor, visando sempre a concepção de um sisteriiã'miciôiial de transpOrtes unificado deverá
a uma cordenação racional entre os ser a diretriz básica para os diversos planejamentos no setor. visando
sistemas federal, estaduais e municipais, sempre a uma coordenação racional entre os sistemas federal. estaduais
bem como entre todas as modalidades e municipais, bem como entre todas as modalidades de transporte:

de transporte; I
I
r----=--b-)-o-s-p-lan-o-s-d-ir-e-t-o-re-s-e-o-s-- rM-a-tn-'-z-D-e-st-in-'o":':-32-9-.-L-E-I-.-S-9-17-1-19-7-3-.-M-i-n-is-te-ri-o-d-os-T-r-~p;;rt~~'::- •

estudos de viabilidade Em revisão PR
técnico-econômica devem visar à Art. 4° , Inciso fi

seleção de alternativas mais eficientes,
levando-se em conta possíveis
combinações de duas ou mais
modalidades de transporte devidamente
coordenadas e o escalonamento de
prioridades para a solução escolhida;

c) dar-se-á preferência ao
aproveitamento da capacidade ociosa
dos sistemas existentes. para. em etapas
subseqüentes, cuidar-se de sua
expansão;

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 6630/1979. Art.
jO

Comentário
Te1tto do inr.iso alter~do pela lei
posterior.
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"

d) a política tarifária será
,orientada no sentido de que o preço de
cada serviço de transporte reflita seu
custo econômico em regime de
eficiência. Nestas condições, deverá ser
assegurado o ressarcimento, nas
Iparcelas cabíveis, das despesas de
Iprestação de serviços ou de transportes
!antieconômicos que venham a ser,
;solicitados pelos poderes públicos;

Matriz Destino: 329 - LEI - 591711973 - Ministeriodos Transportes
Em revisão PR
Art. 4" • Inciso IV

a política tarifária será orientada no sentido de que o preço de cada
serviço de transporte reflita seu custo econômico em regime de
eficiência. devendo. nestas condições. ser assegurado o ressarcimento.
,nas parcelas cabíveis. das despesas de prestaçãode serviços ou de !
!transportes antieconômicos que venham a ser solicitados pelos poderes ,
:públicos:
i

e) em conseqüência ao ,Matriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Transportes -

jprincípio anterior, será assegurada aos Em revisão PR
jusuários a liberdade de escolha da IArt. 4" • Inciso V

I
modalidade de transporte que mais I'em c.onseqüência do princípio anterior. será assegurada aos usuários a
adequadamente atenda às suas liberdade de escolha da modalidade de transporte que mais
necessidades; adequadamente atenda às suas necessidades:

~_._ .._0.''"'.. _ ._
f) a execução das obras Matriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Transportes -

referentes ao Sistema Nacional de Em revisão PR ,
Art. 4° • Inciso VI

Viação, especialmente as previstas no
Plano Nacional de Viação, deverá ser a execução das obras referentes ao Sistema Nacional de Viação deverá I
realizada em função da existência prévia ser reali~adae~ função. d~ existência.prévia ~e ~studos econô~ic.os, I
de estudos econômicos, que se ajustem que se a~ustem as pecult~dades lOCaIs. que Justifiquem sua prtortdade
às peculiaridades locais, que justifiquem ,e de projetos de engenhana final:

sua prioridade e de projetos de I
engenharia fmal;

g) a aquisição de Matriz Destino: 329 - LEI - 591711973 - Ministerio dos Transportes-

equipamentos ou execução de Em revisão PR
. ,- . l' d - Ar!. 4" • Inciso vnmsta.laçoes especla lZa as serao
precedidas de justificativa, mediante
estudos técnicos e
econômico-fmanceiros;

h) a adoção de quaisquer
medidas organizacionais, técnicas ou
técnico-econômicas no Setor, deverão
compatibilizar e integrar os meios
usados-aos objetivos modais e
intermodais dos transportes,
considerado o desenvolvimento
científico e tecnológico mundial.
Evitar-se-á, sempre que possível, o
emprego de métodos, processos,
dispositivos, maquinarias ou materiais
superados e que redundem em menor
rentabilidade ou eficiência, face àquele
desenvolvimento;

IMatriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Transportes:
;Em revisão PR
iArt. 4" • Inciso VIII

a adoção de quaisquer medidas organizacionais. técnicas ou
técnico-econômicas no setor deverá compatibilizar e integrar os meios
usados aos objetivos modais e intermodais dos transportes.
considerado o desenvolvimento científico e tecnológico mundial:



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 22121

os recursos gerados no setor de transportes serão destinados a financiar>
os investímentos na infra-estrutura e na operação dos serviços de
transporte de interesse econômico;

jMatriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Transportes
Em revisão PR
Art. 4" . Inciso X

tanto os investimentos na infra-estrutura como a operação dos serviços
de transportes reger-se-ão por critérios econômicos. ressalvando-se
japenas as necessidades imperiosas ligadas à segurança nacional. e as
Ide caráter social. inadiáveis. definidas e justificadas como tais pelas
'autoridades competentes. vinculando-se. porém. sempre aos menores
:custos. e levadas em conta outras alternativas possíveis:

! i) tanto os investimentos na
:infra-estrutura como a operação dos
'I' serviços de transportes reger-se-ão por
critérios econômicos; ressalvam-se
lapenas, as necessidades imperiosas
lligadas à Segurança Nacional, e as de
(caráter social, inadiáveis, defmidas e
Justificadas como tais pelas autoridades
competentes, vinculando-se, porém,
sempre aos menores custos, e levadas
em conta outras alternativas possíveis;

----------------_ ..
> j) os recursos gerados no Setor ;Matriz Destino: 329 - LEI - 591711973 - Ministerio dos Transportes-

:Transportes serão destinados a fmanciar jEm revisão PR
'.. . fi ,Art. 4" . Inciso XI
lOS mvestunentos na m a-estrutura e na \
!operação dos serviços de transporte de
linteresse econômico. Os projetos e

l
atividades destinados a atender as
necessidades de Segurança Nacional e
las de caráter social, inadiáveis,

I
defmidas como tais pelas autoridades
competentes, serão fmanciados por

I
recursos especiais consignados ao
Ministério dos Transportes;

1) os investimentos em
transportes destinados a incrementar o
aproveitamento e desenvolvimento de
novos recursos naturais serão
considerados como parte integrante de
projetos agrícolas, industriais e de
colonização; sua execução será
condicionada à análise dos beneficios e
custos do projeto integrado e as
respectivas técnicas adequar-se-ão às
!necessidades daqueles projetos;

I ml os investimentos em vias
de transportes. portos e aeroportos. nas
áreas metropolitanas e demais áreas
urbanas. deverão ser coordenados por
planos diretores e/ou projetos
específicos e compatibilizados com os
planos de desenvolvimento urbano.
visando obter uma circulação eficiente
de passageiros e cargas, garantindo ao
transporte terrestre. marítimo e aéreo

I
POssibilidades de expansão sem prejuízo
da racionalidade na localização das

\
atividades econômicas e das zonas
{esidenciais.

Matriz Destino: 329 - LEI - 591711973 - Ministerio dos Transportes
Em revisão PR
Art. 4" • Inciso xm

loS investimentos em transportes destinados a incrementar o
aproveitamento e desenvolvimento de novos recursos naturais serão
considerados como parte integrante de projetos agrícolas. industriais e
de colonização, sua execução será condicionada à análise dos
benefícios e custos do projeto integrado e as respectivas técnicas
adequar-se-ão às necessidades daqueles projetos;
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Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei nU 6261/1975
Comentário
O art. 2" da Lei nU 6.261175 deu nova
redaçao a alinea "m" do art. 3" da Lei n°
5.917173.I

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

;

i
1-,
j

I

!Matriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos T;~~p~~t~~
'Em revisão PR
Art. 23

Poderão ser considerados como complementando e integrando uma via
terrestre do Sistema Nacional de Viação os acessos que sirvam como
facilidades de caráter complementar para o usuário. desde que estudos
preliminares indiquem sua necessidade e viabilidade financeira ou haja
jmotivo de segurança nacional. obedecendo-se às condições

lestabelecidas por decre~~_

I

Marcado como Não Aproveitável

r Art. (fJ. As vias de transporte,
portos e aeródromos constantes do
Plano Nacional de Viação ficam, sejam
quais forem os regimes de concessão e As villll de transporte, portos e aeródromos constantes do Sistema
de propriedade a que pertençam, Nacional ~e Viação ficam. sejam quais fo~em os regimes .de co~cessão

subordinadas às especificações e normas e de propne~ade a que pertençam. subordmadas às especlficaçoes e

téc
. ad I G nonnas técRlcas aprovadas pelo Governo Federal.mcas aprovas pc o ovemo

IFederal.

Art. 4ll As rodovias ou trechos
-.de rodovia, já construídos e constantes
:do Plano Nacional de Viação aprovado
pela Lei nll. 4.592, de 29 de dezembro de
:1964, e alterações posteriores e que não
,constem do Plano Nacional de Viação
laprovado por esta lei, passam
Ilautomaticamente para a jurisdição da
Unidade da Federação em que se
localizem.

I
I- Comentário
I Trata-se de disposição de caráter
I provisório cujos efeitos encontram-se II exauridos.

1:-----Art-.-5-11.-P-od-e-r-ã-o-s-e-'-r----- r.M-=-atr-=i'-z-=D-e-st7'in-o-:3::':2:":9:---=L-=E::I---':579::':17::/':":19::7:'::3--":'M":'i:-n7"is-te'-ri:-o'-d:""o-s=-Tr;~;Porte;'~ .
Em revisão PR

considerados como complementando e Art. 22
integrando uma via terrestre do Plano
Nacional de Viação os acessos que
sirvam conio facilidades de caráter
Complementar para o usuário, desde
que estudos preliminares indiquem sua
Inecessidade e viabilidade fmanceira ou

I
haja motivo de Segurança Nacional,
obedecendo-se às condições
,estabelecidas por decreto.

I -, --Art. 711.~s rec~rsos ..

provenientes do Orçamento Geral da
União e de Fundos específicos,
destinados ao Setor Transportes, não
poderão ser empregad9s em vias, portos
e aeródromos que nãó constem de
programas ou plapÓs, oficiais, anuais 0!1
plurianuais, enqúadrados nos
relpectivos sistemas de viação,
obedecidos os itlemais dispositivos

Matriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Transportes
Em revisão PR
Art. 24

Os recursos provenientes do Orçamento Geral da União e de fundos
específicos destinados ao Setor Transportes não poderão ser
empregados em vias. portos e aeródromos que não constem de
programas ou planos. oficiais. anuais ou plurianuais. enquadrados nos
respectivos sistemas de viação. obedecidos os demais dispositivos
legais concernentes.
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ilegais concernentes.
I ---------

I Art. 8º Os recursos que
itenbam sido destinados para
latendimento das obras constantes do
iPlano Nacional de Viação. aprovado
,pela Lei número 4.592. ue 29 de
'dezembro de 1964 serão transferidos
;automaticamente para a execução das
mesmas obras consideradas no Plano de
que trata esta lei. independentemente de
qualquer formalidade.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
4657/194ZArtigo zn
Comentário
Trata-se de dispositivo de vigencia
temporaria. cujos efeitos ja foram
exauridos.

Quinta-feira 20 22123

o Sistema Nacional de Viação será, em princípio, revisto de cinco em
cinco anos:

~
Art. 92 O PI'an--o-N-a-c-io-n--a-l-d--e'- rM-a-tn-·z-D-es-ti-n-o:-3-Z-9-.-L-E-I---59-1-7-f1-9-7-3---M-i-ni-st-e-ri-o-d--os--T~~~p~rt~~ ~...

Em revisão PR
~iação ser~, em princípio, revisto de Art. 50

Icmco em cmco anos.

I
Parágrafo único. Dentro de

cento e oitenta dias da vigência desta
Lei. o Conselho National de
Transportes e'stabelecerá a sistemática
do planejamento e implantação do Plano
Nacional de Viação obedecidos os
princípios e normas fundamentais.

enumerados no artigo 3º.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
4657/1942
Comentário
Trata-se de dispositivo de vigencia
temporaria. cujos efeitos foram
exauridos.

Art. 10. Os Estados,
Territórios, Distrito Federal e
Municípios elaborarão e reverão os seus
Planos Viários com a fmalidade de Os Estados, Territórios, Distrito Federal e Municipios elaborarão e
obter-se adequada articulação e reverão os seus Sistemas Viários com a fmalidade de obter-se
compatibilidade entre seus sistemas adequada articulação e compatibilidade entre seus sistemas viários e
viários e destes com os sistemas federais entre estes e os sistemas federais de viação.

de Viação.

§ IQ O atendimento ao
disposto neste artigo, no que se refere'a
planos e sistemas rodoviários. é '
condição essencial à entrega, pelo
Departamento Nacional de Estradas de
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:Rodagem (DNERt das parcelas
:cabív~is àquelas Unidades
Administrativas. do Imposto Único
jsobre Lubrificantes e Combustíveis
,Líquidos e Gasosos. somente sendo
:lícito aos Estados. Distrito Federal e
lMunicípios aplicarem recursos oriundos
daquele imposlO nos seus Sistemas
Rodoviários. quando estes se
harmonizem e se integrem entre si e
com o Sistema Rodoviário Federal.

Não Recepcionado Const.Federal
Lei Revogadora: Constituição Federal n"
1/1988. Art. 153
Comentário
O imposto sobre combustiveis Iiquidos e
gasosos deixou de constar como
imposto da Uniao. passando a ser de
competencia do municipio aquele
instituido sobre vendas a varejo de
combustiveis liquidas e gasosos. Este
foi revogado definitivamente pela EC n°
03/93.

r-------------I § 2º Para atendimento ao
Idisposto na legislação em vigor.
jespecialmente no artigo 21. do
IDecreto-lei número 512, de 21 de março
'Ide 1969, o Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem estabelecerá a
sistemática de verificação da
compatibilidade e adequação. do

I
planejamento e implementação dos
,Planos Rodoviários dos Estados. dos
ITerritórios, do Distrito Federal e dos
Municípios. ao Plano Nacional de
Viação.

NIo Recepcionado Coná.Federal
Lei Revogadora: ConllilUiçio Federal n"
1/1988, Art. 153
ComentArlo
O imposto sobre combustiveis IiquidOl Cl
gasosos deixou de constar como
imposto da União, passando a ser de
compe~ncia do municipio aquele
instituido sobre vendas a varejo de
combusllveis Iiquidol Cl gasosos. Este
foi revogado definitivamente pela EC nD

03/93.

§ 3uA sistemática de que trata
o parágrafo anterior estabelecerá11

fomm e os prazos em que serão
prestadas as infonnaçõcs necessárias à
verificação mencionada e proverá
normas organizacionais de
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!planejamento. de execução e de
jestatística. como orientação para os

I
setores rodoviários dos Estados. dos
Territórios, do Distrito Federal e dos
IMunicípios, de modo a obter seu
,funcionamento harmônico e
:efetivamente integrado num sistema
rodoviário de âmbito nacional.
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Não Recepcionado Const.Federal
Lei Revogadora: Constituição Federal n"
1/1988. Art. 153

, Comentário

l
i Oimposto sobre combustíveis líquidos e

gasosos deixou de constar como
imposto da União, passando a ser de

1

1 competência do município aquele
instituido sobre vendas a varejo de

I
combustíveis líquidos e gasosos. Este
foi revogado definitivamente pela EC n°

I 03/93.
-------

r

- Art. 11. Os Planos Rod~viári~~ IMatriz ~:stino: 329 - LEI - 5917/1973 ~ Ministerio'dos Transportes.
dos Estados, dos Territórios e do IEm revlsao PR . .,

~istritoFederal, serão elab~rado~ ~ IArt. 26 :
Implementados dentro de SIstematlca Os Planos Rodoviários dos Estados. dos Territórios e do Distrito ;
semelhante à do Plano Nacional de IFederal serão elaborados e implementados dentro de sistemática !
Viação e deverão, no prazo máximo de ,semelhante à do Siste,?a Nacional de Viação e deverão ser subme~id~s i
cento e oitenta dias após a publicação :ao De~artamento Naclo~~l ~e.Estradas de Rodagem. que os apreciara.

d PI b
'd lencamlnhandO-OS ao Mmlsteno dos Transportes.

esse ano, ser su metIas ao .
Departamento Nacional de Estradas de I
Rodagem, que os apreciará,
encaminhando-os ao Conselho Nacional
Ide Transportes. I

r
Art. 12. Após cento e oiten~-C:-M-:-a-tr"7iz-D=-.-:s-t:-in-o--:3':"2::-::9:-"_-:L:"'":E=-I:-"--5::-::9::-::j-=7"':":/1-=9=73'-=Minist;riodos Transportes -

'dias da publicação dos Planos IEm revlsao PR
IRd .,. E d' M'" IArt.27 .
! o aVIarIaS sta uaIs, os umcIplOs . o

ldeverão apresentar seus planos !Após cento e oitenta dias da publicação dos Planos Rodoviários
trodoviários aos orgãos competentes dos IEstaduais, os Municípios deverã.o apresentar seus planos rodoviários
IEstados em que se situam. aos órgãos competentes dos Estados em que se situam.

o § 12 Os órgãos rodoviários IMatriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministeri~'do'~ tr~~~p~r1~~ ~
. _ Em revisão PR

estaduaIS aprovarao os Planos Art. 27 Parágrafo 10
Rodoviários Municipais, dando '

l
imediata ciência ao Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem.

§ 22 Desde que não haja
incompatibilidade com os Planos
Rodoviários Municipais, Estaduais e o
Plano Nacional de Viação, poderão ser
elaborados Planos Rodoviários Vicinais
Intermunicipais pelos órgãos
rodoviários estaduais, de comum acordo
com os ~unicípios interessados.

Matriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Transportes
Em revisão PR
Art. 27 , Parágrafo 20

Desde que não haja incompatibilidade com os Planos RGdoviários
Municipais, Estaduais e o Sl81ellll1 Nacional de Viação, poderão ser
elaborados Planos Rodoviários Vicinais Intennunicipais pelos órgãos
rodoviários estaduais, de comum acordo com os Municípios
interessados.
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I § 32 Basicamente, a
competência executiva e
político-administrativa das rodovias
vicinais intermunicipais, não
consideradas rodovias estaduais, caberá
aos respectivos municípios em que se
,situarem.

Art. 13. O caput do artigo 12 e

seu parágrafo 4º do Decreto-lei nll (i 1.
de 21 de novembro de 1966. passam a
,ter. respectivamente. a seguinte redação.
;mantidas as alterações introduzidas nos

I

ldemais parágrafos desse artigo, pelo art.

52 do Decreto-lei nº 343, de 28 de
dezembro de 1967:

I
"Art. 12. Os Estados e o Distrito Federal
somente receberão as suas quotas do
Fundo Rodoviário Nacional após

I
demonstrarem perante o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem a
destinação e aplicação daqueles
recursos. de acordo com a legislação
vigente.
§ 4º A inobservância dos prazos a que
se referem os parágrafos anteriores,
salvo se prorrogados por motivo de
força maior. a critério do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem.
determinará retenção automática das
quotas a serem distribuídas".

Não Recepcionado Const.Federal
Lei Revogadora: Ato Disp. Consto
Transitorias n° 111988, Art. 36
Comentário
O Fundo Rodoviario Nacional de que
trata o art. 13 da Lei na 5.917173foi
extinto.

Art. 14. O item I e o parágrafo

42 , do artigo 14. do Decreto-lei nº 61.
de 21 de novembro de 1966, passam a
ter, respectivamente. a seguinte redação:
"Art. 14 ..

I - No máximo dez por cento em
rodovias substitutivas de linhas férreas
federais reconhecidamente
antieconômicas.

Matriz Destino: 329 - LEI - 591711973 - Ministerio dos Transportes - I
Em revisão PR
Art. 27 , Parágrafo 30
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!§ 4[2 As rodovias substitutivas de linhas
.,'férreas federais reconhecidamente
antieconômicas poderão tcr sua
~urisdição ou conservação a cargos dos
lórgãos rodoviários estaduais ou
:municipais. concernentes".
!

Não Recepcionado Const.Federal
Lei Revogadora: Constituição Federal nU
1/1988
Comentário
O imposto sobre combustíveis líquidos e
gasosos deixou de constar como
imposto da União. passando a ser de
competência do município aquele
instituído sobre vendas a varejo de
combustíveis líquidos e gasosos. Este
foi revogado definitivamente pela EC n°
03/93. O Fundo Rodoviario Nacional foi
consequentemente extinto (art. 36 da
ADCT/88).

I Art. 15. O artigo 21. do
IDecreto-lei nQ 512. de 21 de marco de
11969. passa a ter a seguinte rcdação:
"Art. 21. Os recursos previstos no artIgo
anterior. a serem distribuídos
trimestralmente pelo DNER. serão
integralmente aplicados pelos Estados.
Municípios, Distrito Federal e
Territórios, na execução dos planos
rodoviários estaduais. municipais ou
Iterritoriais, os quais deverão se articular
le compatibilizar com as diretrizes deste
,Decreto-lei e do Plano Nacional de
IViação. de modo a obter-se um sistema
jrodoviário integrado de âmbito
!nacional".

Não Recepcionado Const.Federal
Lei Revogadora: Constituição Federal n°
1/1988
Comentário
O imposto sobre combustíveis líquidos e
gasosos deixou de constar como
imposto da União. passando a ser de
competência do município aquele
instituído sobre vendas a varejo de
combustíveis líquidos e gasosos. Este
foi revogado definitivamente pela EC n°
03/93.

Art. 16. Os parágrafos lQ e 2º,

do artigo 21, do Decreto-lei nQ512, de
121 de março de 1969, passam a ter,
Irespectivamente, a seguinte redação;

I"§ lU Para cumprimento do disposto
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lneste artigo. os Estados. Territórios e
,Distrito Federal deverão submeter suas
programações rodoviárias (orçamentos
anuais e plurianuais) e relatórios
detalhados de atividades ao
:Departamento Nacional de Estradas de
IRodagem. de acordo com as normas e
'padrões que este órgão estipular.

;~ 2'1 Os Municípios submeterão suas
:programações rodoviárias (orçamentos
!anuais e plurianuais) e relatórios
ldetalhados à aprovação das autoridades
lestaduais respectivas, na forma que

l
lestas determinarem, atendidas, dentro
do possível, a homogeneidade com as
'normas e padrões mencionados no
parágrafo anterior".

Não Recepcionado Const.Federal
Lei Revogadora: Constituição Federal n°
111988
Comentário
O imposto sobre combustíveis líquidos e
gasosos deixou de constar como
imposto da União, passando a ser de
competência do município aquele
instituído sobre vendas a varejo de
combustíveis líquidos e gasosos. Este
foi revogado definitivamente pela EC n°
03/93.

Art. 17. A alínea h. do artigo

4º, do Decreto-lei nU 799, de 28 de
agosto de 1969. passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art.4º .

h;·~·~~i·i~·~~~~~~~·~~b~~·~s Planos

Rodoviários que os Estados, Territórios
e D~strito Federal lhe submeterem.
atra~~s do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem".

Revdgado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8028/1990. Art.
27 • Inciso V
Comentário
A Lei que extinguiu o Ministerio dos
Transportes e criou o da Infra-Estrutura.
apesar de nao ter mencionado
expressamente a extinçao do Conselho
Nacional dos Transportes nao o
recepcionou na estrutura do novo
Ministerio ou nas leis posteriores que
regulam a materia. Nao ha registro da
atividade do referido Conselho apos a
entrada em vigor da Constituiçao
Federal de 1988.
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I Art. 18. O artigo Iº do
IDecreto-lei nº 1.164, de Iº de abril de

11971. modificado pelo Decreto-lei nº
i1.243, de 30 de outubro de 1972, passa
la ter a seguinte redação:

l"Art. IºSão declaradas indispensáveis à
isegurança e ao desenvolvimento
Inacionais. na região da Amazônia Legal.

Ildefinida no artigo 2º. da Lei nº 5.173.
de 27 de outubro de 1966. as terras

Idevolutas situadas na faixa de cem
quilômetros de largura. em cada lado do
eixo das seguintes rodovias já
construídas, em construção ou
projetadas:
I - BR-230 (Transamazônica) - Trecho:
Estreito - Altamira - Itaítuba - Ilumaitá.
na extensão aproximada de 2.300 km;
,Il- 13R-425 - Trecho: Abunã 
'I'Guajara-Mirim. na extensão aproximada
de 130 km;
Ill- BR-364 - Trecho: Porto Velho 
Abunã - Rio Branco - Feijó - Cruzeiro
do Sul - Japiim. na extensão
aproximada de 1.000 km;
IV - BR-317 - Trecho: Lábrea - Boca do
Acre - Rio Branco - Xapuri - Brasiléia 
Assis Brasil, na extensão aproximada de
880 km;
V - BR-230 (Transamazônica) - Trecho
Humaitá-Lábrea. na extensão
aproximada de 230 km;
VI - BR-319 - Trecho:
Manaus-Humaitá-Porto Velho, na
extensão aproximada de 760 km;
VII - BR-174 - Trecho:
Manaus-CaracaraÍ-Boa Vista-Fronteira
com a Venezuela. na extensão
aproximada de 970 km;

VIII - 13R-401 - Trecho: Boa
Vista-Fronteira com a Guiana, na
,extensão aproximada de 140 km;
'IX - BR-364 - Trecho:
Cuiabá-Vilhena-Porto Velho. na
extensão aproximada de 1.400 km:
X - BR-163 - Trecho:
Cuiabá-Cachimbo-Santarém 
Alenquer-Fronteira com o Suriname, na
extensão aproximada de 2.300 km:,
XI - BR-156 - Trecho:
Macapá-Oiapoque. na exténsão
aproximada de 680 km;
ixn -BR-OSO - Trecho: Rio
iAraguaia-Cachimbo-Jacareacanga -

Quinta-feira 20 22129
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,Careiro. na extensão aproximada de
:1.800 km:
'xIll- BR-01O/226/153 - Trecho: Porto
:Franco-Paralelo 13 (no Estado de
.Goiás). na extensão aproximada de 900
:km:
'XIV - BR-OIO/230 - Trecho:
:Guamá-Carolina. na extensão
:aproximada de 600 km:
ixv - BR-070 - Trecho:
!Rio-Araguaia-Cuiabá. na extensão
I

:aproximada de 470 km:
:XVI - BR-307 - Trecho: Cruzeiro do
iSul-Benjamin Constante-Içana-Cucui
!(Fronteira com a Venezuela) e suas
ligações com as localidades de Elvira
:(BR-411) e Caxias (BR-413). na
fronteira com o Peru. sendo a extensão
total aproximada de 1.750 km:
XVIl- BR-210 - Trecho:
;Macapá-Caracaraí-Içana-Mitu
:(Fronteira com a Colômbia). na
iextensão aproximada de 2.450 km:
IXVIII - BR-158 - Trecho: São Félix do
!Araguaia-Xavantina-Barra do Garças,
!na extensão aproximada de 630 km.
IParágrafo único. Os pontos de passagem
ie as extensões dos trechos planejados
Iserão fixados definitivamente pelo
iDepartamento Nacional de Estradas de
iRodagem. após os estudos técnicos e
jtopográficos finais".

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
2375/1987
Comentário
O art. 18 do texto original da Lei n°
5.917173 deu nova redaçao ao art. 1° do
Decreto-Lei n° 1.16417 I que foi
revogado pelo Decreto-Lei n° 2.375/87.

--------_.----
Art. 19. Enquanto não for

estabelecida nova sistematica
preconizada no artigo 10 e seus
;parágrafos desta lei. assim como no
!artigo 21 e seus parágraios. do
lDecreto-lei número 512. de 21 de março
Ide 1969. modificados pelo artigo 16 da
presente lei. continuarão em vigor as
disposições da legislação que trata do
assunto.

Não Recepcionado Const.Federal
Lei Revogadora: Constituição Federal n°
111988
Comentário
O imposto sobre combustiveis líquidos e
gasosos deixou de constar como
imposto da União. passando a ser de
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competência do município aquele
instituido sobre vendas a varejo de
combustíveis líquidos e gasosos. Este
foi revogado definitivamente pela EC na
03/93. O Fundo Rodoviario Nacional foi
extinto (art. 36 da ADCf/88).

Art. 20. ~ classificação dos IIMatriZ Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Tr:m";p;rt;;~-'"
portos e aeródromos será feita pelo Em revisão PR

Poder Executivo, segundo os critérios ,Art. 28

que avaliem e escalonem a sua IA classificação dos portos e aeródromos será feita pelo Poder
importância econômica em função das iExecutivo. segundo os critêrios que avaliem e escalonem a sua
Iregiões. áreas ou atividades servidas !importância econômica em função das regiões. áreas ou atividades

I'pelos mesmos, ressalvados os interesse,S llsen:'idas pelos mesmos. ressalvados os interesses da segurança

d S N
. ai nacional.

I a egurança aCl()fi . " ,

§ IQ Dentro de cento e vinte
dias da vigência desta lei. o Conselho
Nacional de Transportes apresentará
Projeto. dispondo sobre a classificação
dos portos marítimos, fluviais e
lacustres, que integrem o Sistema
,Portuário Nacional.
I
I
I

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei na
465711942Artigo 2°
Comentário
Trata-se de dispositivo de vigencia
temporaria. cujos efeitos foram
exauridos.

I § 2º- Os nomes dos aeródromos jMatriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Transportes-
: ., od - Em revisão PR
,e aeroportos eXistentes so p erao ser Art 28 P , ar . .. . . ' • aragr o umco
!modlficados quando houver necessidade
itécnica dessa alteração.
, '
, Art. 21. E mantido o Plano
Aeroviário Nacional de que trata o
Decreto-lei nQ 270, de 28 de fevereiro
:de 1967, observada sua compatibilidade
com as disposições desta lei e atendidas
'as demais defmições do Código?!
:Brasileiro do M (Decreto-lei ~Q'32, de
)8 de novembro de 1966). ;

Marcado como Não Aproveitãve!

Comentãrio
T~lIta-se de disposição relativa ao
momento de entrada em vigor da Lei n°
5.917173. o que toma desnecessaria sua
incorporação à presente consolidação.
De resto. o Decreto-Lei n° 32. de 18 de
novembro de 1966. encontra-se
expressamente revogado pelo art. 324
da Lei na 7.565/86.

Art. 22. Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as Leis n9.s 4.540, de 10 de
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Marcado como Não Aproveitável

dezembro de 1964; 4.592, de 29 de
dezembro de 1964 e 4.906, de 17 de
dezembro de 1965, e os Decretos-leis
nlls 143, de 2 de fevereiro de 1967 e
514, de 31 de março de 1969, e demais
disposições em contrário.

,

I

_~_c_o_m-,-e-,ntár,--io,-,"""",."-",,,,;,,;;..,-"',.;:...:...'---'=-__-'--'-- ._ .1
Brasília, 10 de setembro de 1973; 152° da Independência e 85° da República

EMíLIo G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Adalberto de Barros Nunes

Orlando Geisel

Antônio DelIlDl Netto

Mário David Andreazza

J. Araripe Macêdo

João Paulo dos Reis Velloso

José Costa Cavalcanti

o anexo mencionado no art. 1° foi publicado no 0.0. de 12 de setembro de 1973 (Suplemento).
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DECRETO-LEI N° 747, DE 7 DE AGÔSTO DE 1969

Quinta-feira 20 22133

Altera o Plano Nacional de Viação - Setor Rodoviário, aprovado pela Lei n° 5.356, de 17 de novembro
de 1967, incluindo a rodovia que menciona.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o § 1° do artigo 2° do Ato
Institucional n° 5, de 13 de dezembro de 1968,

DECRETA:

Art. IDo Fica incluída no
,Plano Nacional de Viação Setor 
iRodovíário, constituindo a BR-488,
a ligação BR-116 ao Santuário
Nacional de Aparecida.

I Art. 22 Êste Decreto-lei
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Matriz Deslino: 329· LEI· 5917/1973 - Minislerio dos Transportes - Em
revisão PR
IArt. 10 , Parágrafo 3"

Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão
elaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente. que
permita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as diretrizes
viárias e seus pontos de passagem, portos e aeródromos. conforme as
relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os
Anexos desta Lei.

..:...-_----------------------------- --- .._-----

Brasília, 7 de agôsto de 1969; 148° da Independência e 81° da República.

A. COSTA E SILVA

Mário David Andreazza
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DECRETO-LEI N" 955, DE 13 DE OUTUBRO DE 1969

Altera o Plano Nacional de Viação - Setor Rodoviário, aprovado pela Lei n° 5.356, de 17 de novembro
de 1967, incluindo a rodovia que menciona.

OS MINISTROS DA MARINHA DE GUERRA, DO EXÉRCITO E DA AERONÁUTICA
MILITAR, usando das atribuições que lhes confere o artigo IOdo Ato Institucional n° 12, de 31 de
agôsto de 1969. combinado com o § l° do artigo 2° do Ato Institucional n° 5, de 13de dezembro de
1968,

DECRETAM:

i Art. 1Q Fica inc1uida no

!Plano Nacional de Viação - Setor
Rodoviário, constituindo a BR-421,
a ligação Ariquemes - Alto Candeias
- Guajará-Mirim.

-,'Matriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Tran~p~~t~s -"E;;';
revisãoPR
Art. 10 •Parágrafo 30

Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão
elaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente. que
pennita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as diretrizes
viárias e seus pontos de passagem, portos e aeródromos. conforme as
relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os
Anexos desta Lei.

Art. 2Q Êste Decreto-Lei
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário..:........_---------------------------_.-.-_.__..•......

Brasilia, 13 de outubro de 1969; 148° da Independ8ncia e 81° da República.

AUGUSTO HAMANN RADEMAKER

GRÜNEWALD

AURÉLIO DE LYRA TAVARES

MÁRCIO DE SOUZA E MELLO

Mário David Andreazza
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DECRETO-LEI N° 1.868, DE 30 DE MARÇO DE 1981.

Altera dispositivo do Decreto-lei n° 1.164, de 1° de abril de 1971, que declara indispensáveis à
segurança e ao desenvolvimento nacionais terras devolutas situadas na faixa de cem quilômetros de
largura em cada lado do eixo de rodovias na Amazônia Legal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 11Ô uso da atribuição que confere o artigo 55, item I, e de
conformidade com o artigo 89, item m, da Constituição,

DECRETA:

Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte
deverão elaborar as respectivas cartas geográficas em escala
conveniente, que pennita facilmente estabelecer distinção e
identificação entre as diretrizes viárias e seus pontos de
passagem, portos e aeródromos. confonne as relações
descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os
Anexos desta Lei.

._---------------------- ~--------:-=-=-
Matriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio do,
Transportes - Em revisão PR
Art. 10 , Parágrafo 3"

XI- BR 156 - Trecho: Cachoeira de Santo
Antônio-Macapá-Calçoene-Oiapoque-Fronteira
com a Guiana Francesa, na extensiva
aproximada de 912 km".

Art. 12 O item XI dó artigo 12 do '
Decreto-lei n2 1164, de 12 de abril de 1971,
alterado pelo artigo 18 da Lei n2 5.917, de 10 de
setembro de 1973, passa a vigorar éom a'
seguinte redação: '
"Art. 12 _ ::

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

Art. 22 Este Decreto-lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Brasília, 30 de março de 1981; 160" da Independência e 93° da República.

JOÃO FIGUEIREDO

Eliseu Resende

Danilo Venturini
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LEI N" 6.574, DE 30 DE SETEMBRO DE 1978.

Altera a diretriz da ferrovia EF-463 integrante do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n°
5.917, de 10 de setembro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão
elaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente. que
permita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as
diretrizes viárias e seus pontos de passagem, portos e aeródromos,
conforme as relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de
qiJe tratam os Anexos desta Lei.

---------------r----__- __--------····-·····. '_.,.
Matriz Destino: 329 - LEI - 591711973· Ministerio dos Transportes·
Em revisão PR
Art. I" •Parágrafo 3"

Art. 1Q A Relação Descritiva
:das Ferrovias do Plano Nacional de
,Viação, aprovado pela Lei nQ 5.917, de
,10 de setembro de 1973, é alterada na
forma s~inte:

LIGAÇOES
EF-463 - Ipatinga-Capitão
Martins-Ponte
Nova-Ubá-Ligação-Recreio-Porto
Novo-Três Rios-MG-RI
Extensão: 471 km.

Art. 22 Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Art. 3Q Revogam-se as
disposições em contrário.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Brasília, em 30 de setembro de 1978; 1570 da Independência e 90" da República.

ERNESTO GEISEL

Dyrceu Araújo Nogueira
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LEI N" 6.555, DE 22 DE AGOSTO DE 1978.

Quinta-feira 20 22137

Altera a Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n° 5.917,
de 10 de setembro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art 12 A Relação Descritiva das IMatriz Destino: 329 - LEI - 591711973 - Minj~eri~dos I
' . • . . _ . ITransportes - Em revisão PR
:Rodovlas do Sistema Rodovlano Federal do IArt. 10. Parágrafo 30

;Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n2 I
1
5.917, de 10 de setembro de 1973, é alterada na Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte
Iforma seguinte: . deverã~ elaborar as res.pectiv~s cartas geográficas .e~ e~cala

. convemente. que permita facilmente estabelecer drstmçao e
BR-156 - CachoeIra de Santo identificação entre as diretrizes viárias e seus pontos de
Antônio-Macapá-Calçoene-Oiapoque-Fronteira passagem. portos e aeródromos, conforme as relações
com a Guiana Francesa-AP. Extensão: 912 km. descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os

Anexos desta Lei.

Art. 22 Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Art. 32 Revogam-se as disposições em
contrário.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Brasília, em 22 de agosto de 1978; 1ST da Independência e 90" da República.

ERNESTO GEISEL

Dyrceu Araújo Nogueira
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LEI N° 6.504, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1977.

Altera a Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n° 5.917,
de 10 de setembro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. I~ A Relação
!Descritiva das Rodovias do Sistema
:Rodoviário Federal, do Plano
Nacional de Viação, aprovado pela

Lei n2. 5.917, de 10 de setembro de
1973, é alterado na forma seguinte:

Art. 22. Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Art. 32. Revogam-se as
disposições em contrário.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

fMatriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerici dos Tr~sp~rtes'-E~
!revisão PR
!Art. 10 • Parágrafo 3°

i
'Os órgãos federais das diferentes ~odalidades de transporte deverão
elaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente. que
permita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as diretrizes
viárias e seus pontos de passagem. portos e aeródromos, conforme as
relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os
Anexos desta Lei.

Brasília, em 13 de dezembro de 1977; 156° da Independência e 89° da República.

ERNESTO GEISEL

Dyrceu Araújo Nogueira
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LEI N° 6.406, DE 21 DE MARÇO DE 1977

Altera as diretrizes das rodovias BR-453 e BR-468, integrantes do Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o r.~_GRESSO NACIONAL decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 12 As diretrizes das Matriz Destino: 329 - LEI - 591711973 - Ministerio dos Transportes - Em
. revisão PR

:rodovlas BR-453 e BR-468, :Art. (" . Parágrafo 3"
'constantes da relação desenvolva das i

Irodovias do Sistema Rodoviário iOs órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão
IFederal- "Anexo" ao Plano Nacionallelaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente. que
I
d

V' - ad I Le' Q jpermita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as diretrizes

'

e laça0, aprov . o pe a I n Iviárias e seus pontos de passagem, portos e aeródromos. conforme as
5.917, de 10 de setembro de 1978 - irelações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os
passam a ter a seguinte indicação: ,Anexos desta Lei.

/

pontos d~ l!nidade Extensão I
Superposlçao
BR Passagem da I
Federação (KM) BR KM
São Borja-
453 Santiago - Santa RS 207 - 
Maria
Palmeiras das
Missões - Coronel
468 Bicaço - Campo RS 99 - 
Novo - TrSs
Passos (Fronteira
com a Argentina)

Art. 22 Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Art. 32 Revogam-se as
disposições em contrário.

Marcado como Nio Aproveltável

Comentário
~~'--'-'--"-"'--'-=..:.._--'---------------------,----,.------ -

Brasilia, 21 de março de 1977; 156° da Independ8ncia e 89" da República.

ERNESTO GEISEL

Dyrceu Araújo Nogueira
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LEI N° 6.346, DE 6 DE JULHO DE 1976

Inclui ligação ferroviária de Mato Grosso na relação descritiva das ferrovias do Plano Nacional de
Viação, instituído pela Lei número 5.917, de 10 de setembro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 12 Fica incluída na iMatriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Transportes - Em

I - d .. d"' . d :revisão PR
re açao escntiva as lerrovlas o Art. I" . Parágrafo 3"
·Plano Nacional de Viação, instituído:
.pela Lei número 5.917 de 10 de 'I:OS órgãos federais das diferentes modalidades de transpol1e deverão
isetembro de 1973, a seguinte elaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente. que
\ligação: l~~ita facilmente estabelecer distinção e ident!ficação entre as diretrizes
I" .,. • lvmnas e seus pontos de passagem. portos e aeródromos. conforme as
i RubmeIa, SP - Ap~ec~da do . relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os
iTaboado - Rondonopobs - CUiabá, IAneltos desta Lei.

iMT.".
I Art. 22 Esta Lei entrará em
!vigor na data de sua publicação,
!revogadas as disposições em
I tráriron o.

Marcado como Não Aproveitável
i
I Comentário
I

Brasília, 6 de julho de 1976;155° da Independência e 88° da República.

ERNESTO GEISEL

Dyrceu Araújo Nogueira
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LEI NO 6.261, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1975

Dispõe sobre o Sistema Nacional dos Transportes Urbanos, autoriza a criação da Empresa Brasileira
dos Transportes Urbanos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1QFica incluída no
documento representativo do Plano
,Nacional de Viação. aprovado pelo
artigo lQ da Lei nQ5.917, de 10de
!setembro de 1973,a seção 7, com a

l
redação seguinte:
"7 - Sistema Nacional dos
Transportes Urbanos:
7.1 - conceituação."

Marcado como Não Aproveitável

Comentário
O texto deste dispositivo encontra-se
reproduzido no art. 3° da Lei n°
6.261175.

Matriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973· Ministerio dos Transportes - Em
revisão PR
Ar!. 4° • Inciso XIV

Art. 22 A alínea m do
artigo 32 da Lei n2 5.917-73 passa a
vigorar com a redação seguinte:
"m) os sistemas metropolitanos e ,os sistemas metropolitanos e municipais dos transportes urbanos deverão

I,ser organizados segundo planos diretores e projetos específicos. de forma amunicipais dos transportes urbanos _ . . .
_. iassegurar a coordenaçao entre seus componentes pnnclpals. a saber: o

deverao ser organIzados segundo ISistema viário. transportes públicos. portos e aeroportos. tráfego e
planos diretores e projetos elementos de conjugação visando a sua maior eficiência. assim como a
específicos, de forma a assegurar a 'Icompatibilização com os demais sistemas de viação e com os planos de
coordenação entre seus componentes desenvolvimento urbano. de fonua a obter uma circulação eficiente de

·passageiros e cargas. garantindo ao transporte terrestre. maritimo e aéreo

I
'possibilidades de expansão. sem prejuízo da racionalidade na localização
das atividades econômicas e das habitações.

principais, a saber: o sistema viário,
transportes públicos, portos e
aeroportos, tráfego e elementos de
conjugação visando a sua maior
eficiência, assim como a
compatibilização com os demais
sistemas de viação e com os planos
de desenvolvimento urbano. de
forma a obter uma circulação
eficiente de passageiros e cargas,
garantindo ao transporte terrestre,
marítimo e aéreo possibilidades de
expansão, sem prejuízo da
racionalidade na localização das
atividades econômicas e das
hll:~itaç~s." ., .
;......:='--"-'-~---"--'-'--'----"-'-'-"---;..----"'===='-"-'---"---=--"----"--'-'-~'-'-'-._-----
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Matriz Destino: 329 - LEI - 59171\973 - Ministerio dos Transportes - Em
revisão PR
Art. 17

Matriz Destino: 329 - LEI - 59171\973 - Ministerio dos Transportes - Em
revisão PR
Art. 3°

O Sistema Nacional dos Transportes Urbanos compreende o conjunto dos
sistemas metropolitanos e sistemas municipais nas demais áreas urbanas.
vinculados à execução das políticas nacionais dos transportes e do
desenvolvimento urbano.

Art. 32 O item 1.2 do

'documento anexo à Lei n2 5.917
ipassa a vigorar com a seguinte
!redação: O Si.ste":la Nacio~~I. de Viaçã~.é .constituíd? dos.conj~~t.os· dos Si~~e~as
\"1.2 _O Sistema Nacional de Viação NaCIOnaiS Rodovlano. FelTovtano. POrtUáriO. Htdrovtano. Aerovmno e de
., "d d . d ITransportes Urbanos e compreende:
.e constitui o os conjuntos os
:Sistemas Nacionais Rodoviário. !
Ferroviário. Portuário. Hidroviário.
Aeroviário e de Transportes Urbanos
e compreende:
a) infra-estrutura viária. que abrange
:as redes correspondentes às
:modalidades de transportes citadas.
iinclusive suas instalações acessórias
le complementares;

I
b) estrutura operacional,
compreendendo o conjunto de meios
e atividades estatais, diretamente
exercidos em cada modalidade de
transporte e que são necessários e
suficientes ao uso adequado da
infra-estrutura mencionada na alínea
anterior;
c) mecanismos de regulamentação e
de concessão referentes à construção
e operação das referidas
infra-estrutura e estrutura
operacional."
<-"-------'----------....------------------_.__.'---'"

Parágrafo único. A seção 7

criada pelo artigo 1.2 desta Lei terá a
seguinte redação:
,"7 - Sistema Nacional dos
Transportes Urbanos
7.1 - Conceituação
7.1.0 - O Sistema Nacional dos
Transportes Urbanos compreende o
conjunto dos sistemas
metropolitanos e sistemas
municipais nas demais áreas
urbanas, vinculados à execução das
políticas nacionais dos transportes e
do desenvolvimento urbano.
7.1.1 - Os sistemas metropolitanos e
municipais compreendem:
a) a infra-estrutura viária expressa e
as de articulação com os sistemas
viários federal, estadual e municipal;
b) os sistemas de transportes
públicos sobre trilhos (metrô,
ferrovia de subúrbio e outros), sobre
pneus, hidroviários e de pedestres,
operados nas áreas urbanas;
c) as conexões intermodais de
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transportes, tais como
estacionamentos, tenninais e outras;
d) estrutura operacional abrangendo
o conjunto de atividades e meios
estatais de administração,
regulamentação, controle e
fiscalização que atuam diretamente
no modo de transportes, nas
conexões intermodais e nas
,infra-estruturas viãrias e que
possibilitam o seu uso adequado.
7.1.2 - Os sistemas metropolitanos e I
municipais se conjugam com as
infra-estruturas e estruturas
operacionais dos demais sistemas
viãrios localizados nas áreas
urbanas.
7.1.3 - Não se incluem nos sistemas
metropolitanos e municipais, I
pertencentes ao Sistema Nacional
dos Transportes Urbanos, as
infra-estruturas e respectivas
estruturas operacionais dos demais
sistemas nacionais de viação,
localizados nas áreas urbanas."

11 - Niveis estadual
metropolitano e municipal:

a) Empresas
Metropolitanas de Transportes
Urbanos, responsáveis pela
elaboração dos planos de transportes
para as respectivas regiões
metropolitanas, coordenando-lhes a
implementação, com a cooperação
da EBTU; empresas coordenadoras a

níveis estadual metropolitano e municipal: . . .

Matriz Destino: 329 - LEI - 591711973 - Ministerio dos Transportes - Em
revisãoPR
Art. 21 , Inciso 11. Alínea a

empresas metropolitanas de transportes urbanos. responsáveis pela
elaboração dos planos de transportes para as respectivas regiões
metropolitanas, coordenando·lhes a implementação. com a cooperação do
Miftl~létltl dôs 1'tlll1~p6ftt!S;
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nivellocal, se for o caso, nas áreas
não compreendidas pelas Regiões
Metropolitanas~

b) Empresas executoras, a
nivel estadual metropolitano ou
municipal, assim como os demais
órgãos responsãveis pela
implementação de projetos de
itransporte metropolitano ou
jmunicipal urbano.

I Art. 5º Fica o Poder
Executivo autorizado a constituir
uma empresa pública, na forma

definida no inciso II do artigo 5º do

Decreto-lei nº 200, de 25 de
fevereiro de 1967, alterado pelo

Decreto-lei nº 900, de 29 de
setembro de 1969. denominada
Empresa Brasileira dos Transportes
Urbanos EBTU. vinculada ao
Ministério dos Transportes.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990,
Art. 40

, Inciso II

§ 1Q A EBTU terá sede e
foro no Distrito Federal, e o prazo de
sua duração será indeterminado.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990,
Art. 40

• Inciso II

r § 2º A EBTU terá
'urisdição em todo o território
nacional. atuando de forma integrada
com entidades afins do Ministério
dos Transportes ou a este vinculadas
e com as demais entidades federais
envolvidas com a formulação e
execução da Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano e com os
mecanismos criados em regiões
metropolitanas e demais áreas
urbanas, na forma do disposto nesta
Lei.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990,
Art. 40

, Inciso II

§ 32 A EBTU poderá

Matriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Transportes - Em
revisão PR .
Art. 21 ,Inciso lI, Alinea c
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participar do capital de outras
empresas cujas atividades sejam
relacionadas com os transportes
urbanos.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei nO 8029/1990.
Art. 4° . Inciso II

Art. 6º A EBTU tem por
,finalidade promover a efetivação da
ipolítica nacional dos transportes
lurbanos. competindo-lhe.
'especialmente. em articulação com o
órgão coordenador da política urbana
nacional:

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990.
Art. 40

• Inciso II

I - Promover e coordenar o
esquema nacional de elaboração.
análise e implementação dos planos
diretores de transportes
metropolitanos e municipais
urbanos;

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990.
Art. 40

• Inciso II

II - gerir a participação
societária do Governo Federal em
empresas ligadas ao Sistema
Nacional de Transportes Urbanos:

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990.
Art. 40

• Inciso 11

1II - gerir o Fundo de
Desenvolvimento dos Transportes
Urbanos. de que trata o artigo 14
desta Lei;

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 802911990.
Art. 40

• Inciso 11

IV - opinar quanto à
prioridade e à viabilidade técnica e
econômica de projetos de transportes
urbanos:

Quinta-feira 20 22145
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Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei na 8029/1990.
Art. 40

, Inciso 11

v. Promover a
implantação de um processo
nacional de planejamento dos
transportes urbanos. como
instrumento de compatibilização das
:políticas metropolitanas e locais dos
Itransportes urbanos com o
,planejamento integrado de
!desenvolvimento das respectivas
regiões metropolitanas ou áreas
urbanas, bem como com a Política
Nacional de Transportes e de
Desenvolvimento Urbano:

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei na 8029/1990,
Art. 40

• Inciso 11\

VI - promover e realizar o
desenvolvimento da tecnologia de
transportes urbanos.

Revogado TacItamente
Lei Revogadora: Lei na 8029/1990.
Art. 40

• Inciso 11

§ 12 Os serviços realizados
pela EBTU serão executados. sob
regime jurídico adequado para o
caso, mediante justa remuneração.

RevoRado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei na 8029/1990.
Art. 40

• Inciso 11

§ 22 É facultado à ÉBTU
prestar serviços a entidades públicas
ou privadas, mediatlte convênios oU
contratos.

ReYOgado TacltálDente
Lei Revogadora: Lei na 8029/199ÍJ.
Art. 4" •Inciso 11

Art. 72 O capital inicial da
EBTU, que pertencerá
exclusivamente à União. será de
Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de
cruzeiros), a ser integralizado.
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Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990,
Art. 4° , Inciso 11

I Art. SQ São retursos da
,EBTU:
i

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990.
Art. 4° . Inciso 11

I - os de capital:

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990,
Art. 4° • Inciso 11

I II - as dotações
orçamentãrias a ela consignadas:

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990,
Art. 4° , Inciso 11

III - as receitas decorrentes
da prestação de serviços:

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei nO 8029/1990,
Art. 4° , Inciso 11

I . .1'': -as receitas
patrImoniais:

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990,
Art. 4° , Inciso 11

v - O produto de operações
de crédito:

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990,
Art. 40

, Inciso 11

VI - as doações;

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990,
Art. 40

, Inciso 11

VII - os recursos
provenientes de outras origens.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei nO 8029/1990,
Art. 40

, Inciso 11

Art. 9ll O regime jurídico

Quinta-feira 20 22147
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ido pessoal da FBTU será o da
!legislação trabalhista.
i
I
: Revogado Tacitamente

Lei Revogadora: Lei nO 802911990,
Art. 40

• Inciso II

Art. 10. A prestação de
comas da EBTU será submetida ao
Ministro dos Transportes que, com o
seu pronunciamento e a
documentação prevista no artigo 42

do Decreto-lei nº 199, de 25 de
:fevereiro de 1967, a enviará ao
iTribunal de Contas da União dentro
ido prazo de cento e vinte dias,
Icontados da data do encerramento de
Icada exercício.

Revogado Tacitamente

I
Lei Revogadora: Lei nO 8029/1990,
Art. 40

, Inciso II

I Art. 11. A EBTU reger-se-á

j
Por esta Lei. pelos Estatutos, que
serão aprovados por decreto, e,

I
SUbSidiariamente, pelas demais
normas de direito aplicáveis.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990,
Art. 40

, Inciso II

I § 1º Dos Estatutos de queI . _
Itrata este artIgo constarao a
composição da administração da
empresa e as atribuições de seus
dirigentes.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990,
Art. 40

, Inciso II

§ 2º O decreto que aprovar
os Estatutos fixará a data da
instalação da EBTU.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990,
Art. 40

, Inciso II

Art. 12. É instituído, a

partir de 1Q de março de 1976, um
adicional de 12% (doze por cento)
do Imposto Único Sobre
Lubrificantes e Combustíveis
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iLíquidos e Gasosos - IULCLG. a ser

I
'arrecadado simultaneamente com o
referido tributo.

II Revogado Tacitamente

I
Lei Revogadora: Constituição
Federal n° 1/1988

f § l!l A parcela que cabe à
iVnião no adicional de que trata este
!anlgo será destinada ao Fundo

j
:Nacional de Apoio ao
,Desenvolvimento Urbano (FNDU).
'cabendo ao Fundo de
Desenvolvimento dos Transportes
Urbanos (FDTU), referido no artigo
14 desta Lei. 75% (setenta e cinco
por cento) da mencionada parcela.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Constituição
Federal n° 1/1988

§ 2º Os Estados. o Distrito
Federal e os Municípios destinarão a
desenvolvimento urbano a parte do
adicional que lhes couber. da qual os
Estados e o Distrito Federal
aplicarão 75% (setenta e cinco por
cento) em Transportes Urbanos.

Revogado Tac:itamente
Lei Revogadora: Constituição
Federal n° 111988

Art. 13. Fica instituido na
Taxa Rodoviária Única (TRU).
devida, anualmente. por proprietário
de carro de passeio. um adicional de
até 0.5% (meio por cento) sobre o
valor venal fixado para aqueles
veículos, a ser arrecadado
simultaneamente com o referido
tributo, que poderá ser parcelado.

L

Revogado Tac:itamente
Lei Revogadora: Constituição
Federal n° 1I1%9Artigo 23. Inciso
m
Comentário
A TRU se tomou inconstitucional a
partir da Emenda Constituicional n°
27/85, que criou o IPVA e vedou a
cobrança de impostos ou taxas
incidentes sobre a utilizaçao de
veiculos.
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I Parágrafo único. O
ladicional como receita da União.
será creditado ao FNDU. na
subconta do FDTU.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Constituição
Federal n° 111969Artigo 23. Inciso
III
Comentário
A TRU se tomou inconstitucional a
partir da Emenda Constituicional n°
27/85. que criou o IPVA e vedou a
cobrança de impostos ou taxas
incidentes sobre a utilizaçao de
veiculos.

Art. 14. Fica criado. como
subconta do FNDU, o Fundo de
Desenvolvimento dos Transportes
Urbanos (FDTU) destinado a prover
recursos para a execução da Política
Nacional de Transportes Urbanos.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Ato Disp. Cons!.
Transitorias n° 1/1988, Art. 36

§ lQ Integrarão o FDTU:

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Ato Disp. Consto
Transitorias nO 1/1988, Art. 36

a) 75% (setenta e cinco por
cento) da parte da União no
adicional do IULCLG, de que trata o
§ 1Q do artigo 12;

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Ato Disp. Consto
Transitarias n° 1/1988, Ar!. 36

b) O valor do adicional da
TRU, instituído no artigo 13. assim
como 35% da quota da União, já
existente, na referida TRU;

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Ato Disp. Cons!.
Transitorias n° 1/1988, Art. 36

c) os recursos dos Estados.
Territórios e Distrito Federal
transferidos ao Fundo, median.te
convênios ou acordos;
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Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Ato Disp. Consto
Transitorias na 111988, Art. 36

d) os recursos dos·
Municípios integrantes de Regiões
iMetropolitanas, transferidos ao
:Fundo. mediante convênios ou
:acordos:,

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Ato Disp. Consto
Transitorias na 1/1988. Art. 36

; e) créditos orcamentários e

l
'adicionaisda União de~tinados à
execução dos investimentos em

'

transportes urbanos ou para a
cobertura de seus custos
operacionais;

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Ato Disp. Consto
Transitorias na 111988, Art. 36

f) recursos oriundos de
programas especiais;

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Ato Disp. Consto

I Transitorias na 111988, Art. 36

í g) recursos provenientes de
,contratos, convênios e ajustes;

I
Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Ato Disp. Consto
Transitorias na 1/1988. Art. 36

h) recursos de outras
fontes.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Ato Disp. Consto
Transitorias na 111988, Art. 36

§ 2º A destinação dos
recursos do FDTU será estabelecida
mediante aprovação do Presidente da
República. por proposta do Ministro
dos Transpor;.cs ,~ do Ivlinistro Chefe
da Secretaria ue Planejamento da
Presidência da República.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Ato Disp. Consto
Transitorias na 1/1988, Art. 36

Quinta-feira 20 22151
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§ 3º A administração <.lo
FDTU competirá à EBTU.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Ato Disp. Consto
Transitorias n° 1/1988. Art. 36

r § 4º Observada a
iprogramação aprovada. os recursos
;do FDTU serão aplicados a funúo
!perdido. para participação de capital
;ou mediante operações de crédito.
'neste último caso com a
intermediação necessária de agente
fmanceiro oficial.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Ato Disp. Cons!.
Transitorias n° 111988. Art. 36

Art. 15. Fica o Poder
Executivo autorizado a abrir crédito
especial de CrSIOO.OOO.OOO.OO (cem
milhões de cruzeiros) para atender à
integralização de capital inicial da
EBTU.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990.
Art. 40

• Inciso II

Parágrafo único. A abertura
do crédito autorizado neste artigo
será compensada mediante
cancelamento de dotações constantes
do Orçamento da União para o
corrente exercício de que trata a Lei
nº 6.187, de 16 de dezembro de
1974.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n° 8029/1990.
Ar!. 40

• Inciso II

Art. 16. Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em
contrário.

Marcado como Não Aproveltável

Comentário

Brasília, 14 de novembro de 1975; 154D da IndependSncia e 87" da República.

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Símonen

Newton Cyro Braga

Shigeaki Uelei

João Paulo dos Reis Velloso



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

LEI N° 4.379, DE 21 DE AGÔSTO DE 1964

Quinta-feira 20 221$3

Inclui no Plano Rodoviário Nacional a ligação entre Rio Verde, no Estado de Goiás (BR-19) e Campo
Grande, no Estado de Mato Grosso (BR-16).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAl. manteve e eu
promulgo, nos têrmos do § 3°, do art. 70. da Constituição Federal, a seguinte lei:

Art. 12 Fica incluída no
'Plano Rodoviário Nacional, em
,caráter de primeira urgência. a
'Iligação rodoviária entre as cidades
de Rio Verde, no Estado de Goiás, e
iCampo Grande, no Estado de Mato
IGrosso.
!
I Art. 22 Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em
contrário.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

;Matriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Tr~sp~~ies - E~
;revisão PR
jArt. 1° . Parágrafo 3°

Brasília, 21 de agôsto de 1964; 143° da Independência e 76° da República.

H. CASTELLO BRANCO
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LEI N" 9.060, DE 14 DE JUNHO DE 1995.

Inclui ligações ferroviárias na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação,
instituído pela Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

- .
Art. 12 São incluídas. na !Ma!"".z Destino: 329 - LEI - 591711973 - Ministerio dos Transportes. Em

R l -De .. da F . d lrevlsao PR
. e açao scntlva s errOVlas o iArt. I" Parágrafo 3"
;Plano Nacional de Viação, instituído I .
;pela Lei n2 5.917, de 10 de setembro Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão

Ide 1973, as seguintes ligações elaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente. que
permita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as diretrizes

Iferroviárias, com os respectivos viárias e seus pontos de passagem. portos e aeródromos, conforme as
Ipontos de passagem: relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os
I Anexos desta Lei.

I
~ I - Salgueiro - Araripina, no Ma!T~z Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Transportes· Em
Estado de Pernambuco denominada revlsao PR
n . d G' Art. I" • Parágrafo 3"
rerrovla O esso;

Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão

I
elaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente. que
permita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as diretrizes

I
viárias e seus pontos de passagem. portos e aeródromos, conforme as
relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os
Anexos desta Lei. ..

r

II - Crato - Araripina - Ma~z Destino: 329 - LEI - 591711973 - Ministerio dos Transportes - Em
Canto do Buriti - Eliseu Martins _ revisão PR
IRibeiro Gonçalves _Balsas -Carolina Art. I" , Parágrafo 3"

- Araguaína, nos Estados do Ceará, Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão
Pernambuco, Piauí, Maranhão e elaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente. que
Tocantins denominada Ferrovia permita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as diretrizes
Transnordestina; viári~ e seus p<?ntos de ~assagem. ~rtos e ae~ód~omos. conforme as

relaçoes descntlvas do Sistema NaCIOnal de Vlaçao de que tratam os
Anexos desta Lei.

m-EF-498 - Foz do
Iguaçu - Dionísio Cerqueira - São
Miguel do Oeste, nos Estados do
Paraná e Santa Catarina;

Matriz Destino: 329 - LEI· 5917/1973 - Ministerio dos Transportes - Em
revisioPR
Art. 1° •Pllligrafo 3°

.Os órgios federais du diferentes modalidades de transporte deverão
;elaborar u respectivas cartu geogdficas em escala conveniente. que
permita facilmente estabelecer distinçio e identificaçio entre as diretrizes
vimu e seus pontos de passagem, portos e aeródromos, conforme as

. relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os
Anexos desta Lei.

Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão
elaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente. que
pennita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as diretrizes
vimas e seus pontos de passagem, portos e aeródromos. conforme as
relações descritivas do Sistema Nacional de Viação dê que tratam os
Anexos desta Lei.

IV - EF-499 - São Miguel
do Oeste - Chapecó-Concórdia 
loaçaba - Herval do Oeste -Campos
Novos - Lages, no Estado d~ '$anta
Catarina;

i-'-'-"'--'---"""-";...-;....""...;....:...'-='..;:... "'.• .:..0,--,-,-",,---;;;;--:;;.";..:.''-:';;'~';;;;"-=-'i-""-:.;;-::;_o===-":.;;-=::; ••=====:.;;-:.;;-",.='_:';;0--=_"'_:';;--=';;;;-:;;"-'-. . o' •__
Matriz Destino: 329 - LEI- 5917/1973 - Ministerio dos Transportes - Em
revisãoPR
Art. l° •Parágrafo 3"

;""';';;;:';'_"""0"""';,;.'~-",_;..;:.''''--'';'';:''';,;.'-",o,;..;:.'-"'-'"..;;... ..:.•...:....'-'-7"'0.;..;:...=-.,;......;...;:...~."o..:._..;:.;..=.o.=.....=__="=.. =-",_=O"-"'='._=~=__="'=_=__'='O='_-'-""--"'=~_="_="'.'--' ... _o. '.. _. o. o...
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v -EF-500 - Ponte Alta 
ICuritibanos, no Estado de Santa
Catarina.

Matriz Destino: 329 - LEI - 591711973 - Ministerio dos Tran~portes - Em
revisão PR
Art. 10 • Parágrafo 30

Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão
elaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente. que
permita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as diret~i7.es

viárias e seus pontos de passagem. portos e aeródromos. conforme as
relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam,os
IAnexos desta Lei..'--------------

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

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Art. 32 Revogam-se as
disposições em contrário.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Brasília, 14 de junho de 1995; 174° da Independência ~ lOr da República,

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Odacir Klein
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LEI N" 7.581, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1986

Altera o Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973,
modificando o traçado da BR-080.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

í Art. 12 O Plano Nacional !Ma~_z Destino: 329· LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Tr~~p~rtes ~ EI~ .
I lrevlsao PR
jde Viação, aprovado pela Lei n!1. Art. I" • Parágrafo 3"
15.917, de 10 de setembro de 1973, na I
parte>'referente à Relação Descritiva lOs órgãos federais,das diferentes m~alidades de transport~ deverão
das ,litodovias do Sistema Rodoviârio elabo~ar as ~speCtlvas cartas ge~g~afi~as e,m e~ala c~nvemente. ~ue ,
FI d'l I . te permita facdmente estabelecer dlstmçao e ldentlficaçao entre as diretrizes
e p~ ,passa a ter a segum viárias e seus pontos de passagem. portos e aeródromos. conforme as

redflçao: relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os
"2J2.2 - Relação Descritiva das Anexos desta Lei.
Rodovias do Sistema Rodoviário
Federal:
Rodovias Radiais

BR-080 - Brasília-Uruaçu-São
Miguel do Araguaia-Entroncamento
clBR~lS8."

Art. 2Q Esta lei entra em
vigor na data de sua publicação.

Marcado como Nio Aprovelt6vel

ComentArIo

Art. 32 Revogam-se as
disposições em contrário.

Marcado como Nio Aprovelt6Ye1

Coment6rfo

Brasilia, 24 de dezembro de 1986; 16So da IDdcpcndência e 98° da República.

JOSÉ SARNEY

José Reinaldo Cameiro Tavares
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LEI N° 7.436, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985.

Quinta-feira 20 22157

Comentário

Inclui na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei n° 5.917.
de 10 de setembro de 1973 ferrovia transversal ligando Belém - São Luís - Teresina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciona a
seguinte Lei:

Art. lJl Fica incluída na 'Matriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Transportes - Em

R I - D ., d F . d revisão PR
: e açao escntlva as errOVIaS o Art. ln • Parágrafo 3"
Plano Nacional de Viação, instituído •
IjPela lei nJl 5.917. de 10 de setembro .Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão
de 1973 sob o número de ordem jelabo.rar as :espectivas cartas ge~g~áfi:as e.m es~ala c~nveniente. ~ue .
, , . . , 'permIta facilmente estabelecer dIstmçao e Identlficaçao entre as dlrelnzes

I
EF-370'~ ferr?vIa transversal,Belem 'viárias e seus pontos de passagem. port.os e aeródromos, conforme as
(PA) - Sao LUIS (MA) - Teresma /relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os
,(PI). Anexos desta Lei.

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

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

I Art. 32 Revogam-se as
jdiSpOSições em contrário.

I Marcado como Não Aproveitável

I
Brasília, em 20 de dezembro de 1985; 164° da Independência e 97° da República.

JOSÉ SARNEY

Affonso Camargo
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LEI N" 6.976, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1981.

Altera a diretriz da Rodovia BR-222, integrante ao Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n°
5.917, de 10 de setembro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

I Art. 11.2 A diretriz da
]Rodovia BR-222, constante da
'Relação Descritiva das Rodovias do
Sistema Rodoviário Federal - Anexo
ao Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei nQ 5.917, de 10 de
setembro de 1973, passa a vigorar
com a seguinte redação:
BR Pontos de passagem Unidade da
Extensão Superposição
Federação (KM) BR - KM
222 Fortaleza-Piripiri-Itapecuru
CE-PI-MA-PA 1.507010 - 74
Mirim-Santa Inês-Açailândia
Vila Felinto MüIler-Marabá
Entrocamento BR-158

Art. 2fJ. Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

Marcado como Não Aproveitãvel

Comentário

Art. 31.2 Revogam-se as
disposições em contrário.

Marcado como Não Aproveitãvel

COJ11eilt4rlo
.. í.

Matriz Destino: 329 - LEI - 591711973 - Ministerio dos Transportes - Em
revisão PR
Art~ I" •Parágràfo 3"

Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão
elaborar as respectivas cartas geográficas em escala c,onveniente, que
permita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as diretrizes
viárias e seus pontos de passagem. portos e aeródromos. conforme as
relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os
Anexos desta Lei.

Bmsília, 14 de dezembro de 1981; 160" da Independencia e 93° da República.

JOÃO FIGUEIREDO

Wando Pereira Borges
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LEI N" 6.933, DE 13 DE JULHO DE 1981.

Quinta-feira 20 22159

Inclui ligação rodoviária na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal'do Plano
Nacional de Viação, instituído pela Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 12 Fica incluída IMa~z Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Tra~~p~rl~s ~ E~
'D I - De .. d Rod . d 'revlsao PR;n.e açao scntlva as OVlas o :Art. 1° • Parágrafo 30
ISistema Rodoviário Federal do Plano I

'Nacional de Viação, instituído pela iOs órgãos federais das diferentes modalidades 'de transporte deverão
Lei n2 5.917 de 10 de setembro de elabo!ar as ~spectivas cartas ge~g~áficas e.mes~ala conveniente. ~lIe .

1973
~ li -. pennlta faCilmente estabelecer dlstmção e IdentIficação entre as diretrIZes

, a se$umte gaçao. viárias e seUs pontos de passagem. portos e aeródromos. confonne as
''UBERLANDIA-CAMPO relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os
FLORIOO-PLANURA-MG". Anexos desta Lei.

Art. 22 Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

Marcado como Não Aproveltável

Comentário

Brasília, em 13 de julho de 1981; 160" da Independência e 93° da República.

JOÃO FIGUEIREDO

Eliseu Resende

José Flávio Pécora
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LEI N° 6.776, DE 30 DE ABRIL DE 1980.

Altera a Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n° 5.917,
de 10 de setembro de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 12 A Relação jlMatriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Tra"nsp~rtes - E~
revisão PR

:Descritiva das Rodovias integrantes !Art. 1° ,Parágrafo 30
:do Sistema Rodoviário Federal, do i

'Plano Nacional de Viação, constante Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão
do Anexo aprovado pela Lei nQ elaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente. que

permita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as diretrizes
5.917, de 10 de setembro de 1973, é viárias e seus pontos de passagem, portos e aeródromos, conforme as
alterada na forma seguinte: relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam 05

Ligações Anexos desta Lei.

"BR-473 ~ São Gabriel (BR-290) -
Bajé (BR-293) - Aceguâ-Herval-
Entroncamento BR-471."

[ Art. 22 Esta Lei entram em
vigor na data de sua publicação.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Art. 3\2 Revogam-se as
disposições em contrário.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário
"---'------------------------,--- "-'-'

Brasília, em 30 de abril de 1980; 159° da Independência e 92° da República.

JOÃO FIGUEIREDO

Eliseu Resende
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LEI N" 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979.

Dispõe sobre a denominação de vias e estações tenninais do Plano Nacional de VilÇio, edáouitãs
prov.idências.

O PRESIDENTE DE REPÚBUCA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Ii Art. 1Q As estações
,terminais, obras-de-arte ou trechos
de via do sistema nacional de
transporte terão a denominação das
localidades em que se encontrem,
cruzein ou interliguem, consoante a
nomenclatura estabelecida pelo
Plano ,~,llCiollal d~ Viação.

IMatriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Tran~portes-:'E;:;; .,
revisão PR

IArt.29

As estações terminais. obras-de-arte ou trechos de via do sistema nncionol
de transporte terão a denominação das IQCa1idadés em que se encontrem.
cruzem ou interliguem. consoante a nomenclatura estlbelecida pelo
Sistema Nacional de Viação.

Parágrafo único. Na
execução do disposto neste artigo
será ouvido, previamente, em cada
caso, o órgão administrativo
competente.

Art. 2fJ. Mediante lei
especial, e observada a regra
estabelecidas no artigo anterior, uma
estação tenninal, obra-de-arte ou
trecho de via poderá ter,
supletivamente, a designação de um
fato histórico ou de nome de pessoa
falecida que haja prestado relevante
serviço à Nação ou à Humanidade.

Matriz Destino: 329 - LEI - 591711973 - Ministeria doi Transportes - Em
revisão PR
Art. 29 •Parágrafo único

Matriz Destino: 329 -.."LEI .. 5917/1973 .."Ministerio dos r;;;põ~t~~ -:- Em .
revisão PR
Art. 30

Mediante lei especial. e observada a regra estabelecida no artigo anterior.
uma estação terminal. obra-de-arte ou trecho de via poderá ter.
supletivamente. a designação de um fato histórico ou de nome de pessoa
falecida que haja prestado relevante serviço à Naçio ou à Humanidade.

Art. 3fJ. São mantidas as
denominações de estações terminais.
obras-de-arte e trechos de via
aprov~~s por lei. I

Matriz Destino: 329 - LEI· 5917/1973 - Ministerio dos Transportell- Em
revisãoPR
Art. 31

Art. ~ O POder Executivo
regulamentará esta Lei no prazo de
noventa dias, estabelecendo,
inclusive, o inicio de sua execução.

Marcado como Nilo Aproveit4vel

Comentúio

Art. 511 Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

Marcado como Nilo AproveitAvel

Comentúio
.'

Art. 6ll Revogam-se as
disposições em contrário.
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Marcado como Não Aproveitável

Comentário
.:...-_-----------------------_...._- ._...

Brasília, em 27 de agosto de 1979; 1580 da Independência e 910 da República.

JOÃO FIGUEIREDO

Eliseu Resende

LEI N" 9.078, DE 11 DE JULHO DE 1995.

Introduz modificação no Plano Nacional de Viação, incluindo o trecho rodoviário que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

I Art. 12 O Sistema Matriz Destino: 329 - LEI - 591711973 - Ministerio dos Tra';sport~~ ~E~'

IRodoviário Nacional do Plano revisão PR
,Art. la. Parágrafo 30

!Nacional de Viação, aprovado pela
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de IIOS órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão
1973, passa a incluir o elaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente. que

permita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as'diretrizes
prolongamento da Rodovia BR-282, viárias e seus pontos de passagem. portos e aeródromos, conforme as
a partir de São Miguel D'Oeste, no relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os
Estado de Santa Catarina, até a ponte Anexos desta Lei.

sobre O Rio Peperiguaçu, na divisa
com a Argentina.

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

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Art. 32 Revogam-se as
disposições em contrário.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário
-'------'------'--------------------_._.._- .

Brasília, 11 de julho de 1995; 174D da Independência e lOr da República.

FERNANDO HENRIQUE CARD0S0

Odacir Klein
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LEI N° 6.671, DE 04 DE JULHO DE 1979

Inclui no Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973,0 Porto
de Tefé, localizado no Município de Tefé, Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

-------------~ -- .•..
JMatriz Destino: 329 - LEI- 591711973 - Ministerio dos Transportes - Em
:revisào PR
-Art. }" •Parágrafo 3"

Art. 12 Fica incluído na
Relação descritiva dos Portos
Marítimos, Fluviais e Lacustres do
iPlano Nacional de Viação, seção 4.2 los órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão
ido documento anexo de que trata o !elaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente. que

lpermita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as diretrizes
iart. 12 da Lei n2 5.917, de 10 de viárias e seus pontos de passagem. portos e aeródromos, conforme as
','setembro de 1973, o Porto Tefé, relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que tratam os
localizado à margem do Rio Anexos desta Lei.

ISolimões, Município de Tefé, Estado
Ido Amazonas.

Comentário

Marcado como Não Aproveitável

r

Art. 22 Esta Lei entrará em'
vigor n~ data de sua publicação.
I

I
Art. 32 Revogam-se as

disposições em contrário.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Brasília, em 04 de jullio de 1979; 158° da Independência e 910 da República.

JOÃO B. DE FIGUEIREDO

Eliseu Resende
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LEI N° 6.648, DE 16 DEMAlO DE 1979

Introduz alteração no Plano Nacional de Viação, incluindo trecho rodoviário nos Estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NAOONAL decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.Q É incluído na
iRelação Descritiva das Rodovias do
iSistema Rodoviário Federal, do
Plano Nacional de Viação aprovado

pela Lei n.Q 5.917, de 10 de setembro
de 1973, o segu~te trecho
rodoviário, nos Estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul:
BR-163 - São Miguel D'Oeste
Itapiranga - Tenente Portela.
Extensão aproximada de 98 Km.

Art. 2.Q Esta Lei entrarã em
vigor na data de sua publicação.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Art. 3.2 Revogam-se as
disposições em contrãrio.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Matriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Transportes - Em
revisão PR
Art. l° , Parágrafo 3°

Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão
elaborar as respectivas cartas geográficas em escala conveniente. que
permita facilmente estabelecer distinção e identificação entre as diretrizes
viárias e seus pontos de passagem. portos e aeródromos. conforme as
relações descritivas do Sistema Nacional de Viação de que .tratam os
Anexos desta Lei.

Brasília, em 16 de maio de 1979; 158° da Independência e 91° da República.

JOÃO B. DE FIGUEIREDO

Eliseu Resende
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Altera disposições da Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973, que "aprova o Plano Nacional de
Viação, e dã outras providências11

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e ou
sanciono a seguinte Lei.

Art. 12 A Alínea c do art.

i32 da Lei n2 5.917, de 10 de
isetembro de 1973, passa a vigorar
com a seguinte redação:
IIArt. 32 _ ..

c) dar-se-ã preferência ao

l
aproveitamento da capacidade ociosa
dos sistemas existentes.11

Art. 22 Fica incluída no
Anex05.2.1 da referida lei - Relação
Descritiva das Hidrovias do Plano
Nacional de Viação - a seguinte
Wdrovia: Bacia do Paraná.
Piracicaba - FozlPaulínia.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário
Dispositivo incorporado no Anexo
m.

Art. 32 Fica incluído no
Anexo 4.2 da referida lei - Relação
Descritiva dos portos marítimos,
fluviais e lacustres do Plano
Nacional de Viação - sob o nfJ. de
ordem 102, o seguinte: 102
Corumbataí-SP - Rio Piracicaba.

\. Marcado como Não Aproveltável

Comentário
Dispositivo incorporado no Anexo
m.

Art. 4!J. Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Art. 52 Revogam-se as
disposições em contrãrio.

IMatriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos T;~~spor;es - E~
:revisão PR
!Art. 4" . Inciso IH
!,
!dar-se-á preferência ao aproveitamento da capacidade ociosa dos sistemas
existentes:
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Marcado como Não Aproveitável

Comentário

Brasília, em 16 de abril de 1979; 158° da Independência e 91° da República.

JOÃO B. DE FIGUEIREDO

Eliseu Resende

LEI N° 9.277, DE 10 MAIO DE 1996

Autoriza a União a delegar aos municípios, estados da Federação e ao Distrito Federal a administração
e exploração de rodovias e portos federais.

O PRESIDENTE DA REPÚBUCA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

I Art. 12 Fica a União, por
iintermédio do Ministério dos
!Transportes, autorizado a delegar,
pelo prazo de até vinte e cinco anos,
prorrogáveis por até mais vinte e
cinco, aos municípios estados da
federação ou ao Distrito Federal, ou
a consórcio entre eles, a
administração de rodovias e
exploração de trechos de rodovias,
ou obras rodoriárias federais.

Art. 22 Fica a União
igualmente autoriza, nos termos
desta Lei, a delegar a exploração de
portos sob sua responsabílidade ou
sob a responsabílidade das empresas
por ela direta ou indiretamente
controladas.

Matriz Destino: 329 - LEI - 591711973 - Ministerio dos Transportes - Em
revisão PR
Art. 32

·Fica a União. por intermédio do Ministério dos Transportes. autorizaúa a
delegar. pelo prazo de até vinte e cinco anos. prorrogáveis por até mais
vinte e cinco. aos Municípios. Estados ou ao Distrito Federal. ou a
consórcio entre eles. a administração de rodovias e exploração úe trechos
de rodovias. ou obras rodoviárias federais.

Fica a União igualmente autorizada. nos termos desta Lei. a delegar a
exploração de portos sob sua responsabilidade ou sob a responsabiliúade
das empresas por ela direta ou indiretamente controladas.

Art. 32 A delegação será
formalizada mediante convênio.

Matriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Transportes - Em
revisãoPR
Art. 34

;-:'---'--""-'--'--"-=::=-"':':-_-'-':'-r::-:-'-'-:'-:=-""~~"':'-'-:-=::'-:::-:':::cc=::::--:-::--:-~-:--=:-----'--

Matriz Destino: 329 - LEI - 5917/1973 - Ministerio dos Transportes - Em
revisãoPR
Art. 34, Parágrafo l°

§ 12 No instrumento de
convênio constará cláusula prevendo
a possibilidade de aplicação da
legislação do Município, do Estado
ou do Distrito Federal na cobrança
de pedágio ou de tarifa portuária, ou
de outra forma de cobrança cabível,
no que não contrarie a legislação
federal.

I .. -- ----==""..:::':o:::•._"'.."'.••=.."'"""'..='"".., ! ..,,",,'"""'===_===='===-=-======== _ _" ..
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§ 22 A reéeita auferida na
forma do parágrafo anterior será
aplicada em obras complementares,
no melhoramento, na ampliação de
capacidade, na conservação e na
sinalização da rodovia em que for
cobrada e nos trechos rodoviários
que lhe dão acesso ou nos portos que
lh~. derem origem.

Art. ~ Para a consecução
dos objetos indicados nesta Lei,
poderá o Município, o Estado ou o
Distrito Federal explorar a via ou o
porto diretamente ou através de
concessão, nos termos das leis
/ederais que regem as concessões e
ida Lei nl1 8.630, de 25 de fevereiro
ide 1993.

I Art. 52 A União poderá
'destinar recursos fmanceiros à
construção, conservação,
melhoramento e operação das
rodovias ou trechos de rodovias e
obras rodoviárias federais ou aos
portos, objeto de delegação, desde
que tais obras e serviços não sejam
de responsabilidade do
concessionário.

Matriz T>estino: 3W-i:'LEI·· 59171t973 • Ministerio dos Trll!1spottes· Em
revisão PR
Art. 34 , Parágrafo 2°

Matriz Destino: 329 • LEI· 5917f1973 - Ministerio dos Transportes - Em
revisão PR
Art. 35

Para a consecução dos objetivos indicados nesta Lei, poderá o Município.
o Estado ou o Distrito Federal explorar a via ou o porto diretamenle ou
através de concessão, nos termos das leis federais que regem as concessões
e da Lei nO 8.630. de 25 de fevereiro de 1993.

IMatriz Destino: 329 - LEI - 5917fl973 - Ministerio dos-y;.;;;~p~~t~s - E~;
revisão PR
Art. 36

A União poderá destinar recursos financeiros ao melhoramento e à
construção, conservação e operação das rodovias ou trechos de rodovias e
obras rodoviárias federais ou aos portos. objeto de delegação. desde que
tais obras e serviços não sejam de responsabilidade do concessionário.

r---"-'-~-----'---'---'--"-~':"""i:-........c--'--'--'-=---.,-'-'-'-"'---"-=--'-'--'----'---- .-.-' .-.. ---
Art. 62 No exercício da Matriz Destino: 329 - LEI - 59 I7f1973 - Ministerio dos Transportes· Em

_ . revisão PR
delegaçao a que se refere esta leI, o Art. 37
Município, o Estado da Federação ou
o Distrito Federal observarão os No exercício da delegação a que se refere esta Lei, o Município, o Estado
linlites da cOlnpetência da União. ou o Distrito Federal observarão os limites da competência da União.

Art. 72 Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário..:-._=-'-'--'---' -'-'- . o_o.

Brasília, 10 de maio de 1996; 175° da Independência e 108° da República,

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Odacir Klein



ANEXO I

RELAÇÃO DESCRITIVA DAS RODOVIAS DO SISTEMA NACIONAL DE VIAÇÃO

--

UNIDADES DA EXTENSÃO ..
SUPERPOSIÇÃO *

BR PONTOS DE PASSAGEM ---
FEDERAÇÃO (KM) BR Km

RODOVIAS RADIAIS

010 Brasilia-Paranã-Carolina-Porto Franco-Guamá-Belém DF-GO-MA-PA 1.901 - -
020 Brasilia-Posse~Barreiras-Picos-Fortaleza DF-GO-BA-PI-CE 1.882 - -

,

030 Brasília-Montalvânia-Carinhanha (porto fluvial do S. Francisco)-
Brumado-Ubaitaba-Campinho DF-GO-MG-BA 615 - -

040 Brasília-Três Marias-Belo Horizonte-Barbacena-Juiz de Fora-Três
Rios-Rio de Janeiro (praça Mauá) DF-GO-MG-RJ-GB 1.172 _. -

050
Brasilia-Cristalina-Uberlânwa-Uberaba-Ribeirão-PretO-campinas-
São Paulo-Santos

DF-GO-MG-SP 1.051 040 106

060 BraSilia-Anápolis-Goiâniá.-Rio Ve*-Jatai-Campo Grande-
Fronteira com o Paraguai. . DF-GO-MT 1.281 - -

070 Brasília-JaragUâ-Aragarças-Cuiabá-cáceres-Fronteira com a Bolívia DF-GO-MT 1.286 -
-

·080 Brasília-Uruaçu-Slo Micuel do Aracuaia-Entroncamento com
BR-158-Cachimbo~Jacareacanga-Canumi-Manaus 1 DF-GO-MT~PA-AM 2.227 - -

RODOVIAS LONGITUDINAIS

1 Inclusio de~hode IICOI"do com o art. I· da I.ei n· 7.58\, de 24 de dezembro de 1986.
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BR PONTOS DE PASSAGEM UNIDADES DA
FEDERAÇÃO

EXTENSÃO
(KM)

SUPERPOSIÇÃO *

BR-l Km

Macau-Pedro Avelino-Lages-CerroCorá-Ligação-Santa Cruz-
Campina Gtande-Caruaru-Maceió .. IRN-PB-PE-AL

Araçuai-Capelinha-Guanhães-ltabira-Nova Era-São Domingos do
Prata-Ponte Nova-Ubá-Cataguazes-Leopoldina-Providência-Volta
Grande-Bom.Jardim-Fomo IMG-RJ

Areia Branca-Mossoró-Augusto Severó-Patos-Monteiro-Cruzciro do
Nordeste-Petrolândia-Paulo Afonso-Ribeira do Pombal-Alagoinhas-
Entronc. cf BR-324 rRN-PB-RN-PE-PB-PE-AL-BA

Fortaleza-Russas-Jaguaribe-Salgueiro-Canudos-Feira de Santana
Vitória da Conquista-Teô(ilo Otoni-Muriaé-Leopoldina-Além
Paraiba-Teresópolis-Entronc. cf BR-493-Entronc. clBR-040-Rio de
Janeiro-Barra Mansa-Lorena-São Paulo-Registro-Curitíba-Lages- [CE-PB-CE-PE-BA-MG-RJ-
Porto Alegre-Pelotas.Jaguario GB-RJ-SP-PR-SC-RS

o
):
C!
O

~
n)-,
::
)-

s;
O
O
V}

O
lTl
"'O

~.

8
V}

52Z

897

1.065

4.468·

4.517
RN-PB-PE-AL-SE-BA-ES-RJ
GB-SP-PR-SC-RS

Touros-Natal-João Pessoa-Recife-Maceió-Aracaju- Feira de
.Santana-ltabuna-São Mateus-Vitória-Campos-Niterói-Rio
Mangaratiba-Angra dos Reis-Caraguatatuba-Santos-Iguape
Antonina-Joinville-ltajaí-Florianópolis-Tubarão-osório-São José do
Norte-Rio Grande

tl6

120

104

101

110

122 Chorozinho (BR-116)-Solonápole-lgualú-Juazeiro do Norte
Petrolina-Juazeiro- Urandi-Montes Claros CE-PE-BA-MG 1.554

135

146

Cristalândia-Barreiras-Correntina-Montalvânia-Januária-Montes
Claros-Curvelo-Cordisburgo-Belo Horizonte

Patos de Minas-Ara."á-Poços de Caldas-Bragança Paulista

MA-PI-BA-MG

MG-SP

2.446

611 í
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UNIDADES DA EXTENSÃO
SUPERPOSIÇÃO *

BR PONTOS DE PASSAGEM
FEDERAÇÃO . (KM) BR Km

153 Marabá-Araguaína-Gurupi-Ceres-Goiânia-Itumbiara-Prata-Frutal-
São José do Rio Preto-Ourinhos-Irati-União da Vitória-Porto União-
Erechim-Passo Fundo-Soledade-Cachoeira do Sul-Bagé-Aceguá PA-GO-MG-SP-PR-SC-RS 3.555 - -

154 ltumbiara-lluiutaba-Campina Verde-Nhandeara-Entronc. cfBR-153 GO-MG-SP 433 - -

156 Cachoeira de Santo Antônio-Macapá-Calçoene-Oiapoque-
Fronteira cf Guiana Francesa' AP 912 - -

158 Altamira-São Felix do Araguaia-Xavantina-Barra do Garças-
Aragarças-Jataí-Paranaíba-Três Lagoas-Panorama-Dracena-
Presidente Venceslau-Porto Marcondes-Paranavaí-Campo Mourão-
Laranjeiras do Sul-Campo Erê-Iraí-Cruz Alta-Santa Maria-Rosário
do Sul-Santana do Livramento PA-MT-GO-MT-SP-PR-SC-RS 3.670 080 115

163 São Miguel D'Oeste-Itaeiranga-Tenente Portela-Barracão-Guaíra-
Porto Morumbi-Dourados-Rio Brilhante-Campo Grande-
~ondonópolis-Cuiabá-PortoArtur-Cachimbo-Santarém-Alenquer-
Obidos-Tiriós-fronteira cf Suriname ' SC-PR-MT-PA 4.064 060 67

174 Cáceres-Mato Grosso-Vilhena-Canumã-Manaus-Caracaraí-Boa
Vista-Fronteira cf Venezuela MT-RO-AM-RR 2.860 080 188

,;

RODOVIAS TRANSVERSAIS

210 Macapá-Caracaraí-lçana-Fronteira cf Colômbia AP-AM 2.323 - -

2 Alteração confonne o art. I' do Decreto-Lei n' 1.868, de 30 de março de 1981.

, Inclui trechos confonne previsto na aJ;!. I' da Lei n' 6.648, de 16 de maio de 1979.
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UNIDADES DA EXTENSÃO
SUPERPOSIÇÃO"

BR PONTOS DE PASSAGEM f----

FEDERAÇÃO (KM) BR Km

222 Fortaleza- Piripiri-Itapecuru Mirim-Santa Inês-Açailândia-Vila
Felinto Müller-Marabá-Entronc. cf BR-158 CE-PI-MA-PA 1.507 010 74
•

226 Natal-Santa Cruz-Currais Novos-Augusto Severo-Pau dos Ferros-
Jaguaribe-Crateús-Terezina-Presidente Dutra-Grajaú-Porto Franco-
Entronc. cf BR-153 RN-CE-PI-MA-GO 1.487 - -

230 Cabedelo-João Pessoa-Campina Grande-Patos-Cajazeiras-Lavras da
Mangabeira-Picos-Floriano-Pastos Bons-Balsas-Carolina-Estreito-
Marabá-Jatobal-Altamira-ltaituba-Jacareacanga-Humaitá-Lábrea- 101 8
Benjamin Constant PB-CE-PI-MA-PA-AM 4.918 lIO 17

135 52

232 Recife (Praça Rio Branco)-Arcoverde-Salgueiro-Pamamirim PE 565 101 8

235 Arae;yu-Jeremoabo-Canudos-Juazeiro-Petrolina-Remanso-Caracol-
Bom Jesus-Alto Pamaíba-Araguacema-eachimbo SE-BA-PE-BA-PI-MA-GO- 2.220 101 10

PA.
242 São Roque-Seabra-Ibotirama-Barreiras-Paraná-São Felix do

Araguaia-Vale do Xingu-Porto Artur (BR-163) BA-GO-MT 2.049 020 90
101 5

251 Ilhéus-Pontal-Buerarema-Camacan-Salinas-Montes Claros-Unaí-
Brasília-Ceres-Xavantina-Cuiabá BA-MG-GO-DF-GO-MT 2.098 116 30

122 34
259 João Neiva (BR-10 1)-Govemador Valadares-Guanhães-Serro-

Gouveia-Curvelo-Felixlândia (BR-040) ES-MG 605 116 5

262 Vitória-Realeza-Belo Horizonte-Araxá-Uberaba-Frutal-Icém-Três 101 15
Lagoas-Campo Grande-Aquidauana-Porto Esperança-Corumbá ES-MG-SP-MT 2.253 153 49

158 28

• Altera redação conforme previsto no art. l' da Lei n' 6.976, de 14 de dezembro d. 1981.
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UNIDADES DA EXTENSÃO
SUPERPOSIÇÃO *

BR PONTOS DE PASSAGEM
FEDERAÇÃO (KM) BR Km

265 Muriaé-Barbacena-São João Del Rei-Lavras-Boa Esperança-Canno
do Rio Claro-São Sebastião do Paraíso-Bebedouro-São José do Rio
Preto MG-SP 849 040 16

267 Leopoldina-Juiz de Fora-Caxambu-Poços de Caldas-Araraquara- 040 23
Lins-Presidente Venceslau-Rio Brilhante-Porto Murtinho MG-SP-MT 1835 060 14

116 7
163 44

272 São Paulo-Sorocaba-Ibaiti-Campo Mourão-Goio Erê-Guaíra SP-PR 833 - -

277 Paranaguá-Curitiba-lrati-Relógio-Laranjeiras do Sul-Cascavel-Foz
do Iguaçu PR 730 165 II

280 São Francisco do Sul-Joinville-Porto União-São Lourenço do Oeste-
Barracão-Dionísio Cerqueira SC-PR-SC 580 101 7

282 Florianópolis-Lages-Joaçaba-São Migue-d'Oeste. ' SC 650 101 14

283 Campos Novos (BR-282)-Capinzal-Concórdia-Seara-Chapecó-São
Carlos-Palmito-Mondaí-Itapiranga (fronteira com a Argentina) SC 251 - -

285 Araranguá-Jal?into Machado-Timbé-Bom Jesus-Vacaria-Passo
Fundo-Santo Angelo-São BOIja SC-RS 738 - -

287 Montenegro-Santa Cruz do Sul-Rincão dos Cabrais-Santa
Maria-Santiago-São B01ja • RS

290 Osório-Porto Alegre-São Gabriel-Alegrete-Uruguaiana RS 721 116 17
158 40

, Até a ponte sobre o Rio Pcpcriguaçu divisa com a Argentina, de acordo com a Lei n' 9.078, de 11 de jullio de 1995.
• Incluslo de acordo com aalmca" b" do art. I' da Lei n" 7.003, de 24 de junho de 1982.
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UNIDADES DA EXTENSÃO
SUPERPOSIÇÃO 11

BR PONTOS DE PASSAGEM ----- ----
FEDERAÇÃO (KM) BR Km

293 Pelotas-Bagé-Santana do Livramento-Quaraí-Uruguaiana RS 536 116 C

158 3:

RODOVIAS DIAGONAIS
-------

304 Boqueirão do Cesário-Aracati-Mossoró-Lajes-Natal CE-RN 416 101 2
226 I

307 Taumaturgo-Porto Valter-Cruzeiro do Sul-Benjamin Constant-lçana
(Fronteira com Venezuela) AC-AM 1.500 -

316 Belém-Capanema-Peritoró-Teresina-Picos-Pamamirim-Cabrobó- 101 2
Floresta-Petrolândia-Palmeira dos Índios-Maceió PA-MA-PI-PE-AL 2.032 104 4

135 2
153 12
230 9

317 Lábrea-Boca do Acre-Rio Branco-Xapuri-Brasiléia-Assis Brasil AM-AC 879

319 Manaus-Careíro-Humaitá-Porto Velho AM-RO 866 -

324 Balsas (BR-230) - Ribeiro-Gonçalves-São Raimundo Nonato
(BR-020)-Remanso (BR-235)-Jacobina-Feira de Santana-Salvador MA-PI-BA 1.045 -

330 Balsas-Bom Jesus-Xique Xique-Seabra-Jequié-Ubaitaba MA-PI-BA 994 -

342 Carinhanha-Espinosa-Salinas-Araçuaí-Teófilo Otoni-Linhares BA-MG-ES 837 101 2



UNIDADES DA EXTENSÃO
SUPERPOSiÇÃO *

BR PONTOS DE PASSAGEM
FEDERAÇÃO (KM) BR Km

343 Luís Correia-Piripiri-Teresina-Floriano-Bertolínia PI 747 226 39
230 12
316 76

349 Aracaju-Entronc. com BR-IOI-Itapicuru-Olindina-Mundo Novo-
Seabra-Bom Jesus da Lapa-Santa Maria da Vitória-Correntina-Posse
(BR-020) SE-BA-GO \.035 - -

352 Goiânia-Ipameri-Patos de Minas-Abaeté-Pitangui-Pará de Minas GO-MG 610 - -

354 Cristalina-Patos de Minas-Formiga-Lavras-Cruzilha-Caxambu-
Vidinha-Engenheiro Passos GO-MG-RJ 895 - -

356 Belo Horizonte-Muriaé-Campos-São João da Barra MG-RJ 456 040 30

359 Mineiros-Coxim-Corumbá GO-MT 628 - -

361 Patos~Piancó-São José do Belmonte Entronc. com BR-232 PB-PE 230 - -

363 Baia de Santo Antonio (Porto)-Alto da Bandeira FN 9 - -

364 Limeira-Matão-Frutal-Campina Verde-São Simão-Jataí- 070 92
Rondonópolis-Cuiabá-Vilhena-Porto Vclho-Abunã-Rio Branco-Sena 153 26
Madureira-Feijó-Tarauacá-Cruzeiro do Sul-Japiim Fronteira com o 163 238

Peru SP-MG-GO-MT-RO-AC 4.196 174 140
262 8
267 44
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UNIDADES DA EXTENSÃO
SUPERPOSIÇÃO *

BR PONTOS DE PASSAGEM
FEDERAÇÃO

f----
(KM) BR Km

---
365 Montes Claros-Pirapora-Patos de Minas-Patrocínio-Uberlândia-

Ituiutaba-São Simão MG 874 - -

367 Santa Cruz-Cabrália-Coroa Vermelha-Porto Seguro-Araçuaí-
Diamantina-Gouveía MG 695 - -

369 Oliveira-Campo Belo-Boa Esperança-Campos Gerais-Alfenas-
Serrania-Caconde-Pirassununga-Ourinhos-Londrina-landaia do Sul- 153 10
Campo Mourão-Cascavel MG-SP-PR 1.161 267 32

272 45

373 Limeira-Itapetininga-Apiaí-Ponta Grossa-Três Pinheiros-Francisco
Beltrão-Barracão SP-PR 898 163 5

272 10
277 99

374 Presidente Venceslau-Ourinhos-Avaré-Boituva-São Paulo SP 600 050 10
153 15
267 10
369 28

376 Dourados-Paranavaí-Maringá-Apucarana-PQnta Grossa-São Luís do
Purunã-Curitiba-Garuva (BR-I OI) MT-PR 849 163 12

277 56
369 18

377 Carazinho-Santa Bárbara-CruzAlta-Santiago-Alegrete-Quaraí RS 489 285 48
290 33

381 São Mateus-Nova Venécia-Barra de São Francisco-Mantena-Central
de Minas-Divino das Laranjeiras-Governador Valadares-Ipatinga-
Belo Horizonte-Betim-Pouso Alegre-Bragança Paulista-São Paulo MG-SP 980 - -
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UNIDADES DA EXTENSÃO
SUPERPOSiÇÃO *

BR PONTOS DE PASSAGEM
FEDERAÇÃO (KM) BH Km

_.-
383 Conselheiro Lafaiete-São João Del Rei-Caxambu-Vidinba-Itajubá-

Campos do Jordão-Pindamonhàngaba-Ubatuba MG-SP 543 267 ~

354 23
356 10

386 São Miguel d'Oeste-Imi-Carazinho-Soledade-Porto Alegre SC-RS 484 116 16

392 Rio Grande (Porto)-Pelotas-Santa Maria-Tupanciretã-Santo Ângelo
Fronteim com Argentina RS 617 - -

393 Cachoeiro de Itapemirim-Itaperuna-A1ém Paraíba-Três Rios-Volta
Redonda Entroncamento com BR-116 ES-RJ-MG-RJ 420 040 12

LIGAÇÕES

401 Boa Vista-Fronteim com Guiana RR 140 - -

402 Entroncamento com BR-135-Parnaíba (BR-343)-Granja-Itapipoca-
Umírim (BR-222) MA-PI-CE 467 - -

403 Acamú-Sobml (BR-222)-Cmteús (BR-226) CE 267 - -

404 Piripiri-Crateús-Novo Oriente-Catarina-Iguatu-Icó PI-CE 481 343 15

405 Mossoró-Jacuri-Mulungu-Apodi-Itaú-São Francisco do Oeste-Pau
dos Ferros-Rafael Fernandes-José da Penha-Uimuna-Antenor
Navarro-Marizópo~is (BR-230) RN-PB 245 - -

406 Macau-Jandaira-João Câmara-Natal RN 187 - -
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ÃO I SUPERP~SIÇÃO * I
BR PONTOS DE PASSAGEM UNIDADES DA EXTENS

FEDERAÇÃO (KM)

407 Piripiri-São Miguel do Tapuio-Pimenteiras-Bocaina-Picos-Petrolina-
Juazeiro-Rui Barbosa-Iramaia-Contendas-Suçuarana (BR-030)-
Anagé (BR-116) PI-PE-BA 1.25

408 Campina Grande-Recife PB-PE 13

409 Feijó-Santa Rosa AC 15

410 Ribeira do Pombal-Tucano BA 3

411 Entroncamento com BR-307-Elvira AM 25

412 Farinha-Sumé-Monteiro PB 14

413 Entroncamento com BR-307-Caxias (Estirão do Equador) AM 14

414 Porangatú-Niquelândia-Anápolis GO 33

415 Ilhéus-Itabuna-Vitória da Conquista BA 23

417 Afuá-Anajás-Ponta de Pedras PA (Ilha de Mamjó) 24

418 Caravelas-Nanuque-Carlos Chagas-Teófilo Otoni BA-MG 28

419 Rio Verde de Mato Grosso-Aquidauana-Jardim MT 30

420 Pojuca (BR-llO)-Santo Amaro-São Roque-Nazaré-Lage-Mutuípe-
Jequiriçá-Ubaíra-Santa Inês-Itaquara-Jaguaquam Entroncamento
coma BR-116 BA 23
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SUPERPOSIÇÃO '"

• DR Km

282 - -

125 230 1:-

535 - -

148 101 11

128 - -

142 - -
189 -

180 -

299 - -

499 - -

315 259 15

EN
KM

_.-.-

BR PONTOS DE PASSAGEM UNIDADES DA EXl
FEDERAÇÃO (

421 Ariquemes-Alto Candeias-G1u!iará Mirim RO

422 Jabotaí-Tucuruí PA

423 Caruaru-Garanhuns-Paulo Afonso-Juazeiro PE-AL-BA

424 Arco Verde-Garanhuns-Maceió PE-AL

425 Abunã-Guajará Mirim RO

426 Entroncamento com BR-230-Santana dos Garrotes-Princesa Izabe1-
Entroncamento com BR-232 PB-PE

427 Currais Novos-Pombal RN-PB

428 Cabrobó (BR-116)o.Petrolina PE

429 Vila Rondônia (BR-364)-Costa Marques (Rio GUllporé) RO

430 Barreiras-Santana-Bom Jesus da Lapa-Caetité BA

451 Bocaiúva (BR-135)-Governador Valadares MG
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UNlDADESDA EXTENSÃO
SUPE~POSIÇÃO"

BR PONTOS DE PASSAGEM -----
FEDERAÇÃO (KM) BR Km

--
452 Rio Verde-ltumbiara-Tupaciguara-Uberlândia-Araxá GO-MG 500 153 6

365 32

453 Itaqui-Santiago-Santa Maria. Entrada BR-287-Lajeado-Caxias do RS 207 - -
Sul-Aratinga-Torres 7

454 Porto Esperança-Forte Coimbra (Fronteira com Bolívia) MT 50 - -
455 Uberiândia-Campo Florido-Planura • MO

456 Nhandeara-São José do Rio Preto-Matão SP 213 - .

457 Cristalina-Goiânia GO 175 ' - -
458 Conselheiro Pena-Tarumirim-Iapú Entroncamento com a BR-38 I MG 137 381 6

459 Poços de Caldas-Lorena (BR-I 16)-Mambucaba (BR-IOI) MG-SP-RJ 333 - -
460 Cambuquira-Lambari-São Lourenço MG 76 267 7

461 Ituiutaba-Gurinhatã-lturama MG 114 - .

462 Patrocinio-Perdizes Entroncamento com a BR-262 MG 84 - -

'lncluslo de trecho ele acordo ""m as alíneas "a" e "c" do art. I' da Lei n' 7.003, ele 24 e1ejunbo de 1982.

Oart. I' da Lei n' 6.406, ele 21 ele llI&IÇO de 1977 inclui o t_ho Sio Boljae exlui o trecho ltaqui. Posteriormente, os trechos foram excluidos, de acordo com a alínea a do art. I' da Lei n'.7003, de 24 de junho de 1982, e modificados
, para contemplar a iDcIuslo.: Entrada BR·287 - Lajeado-Caxias do Sul-Aratinga-Torres, conforme previsto na alínea c do art. I' da referida Lei. -

• Incluslo de acordo cOm o art. I' da Lei n'6.933 ele 13 de julho de 1981.
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UNlDADESDA EXTENSÃO
SUPERPOSIÇÃO '"

BR PONTOS DE PASSAGEM
FEDERAÇÃO (KM) BR Km

463 Dourados-Ponta Pom MT 123 - -

464 Ituiutaba-Prata-Uberaba Entroncamento com a BR-l46 MG 300 - -

465 Garganta Viúva Graça (BR-l I6)-Santa Cruz (BR-IOI) GB-RJ 39 - -
466 Apucarana-Ivaiporã-Pitanga-Guarapuava-União da Vitória-Porto

União PR-SC 319 - -

467 Porto Mendcs-Toledo-Cascavel PR 112 - -
468 Palmeira das Missões (BR-158)-Coronel Bicaco-Campo Novo-Três

Passos (Fronteira com a Argentina) 9 RS 740 - -
469 Porto Meira-Foz do Iguaçu-Parque Nacional PR 30 - -
470 Navegantes-ltajaí-Blumenall-Curitibanos-Campos Novos-Lagoa

Vermelha-Nova Prata-Montenegro (BR-386) .. São Jerônimo-
Camaquã - (BR-116) lO SC-RS 521 - -

471 Soledade-Santa Cruz do Sul-Encruzilhada do Sul-Canguçu-Pelotas-
Chuí RS 668 153 40

472 Frederico Wesphalen-Três Passos-8anta Rosa-Porto Lucena-Porto
Xavier-São BOIja-ltaqui-Uruguaiana-Barra do Quarai 11

RS 489 - -
473 Aceguá-Herval-Entroncameanto com BR-471 12 RS 200 - -

, o art. l' da Lei n' 6.406, de 21 de março de 1977, altera incluindo trechos na BR-468.
" A1teraçilo para inclusilo de Irecho, conforme o art. l' da Lei n' 6.504, de 13 de dezembro de 1977.
"Inclusilo de trechos, conforme a art. I' da Lei n' 6.504, de 13 de dezembro de 1977
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UNIDADES DA EXTENSÃO
SUPERPOSiÇÃO ..

BR PONTOS DE PASSAGEM
FEDERAÇÃO

-
(KM) BR Km

..-
474 Aimorés-Ipanema-Caratinga MO 117 - -
475 Lages-Tubarão SC 211 - -

476 Apiaí-Curitiba-Lapa-São Mateus-Porto União SP-PR-SC 410 373 32

477 Canoinhas-Papanduva-Blumenau se 178 470 20

478 Limeira-Sorocaba-Registro-Cananéia SP 324 - -

479 Januária-Arinos-Brasília MG-GO-DF 424 - -
480 Pato Branco Entroncamento com a BR-280-São Lourenço do

Oeste-Xanxerê-Chapecó-Erechim PR-SC-RS 188 - -
481 Cruz Alta-Arroio do Tigre-Sobradinho-Candelári.Santa Cruz do RS 173 - -

Sul 13

482 Safra (BR-IOI)-Cachoeiro de ltapemirim-Jerônimo Monteiro-
Guaçui-Carangola-Fervedouro (BR-116)-Viçosa-Piranga-
Conselheiro Lafaiete ES-MG 299 - -

483 Itumbiara-Paranaiba GO-MT 304 364 10

12 Trecho aIIerado: SloGabriel (BR-290) - Hagé (BR-293), conforme Lei nO 6.716, de 30 de obril de 1980.

13 A alínea "d" do ut. I" da Lá nO 7.003, de 24 de junho de 1982, detennina a exclusio dos trechos Rim:lo dos Cabrais-Candelária.
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UNIDADES DA EXTENSÃO
SUPERPOSIÇÃO ..

BR PONTOS DE PASSAGEM
FEDERAÇÃO (KM) DR Km

---
484 Colatina-Itaguaçú-Monso Cláudio-Guaçuí-São José do Calçado-

Bom Jesus do Itabapoana-Itaperuna ES-RJ 273 393 25

485 Entronc. cf BR-116-Parque Nacional das Agulhas Negras-Vale dos
Lírios-Garganta do Registro (BR-354 ) RJ-MG 35 - -

486 Itajaí-Brusque-Vidal Ramos-Bom Retiro (BR-282) SC 150 - -

487 Porto Felicidade (BR-163)-Pontal do Tigre-Ponto Mourão-Ponta MT-PR 615 158 29
Grossa

488 Entronc. cf BR-116-Santuário Nacional de Aparecida SP I - -

489 Prado-Entronco cf BR-IOI BA 35 - -

490 Campo Alegre (BR-050)-lpameri-Caldas Novas-Morrinhos (BR-
153) GO 142 - -

491 São Sebastião do Paraíso (BR-265)-Monte Santo de Minas-
Arceburgo-Guaxupé-Alfenas-Varginha-Entronc. cf BR-38 1 MG 240 - -

492 Morro do Coco (BR-IOI)-Cardoso Moreira (BR-356)-São Fidélis-
Cordeiro-Nova Friburgo-Bonsucesso-Sobradinho (BR-116)-Posse
(BR-040)-Pedro do Rio (BR-040)-Avelar-Massambará (BR-393)

RJ 367 - -
493 Manilha (BR-IOI)-Magé-Entronc. cf BR-040 RJ 63 - -
494 Entronc. cf BR-262-Divinópolis-São João Del Rei-Andrelândia-

Volta Redonda-Angra dos Reis MG-RJ 370 - -

~-~
í
~
;>
=1'
~

No

~.
O

~

I
@
~

~

~

fo
lr\O
\O
\O



--

UNIDADES DA EXTENSÃO
SUPERPOSiÇÃO *

BR PONTOS DE PASSAGEM
FEDERAÇÃO (KM) BR Km

495 Teresópolis-ltaipava (BR-040) RJ 40 - -
496 Pirapora-Corinto MO 130 - -
497 Uberlândia-Campina Verde-lturama-Porto Alencastro-Entronc.

CIBR-158 MO-MT 321 - -

498 Monte Pascoal-Entronco C/ BR-IO! BA 12 - -
499 Entronc. C/ BR-040-Cabangu MO 15 - -

Total 115.005 - 3.()61

Total sem SUDeroosição 111.944 - -
• A eldensiO supetposla. quando ocorre. consta apenas na rodovia de maior numeraçlo.
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ANEXOU

RELAÇÃO DESCRITIVA DAS FERROVIAS DO SISTEMA NACIONAL DE VIAçÃO

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

UNIDADES DA EXTENSÃO
SUPERPOS

EF PONTOS DE PASSAGEM ~'

FEDERAÇÃO (KM) BR

FERROVIAS RADIAIS

025 Brasília-Entronc.cI EF-116-laçu-Salvador DF-GO-MG-BA 1.594 -

040 Brasília-Pirapora-Sabará"Três Rios-Bana do. Piraí-Aljezur-Rio de
Janeiro DF-GO-MG-RJ-GB 1.501 -

045 Brasília-Goiandira-Garças de,Minas-Lavras-Angra dos Reis DF-GO-MG-RJ 1.493 ' -
050 Brasil.ia-Araguari-São Joaquim da Barra-Ribeirão Preto-Campinas-

Mayrink-SlUltos 'DF-GO-MG-SP 1.416 045
.~ ---_.~ -

FERROVIAS LONGITUDINAIS

101 Natal-Entroric..cI a EF-225-Recife-Propriá-São Francisco
(Alagoínhas)-Sálvador . RN-PB-PE-AL-SE-BA 1.381 025

103 Vitória-eampos-Vitória do Itaborai-Niterói ES-RJ 594 -
105 Rio de Janeiro-Japeri-Bana do Pirai-São Paulo GB-RJ-SP 499 040
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UNIDADES DA .EXTENSÃO
SUPERPOSiÇÃO ..

EF PONTOS DE PASSAGEM
FEDERAÇÃO

~-

(KM) BR Km

116 Fortaleza-Crato-Salguciro-Petrolina-Qunpo Formoso-Iaçu-
._-

Entroncamento com EF-025-Monte Azul-Entroncamento com EF-
MO-Belo Horizonte-Divinópolis-Lavras-Três Corações-Campinas- 025 423
ItapeVa-Garganta de Bom Sucesso-Ponta Grossa-Lages-General -040 262
Luz-Pelotas-Basilio-Jaguarão (Policínio) CE-PE-BA-MG-SP-PR-SC-RS 5.381 050 113

153 Marques dos Reis-Ponta Grossa-P-orto União-Passo Fundo-Santa
Maria-Santana do Livramento PR-SC-RS 1.791 - -
FERROVIAS TRANSVERSAIS

225 Cabedelo-João Pessoa-Entronco C/ EF-IOI-Souza-Entronc. C/ EF-
116-Craleús-Castelo-Altos-Terezina-Itaqui PB-CE-PI-MA 1.587 101 41

116 158
- Crato-Araripina-Canto do Buriti-Eliseu Martins-Ribeiro

Gonçalves-Balsas-Carolina-Araguaína (Ferrovia PE-PI-MA-TO
Transnordestina) 14

- Salgueiro-Araripina (Ferrovia do Gt!SSO) 15 PE

232 Recife-Entronc. C/EF-lOl-Salgueiro PE 608 101 8

262 Vitória-Nova Em-Sabará-Belo Horizonte-Garças de Minas ES-MG 1.007 040 8
116 167

265 Santos-Mayrink-Rubião Junior-Bauru-Campo Grande-Corumbá-
Fronteira d Bolívia SP-MT 1.830 050 155

116 71
270 Rubião Junior-Ourinhas-Presidente Prudente-Ponta Porã SP-MT 792 - -

14 Ugaçlo inclu!!l. I'Oftforntll o inciso 11 art. I' da Lei n" 9.060,<1<: 14 de junho de 1995.

15 Ugaçlo incluida conforme o inciso 1art. lida Lei nO 9.060, de 14 de junho de 1995.
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UNIDADES DA EXTENSÃO
SUPERPOSiÇÃO '"

EF PONTOS DE PASSAGEM ._----
FtDERAÇÃO (KM) BR Km

277 Paranaguá-Curitiba-Eng. Bley-Guarapuava-eascavel-Foz do Iguaçú
PR 834 - -

290 Porto Alegre-Santa Maria-Entronc. c/ EF-153-Uruguaiana-Fronteira
c/ Argentina RS 712 153 116

293 Rio Grande-Pelotas-Basilio-São Sebastião-Santana do Livramento
RS 475 116 72

FERROVIAS DIAGONAIS

- Rubinéia-Aparecida do l'aboado-Rondonópolis-Cuiabd 16 SP-MT

364 Presidente Vargas-Araraquara-Campinas-São Paulo-Santos SP 824 - -

366 Panorama-Bauru-Itirapina SP 535 - -

369 Ourinhos-Apucarana-Guaíra-Porto Mendes SP-PR 183 - -
-

370 Belém-São Luis-Teresina 17 PA-MA-PI

LIGAÇOES

401 Serra do Navio-Porto Santana AP 194 - -

16 Inclui ligação conforme previsto no art. I' da Lei nO 6.346, de 6 dejulho de 1976.

17 Inclui trecho confom.e o art. I' da Lei nO 7436, de 20 de dezembro de 1985.

lj-~
~
E,t
W
1:;'
I"

~

tJ
§'
O

;tJ
;i>

I'
§
~

~
E;
O
tf.I

~e:.
O

g-\O\O
\O



li-g.
.....
\O
\O
\O

310

442

I I I I
ti

3201 - 1 - I I§-
O

2351 - 1 - 1 I~

561 - I - 1 I~
ti

751 - 1 - 1 I~
ti

317\ - I - 1 I~

3641 - 1 - 1 I~
225 1

O
1 I ICIJ

240

273

36

j
~
~
I:j'

'"No
N
N.....
co
-....l

BR I Km
-----,,----

SUPERPOSiÇÃO *
SÃO

KM)

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

EF PONTOS DE PASSAGEM
UNIDADES DA EXl
FEDERAÇÃO (

404 Luís Correia-Entronco cf EF-225 PI

405 Fortaleza-Sobral-Crateús CE

410 Entronc. cf EF-41 5-Areia Branca-Mossoró-Souza RN-PB

415 Macau-Natal-Entronc. cf EF-101 RN

418 Ribeirão (EF-IO 1)-Barreiros PE

420 Entronc. cf EF-IOI-Maceió (Íaràguá) AL

430 Entronc. cf EF-116-São Francisco (Alagoínhas) BA

445 Campinho-Ubaitaba-jequié-Entronc. cf EF-025 BA

452 Ooiânia-Roncador 00

455 Diamantina-Govemador Valadares MO

457 São Pedro (Ibiá)-Uberaba MO

458 ltabira-Entronc. cfEF-262 MO

459 Capitão-Eduardo-Entroncarnento com EF-262-Belo Vale-Joaquim
Murtinho



UNIDADES DA EXTENSÃO
SUPERPOSIÇÃO jt

EF PONTOSD~ PASSAGEM
FEDERAÇÃO (KM)

"
/ BR Km

460 Tris Rios-Govemador Portela-Miguel Couto-Duque de Caxias-Rio
deJanciro RJ-GB 181 040 14

461 Ponte Nova-Miguel Bumier MO 146 - -

462 Costa Lacerda-Fazenda Alegria (Miguel Bumier}-Fábrica MO 109 - -
463 Ipatinga-eapitão Martins-Ponte Nova-Ubá-Ligação-Recreio-Pono

Novo -Fartado- Campos-Bicas-Tris Rios 18 MO-RJ 471 - --

464 Aureliano Mourão-AntooioCarlos MO 202 - -
465 Colômbia-Araraquara SP 253 - -
466 Passos-São Sebastião do Paraiso-BvangeIina-Ribeirão Preto-Pontal-

Entronc, Cf EF-465 SP 281 050 9

468 Presidente Epitácio-Presidentc PmdcnIc SP 104 - -
469 Indubrasil-Ponta Porã MT 304 - -
470 Três Coraçães-Soledade de Minas-eruzeiro MO-SP 170 - -
471 Entronc. Cf EF-116-Moji Mirim MO-SP 220 - -
472 Visconde de Itaboraí-São Bento RJ 48 - -
473 Japeri-Terminal Marítimo de Santa Cruz (Cosigua) RJ-GB 32 - -

18 Altera incluindo o trecho Recreio-Porto Novo e excluir Furtado-Campos-Bica.. de acordo com o art. l' da Lei o' 6.574. de 30 de setembro de 1978.
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ENSÃO f SUPERPOSIÇÃO *

KM) BR I Km I
EF PONTOS DE PASSAGEM UNIDADES DA EXl

FEDERAÇÃO (

474 Honório Gurgel-Mangaratiba-Angra dos Reis GB-RJ

478 Entroncamento com EF-479 (Jurubatuba)-Evangelista de Souza
SP

479 Jurubatuba-Entronc. CfEF-478-Puro Fino-Suzano-São Miguel
Paulista-Cumbica-Guarulhos-Bairro do Limão-Entronc. Cf EF-364-
Jurubatuba SP

480 Mayrink-Entronc. Cf EF-479-Jundiapeba-São Sebastião SP

481 Apucarana-Ponta Grossa PR

482 Entronc. Cf EF-481-Harrnonia-Entronc. CIEF-153-Entronc. Cf EF-
116 PR

485 Porto União-Maíra-São Francisco do Sul SC

486 Ijuí-Palmeira das Missões-Chapecó-Pato Branco-Porto União RS-SC-PR

487 Itajaí-Blumenau-Ponte Alta (EF-116)-Vale do Rio do Peixe SC

488 Imbituba-Tubarão-Treviso SC

489 Lauro Muller-Tubarão SC

490 Esplanada-Rio Deserto SC

I
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UNIDADES DA EXTENSÃO
SUPERPOSIÇÃO ..

EF PONTOS DE PASSAGEM FEDERAÇÃO
-

(KM) BR Km
_.-

491 -PassolS~o-Roca Sales RS 152 - -

492 Caxias do ui-Bento Gonçalves-Entronc. c/ EF-116 RS 114 - -
------493 Santa Rosa-Santo Ângelo-Cruz Alta RS 181 - -

494 Santo Ângelo"Cerro LargO-Santiago RS 224 - -

495 São Borja-Santiago-Dilermando de Aguiar RS 302 - -

497 Cacequi-São Sebastião RS 169 - -

- Baía de São Marcos-Carajás MA-PA 850

498 Foz do 19uacu-Dionlsio Cergueira-São Miguel do Oeste 19 PR-SC

499 Silo Miguel do Oeste-Chyecó-Concórdia-Joacaba-Herval do
OestbCampos Novos-Lages SC

500 Ponte Alta-(,uritibanos 21 SC

Total 35.944 - 2.138

..

Total sem Superposição J 33.806 - -
.. A extensão superposta, quando ocorre, consta apenas na ferrovia de maior nwneração.

"lnclusio de acordo com o inciso III art. I' da Lei nO 9.060, de 14 de junho de 1995.
2. Inclusio de acordo com o inciso IV art. I' da Lei nO 9.060, de 14 dejunh<> de 1995.
21 IncJuslo de acordo com o inciso varl. I' da Lei n' 9.060, de 14 de junho de 1995.
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ANExom

RELAÇÃO DESCRITIVA DOS PORTOS MARÍTIMOS, FLUVIAIS E LACUSTRES DO
SISTEMA NACIONAL DE VIAÇÃO

N!!DE !
i ORDEM I DENOMINAÇÃO UF LOCALIZAÇÃO

I 1 Manaus AM Rio Negro
I 2 Itacoatiara AM Rio Amazonas
i 3 Parintins AM Rio Amazonas,

4 ITapuruquara AM IRio Negro
I 5 Lábrea AM Rio Purus
I 6 IBoca do Acre AM IRio Purus
I 7 Eirunepê AM Rio Juruá

I
8 !Humaitá AM IRio Madeira
9 Tabatinga AM Rio Amazonas
10 Coari AM Rio Solimões
11 Codajás AM Rio Solimões

Tefé 22 AM Rio Solimões

12 IÓbidos PA Rio Amazonas
13 Santarém PA Rio Tapajós
14 IBreves PA Rio de Breves
15 Belém PA Rio Guamá
16 Itaituba PA Rio Tapajós
17 Porto Vitória 'PA Rio Xingu
18 Altamira PA Rio Xingu
19 Tucuruí PA Rio Tocantins
20 Marabá PA Rio Tocantins
21 Conceição do Araguaia PA Rio Araguaia
22 Baixio do Espadarte PA Oceano Atlântico, Litoral do Estado

doPará.
23 Macapá AP Rio Amazonas
24 São Luiz-Itaquí MA Baía de São Marcos
25 Carolina MA Rio Tocantins
26 Imperatriz MA Rio Tocantins
27 Porto Franco MA Rio Tocantins
28 Barra do Corda MA Rio Mearim
29 Caxias MA Rio Itapecuru
30 Pinderé-Mirim MA Rio Pindará
31 Alto Parnaíba MA Rio Parnaíba
32 Santa Filomena PI Rio Parnaíba
33 ILuís Correia PI Rio Igaraçu
34 Terezina PI Rio Parnaíba
35 Parnaíba PI Rio Parnaíba
36 Floriano PI Rio Parnaíba
37 Fortaleza CE Enseada de Mucuripe
38 Terminal Salineiro de Areia Branca RN Oceano Atlântico, Litoral do Rio

(Termisa) Grande do Norte

2> Incluiu o porto localizado no Município de TeCé. conConneo art. I' da Lei n' 6.671. de 4 de julho de 1979.
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N!!DE
DENOMINAÇÃO UF LOCALIZAÇÃOORDEM

39 Macau RN Rio Açu

I
40 Natal RN Rio Potengi
41 Cabedelo PB Rio Paraíba
42 Recife PE Estuário dos Rios Capibaribe e

I Beberibe Ii 43 Petrolina PE Rio São Francisco I
I 44 Terminal de Suape PE Oceano Atlântico, Litoral do Estado

de Pernabuco.
45 Maceió AL Enseada de Jaraguá
46 Penedo AL Rio São Francisco

I
47 Aracajú

I
SE Rio Sergipe

I48 Propriá SE Rio São Francisco
I 49 Salvador - Aratu

I
BA Baía de Todos os Santos

II

I 50 Campinho BA Baía de Maraú
51 Ilhéus -Malhado BA Ponta do Malhado
52 Juazeiro BA Rio São Francisco
53 Barreiras BA Rio Grande

I
54 Vitória - Tubarão ES Rio Santa Maria
55 Forno RJ Enseada dos Anjos

I
56 Niterói RJ Baía da Guanabara
57 Sepetiba RJ Baía de Sepetiba

I
58 Angra dos Reis RJ Baía da Ilha Grande
59 Campos RJ Rio Paraíba do Sul

I
60 Rio de Janeiro GB Baía da Guanabara
61 São Sebastião SP Canal de São Sebastião

I
62 Santos SP Estuário de Santos
63 Presidente Epitácio SP Rio Paraná
64 Antonina PR Baía de Paranaguá
65 Paranaguá PR Baía de Paranaguá
66 Foz do Iguaçú PR Rio Iguaçu
67 Porto Mendes PR Rio Paraná
68 Guaíra PR Rio Paraná
69 São Francisco do Sul se Rio São Francisco do Sul
70 Itajaí se Rio Itajaí - Açu
71 Inhatomirim se Oceano Atlântico, Litoral do Estado

de Santa Catarina
72 Imbituba se Enseada de Imbituba

I
73 Laguna se Lagoa de Santo Antonio
74 Porto Alegre RS Rio Guaíba

I
75 Pelotas RS Canal de São Gonçalo
76 ~o Grande RS Lagoa dos Patos

I,
77 ;"0 Pardo RS Rio Jacuí
78 Cahoeira RS Riojacuí,
79 São Jerônimo RS Rio Jacuí
80--- Mariante RS Rio Taquari
81 Estrêla RS Rio Taquari

,- 82 São BoIja RS Rio Uruguai
83 Santa Vitória do Palmar RS Lagoa Mirim
84 Rio Branco Ae Rio Acre
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!
Rio Mamoré
Rio Guaporé

I
Rio Paraguai
Rio Paraguai

I
Rio Paraguai
Rio Paraguai

RO
MT
MT
MT
MT
MT

Guajará-Mirim
Mato Grosso
Porto Murtinho
Manga
Corumbá
Cáceres

89
90
91
92
93
94

N!!DE
DENOMINAÇÃO DF LOCALIZAÇÃOORDEM

85 Cruzeiro do Sul - AC Rio Juruá
86 Boa Vista RR Rio Branco

I
87 ICaracaraí RR IRio Branco

I88 Porto Velho RO Rio Madeira

I
95 Cuiabá MT IRio Cuiabá

I96 Miracema do Norte GO Rio Tocantins

I
97 IPorto Nacional GO IRio Tocantins

I98 Couto Magalhães GO Rio Araguaia
99 Aruanã GO Rio Araguaia

100 Aragarças GO Rio Araguaia
101 Pirapora MG Rio São Francisco
102 Corumbataí SP Rio Piracicaba

23

23 Inclui Porto Marítimo. confonnc o BIt. 3· da Lei n·6.630. de 16 de abril de 1979.
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ANEXO IV

RELAÇÃO DESCRITIVA DAS HIDROVIAS NO SISTEMA NACIONAL DE VIAÇÃO

PONTOS EXTREMOS DOS TRECHOS EXTENSÃO
RIO NAVEGÁVEIS APROXIMADA

(KM)
Amazonas FozlBenjamin Constant 3.108
Negro Manaus/Cucuí 1.210
Branco Foz/Confluência Uraricuera/Tacutu 577
Juruá Foz/Cruzeiro do Sul 3.489
Tarauacá Foz/Tarauacá 660
Embira FozIFeijó 194
Javari FozIBoca do Javari-Mirim 510
Japurá Foz/Vila Bitencourt 721
Içá Foz/lpiranga 368
Purus Foz/Sena Madureira (no Rio laco) 2.846
Acre FozIBrasiléia 796
Madeira Foz/Confluência MamoráIBeni 1.546
Guaporé Foz/Cidade de Mato Grosso 1.180
Tapajós Santarém/ltaituba 359
Xingu Porto Moz/Altamira (Belo Monte) 298
Tocantins Belém/Peixe 1.731
Araguaia FozIBalisa 1.800
Mamoré Foz/Confluência com Guaporé 225

Bacia do Nordeste:

Mearim FozIBarra do Corda 470
Grajaú Foz/Grajaú 500
Pindaré FozIPindaré-Mirim 110
Itapicuru Foz/Colinas 565
Parnaíba Foz/Santa Filomena 1.176
Balsas FozIBalsas 225

Bacia do São Francisco: .

São Francisco FozIPiranhas 203
Paracatu Cachoeira ItaparicaIPto. Real (lguatama) 2.207
Velhas FozIBuriti 284
Paraopeba Foz/Sabará 659
Grande FozIFlorestal 240
Preto FozIBarreiras 358
Corrente Foz!Ibipetuba 125

Foz/Santa Maria da Vitória 95

Bacia do Leste:

Doce Foz/lpatinga 410
Paraíba do Sul Foz/Jacareí 670
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PONTOS EXTREMOS DOS TRECHOS EXTENSÃO
RIO NAVEGÁVEIS APROXIMADA

(KM)

Bacia do Sudeste:

Ribeira do 19uape Foz /Registro 70
Jacuí FozIDona Francisca 370
Taquari FozJMussum 205
Caí Foz/São Sebastião do Caí' 93
Sinos FozlPaciência 47
Gravataí Foz/Gravataí 12
Jaguarão Foz/Jaguarão 32

Bacia do Paraná:

Camaquâ Foz/São José do Patrocinio 120
Canais Lacustres e Lagoa
Mírim Pelotas/Santa Vitória do Palmar 180
Lagoa dos Patos Porto AlegrelRio Grande 230

Bacia do Paraguai:

Paraguai Foz do Apa/Cáceres 1.323
Cuiabá/São Lourenço FozIRosário do Oeste 785
Taquari Foz/Coxim 430
Miranda FozJMiranda 255
Paraná FozlIguaçulConfluência/Paranaíba/Grande 808
Paranapanema Foz/Salto Grande 421
Tietê FOZlMoji das Cruzes 1.010
Pardo FozlPto. Da Barra 170
Ivínhema Foz/Confluência Brilhante 270
Brilhante FozlPto. Brilhante 67
Inhanduí FozIPto. Tupi 79
Paranaíba FozlEscada Grande 787
Iguaçu Foz/Curitiba 1.020

Piracicaba FozlPaulínia
24

Bacia do Uruguai:

Uruguai Barra do Quarai/Iraí 840
Ibicuí FoZ/Conflluência do Santa Maria 360

24 Inclusão de acordo com o art. 2· da Lei n·6.630, de 16 de abril de 1979
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PONTOS EXTREMOS DOS TRECHOS EXTENSÃO
RIO NAVEGÁVEIS APROXIMADA

(KM)

TOTAL GERAL 39.904

Interligação de Bacias do Sístema Nacional de Viação

INTERLIGAÇÃO TRECHO A SER TORNADO NAVEGÁVEL, .

Paraguai-Guaporé Foz do JauTÚ-Cidade do Mato Grosso
Paraná-Paraguai Rio Paraná-Coxim
Paranaíba-São Francisco Escada Grande-Buriti (Rio Paracatu)
Tietê-Paraíba do Sul Moji das Cruzes-Jacareí
Taquarí-Araguaia Coxim-Balisa
Ibicuí-Jacuí Vacacaí-Ibicuí
Canal do Varadouro Baia de Paranaguá-Baia de Cananéia
Canal Santa Maria Rio Sergipe-Rio Vaza Barris
Canal Tartaruga-Jenipapocu e Arari Na Ilha de Marajá
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ANEXO V
RELAÇÃO DESCRITIVA DOS AERÓDROMOS

DO SISTEMA NACIONAL DE VIAÇÃO.

I

UNIDADES DA FEDERAÇÃO DENOMINAÇÃOI

Rondônia Abunã
Ariquemes

Guajará-Mirim
Pedras Negras
Pimenta Bueno

Porto Velho
Príncipe da Beia

Rondônia
Vilhena

Acre Brasília
Cruzeiro do Sul

Feijó
Rio Branco
Santa Rosa

Sena Madureira
Tarauacá

Taumaturgo
Vila Japiim

Xaouri
Amazonas Barcelos

Boa Esperança
Boca do Acre

Borba
Cauaburis
Carauari

Coari
Codajás
Cucuí
Cuiari

Demeri
Eirunepé

Estirio do Equador
Fonte Boa

Guajaratuba
Humaitá
Iauaretê
Ipiranga

Itacoatiara
Lábrea

Manaus (novo aeroporto)
Manaus (Ponta Pelada)

Manicoré
Moura
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i UNIDADES DA FEDERAÇÃO DENOMINAÇÃO,

I Maués
I Palmeiras
! Pari-Cachoeira
, Parintins
! Santo Antonio do IçáI

! São Gabriel da Cachoeira (ex- Uapés)

I Tabatinga
Tapuruquara

Tefé
Toledo

Vila Bittencourt
IRoraima Boa Vista
I Bonfim
i Caracarai

I
Ilha do Aruanã

MarcoBV8

I Normândia
Parima

Puxa-Faca
Surucucu
Surumu

Tupequem
Waterloo

Pará Abaetetuba
Alenquer
Altamira

Belém (Val-de-Cães)
Belém (Júlio César)

Bragança
Cachimbo
Cametã
Carajás
Chaves
Creputiã

Conceição do Araguaia
Curuaru

i Gorotire
Gurupá
Itaituba

Jacareacanga
Mapuréa
Marabá

Monte Alegre
Nil<? Peçanha

Obidos
Oriximinã

PalZa-Conta
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.. UNIDADES DA FEDERAÇÃO DENOMlNAÇÃO

i
Portei

Piracauã

I
Santarém
São Félix
Soledade

I Tiriós
Tomé-Açu

Tucuruí
\ Salinópolis

Maranhão Alto Parnaíba
Bacabal
Balsas

Barra do Corda
Barreirinhas

Benedito Leite
Brejo

Carolina
Carutapera

Caxias
Chapadinha

Cocoal
Codó

Coroatá
Curupuru
Estreito
Grajaú

Imperatriz
Loreto

Pinheiro
.. .. São Luís

Piaui Bom Jesus
Correntes
Curimatá
Floriano
Gilbués
Oeiras

Parnaíba
Piripiri

São Raimundo Nonato
Teresina

Ceará Aracati
Camocim
Crateús

Fortaleza
Iguatu

Juazeiro do Norte (Cariri)
Quixadá
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UNIDADES DA FEDERAÇÃO DENOMINAÇÃO

Sobral
Rio Grande do Norte Caicó

Currais Novos
Macau

Mossoró
Natal

Paraiba Cajazeiras ICampina Grande
João Pessoa

Patos
Pernambuco Arcoverde

Caruaru
Curicuri

Garanhuns
Petrolina
Recife

Salgueiro
Serra Talhada

Fernando de Noronha
Alagoas Maceió

Palmeira dos Índios
Penedos

Ser~ipe Aracaiú
Bahia Barra

Barreiras
Bom Jesus da Lapa

Caetité
Campinho (Camamu)

Canavieiras
Caravelas

Carinhanha
Cipó

Côcos
Esplanada

Feira de Santana
Ilhéus
Itabera
Itabuna

Itapetinga
Jacobina
Jequié

Morro do Chapéu
Paulo Afonso

Poções
Porto Seguro

Prado
Remanso
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i UNIDADES DA FEDERAÇÃO I DENOMINAÇÃO
I

I I Salvador
I Senhor do Bonfim!
! Vitória da Conquista
I Xique-Xique
IMinas Gerais Araçuai

Araxá
i I Barbacena
i

I
Belo Horizonte (Pampulha)I

I CapelinhaI
I ! Caratinga,

Diamantina
Divinópolis

, Frutal
, Fumas

Governador Valadares
Itambacuri
ltuiutaba
Januária

I Juiz de Fora
Lagoa Santa
Leopoldina
Monte Azul

Montes Claros
Nanuque
Paracatu

Patos de Minas
Pedra Azul
Pirapora

Poços de Caldas
Pouso Alegre

Salinas
São Lourenço
São Romão
Três Marias

Uberaba
Uberlândia

I Varginha
IEspirito Santo Baixo Guandu

Guarapari
Unhares

São Mateus
Vitória

Rio de Janeiro Campos
Itaperuna

Macaé
Marambaia

Resende
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UNIDADES DA FEDERAÇÃO DENOMINAÇÃÓ , .

Saquarema

I Rio de Janeiro (Campo dos Monsos)

I
Rio de Janeiro (Galeão)

Rio de Janeiro (Jacarepaguá)
! Rio de Janeiro (Santa Cruz)

Rio de Janeiro (Santos DumonO
São Paulo Araçatuba

Araraquara
Barretos
Bauru

Botucatu
Campinas (Viracopos)

Cananéia
Dracena
Franca

Guaratinguetá
Marilia

Novo São Paulo
Ourinhos

Pirassununga (Campo FonteneIle)
Presidente Prudente

Presidente Vencesl!!-u
Registro

Ribeirão Preto
Santos

São José do Rio Preto
São José dos Campos

São Paulo (Congonhas)
São Paulo (Cumbica)

São Paulo (Marte)
Sorocaba

Urubupungá
Paraná Campo Mourão

Cascavel
Cianorte

Comélio Procópio
Curitiba (Bacacheri)

Curitiba (Monso Pena)
Foz do Iguaçu

Goioerê
Guaira

Guarapuava
Irati

Loanda
Londrina
Maringá

Monte Ale2Te
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UNIDADES DA FEDERAÇÃO DENOMINAÇÃO

Palmas I
Paranaguá
Paranavai

Pato Branco
Ponta Grossa
Umuarama

União da Vítória (Porto União)
Santa Catarina Blumenau

Caçador
Chapecó

Concórdia
Criciúma

Florianópolis
Joaçaba
Joinvile
Lajes

Navegantes
Mafra

Rio do Sul
São Miguel d'Oeste

Tubarão
Videira

Rio Grande do Sul Alegrete
Bagé

Cachoeira do Sul
Caxias do Sul

Cruz Alta
DomPedrito

Encruzilhada do Sul
Erechim

Ijui
Iraí

Itaqui
Jaguarão

Passo Fundo
Pelotas

Porto Alegre (Canoas)
Porto Alegre (Gravatai)

Porto Alegre (Salgado Filho)
Quarai

Rosário do Sul
Santa Maria
Santa Rosa

Santana do Livramento
Santa Vitória do Palmar

Santiago
Santo Ângelo
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UNIDADES DA FEDERAÇÃO DENOMINAÇÃO

São Gabriel
São Borja

São Luiz Gonzaga
Tramandai
Uruguaiana

Venâncio Aires
Mato Grosso Alto Araguaia

I Amambaí
Aparecida do Taboado

Aquidauana
Aripuanã

Barra do Bugre
Baus

Bela Vista
Cáceres

Campo Grande
COlllmbá

Coxim
Cuiabá
Culuene

Descalvados
Divisão

Dourados
Forte Coimbra
Gleba Arinos

Gleba Camargo Corrêa
Guiratinga

Manissauã Missu
Mato Grosso

Poconé
PontaPorã

Porto Murtinho
Poxoréu
Quebrado

Ribas do Rio Pardo
Rondonópolis

Santa Terezinha
São Domingos I

Travessão i

Utiariti
Xavantina

Ximru
Goiás Anápolis

Aragarças
Araguacema
Araguaína
Ara~atins
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UNIDADES DA FEDERAÇÃO DENOMINAÇÃO

Arraias
Aruanã

! Caiapônia
Catalão

Cristalândia

i
Dianópolis

Goiânia
I Goiási I
I

Gurupi

IIaciara
I Ipameri I
I

Ii Iporã

I
I Jatai
i Luziânia

Mineiros
Miracema do Norte

Niquelândia
Novo Anápolis

Paranã
Paraúna
Peixe
Pium

Porangatu
Porto Nacional

Posse
Rio Verde !

Santa Isabel do Morro
São Domingos

São Miguel do Araguaia
Taguatinga
Tocantínia

Tocantinópolis
Xambioá

Distrito Federal Brasílía

Comentário: Este Anexo é parte integrante da Lei nº 5.917, de 19 de setembro de 1973. Esta relação não
coincide com o conjunto de aeródromos existentes no Pais.

AN-MT(3)
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Aviso nl! 648 - C. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

Em 18 de maio de 1999.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República relativa a projeto de lei que "Consolida a legislação que dispõe sobre os princípios e as

diretrizes para o Sistema Nacional de Viação".

Informo, outrossim, que a matriz de consolidação referente ao projeto em tela está

sendo disponibilizada para operação através do programa de consolidação desenvolvido pelo

Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen.

Atenciosamente,

~CZS! c::? c-=a- ',-

~ -.~\

SILVANO GIANNI
Chefe da Casa Civil da

Presidência da República, Interino

j;fR1MEIRA.SEC138ARIA

<, Em,.lg I Q.~ í í9 ~3.. Ao Senhor
. ...... ~

. Secret6rio. Ge~::ü dl1 f\iiesa..
De

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeit;o Secretário da Câmara dos Deputados
BRA8ILIA-DF.
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MENSAGEM N! 632

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Quinta-feira 20 22207

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada deliberação

de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro das Relações

Exteri'ores. o texto do projeto de lei que "Consolida a legislação que dispõe sobre o regime

jurídico dos Servidores do Serviço Exterior".

Brasília. 18 de maio de 1999.

PROJETO DE LEI N! 957, DE 1999

Consolida a legislação que dispõe sobre o Regime
Jurídico dos Servidores do Serviço Exterior.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

TÍTULo I
DO SERVIÇO EXTERIOR

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. I I! O Serviço Exterior. essencial à execução da política exterior do Brasil. constitui-se
do corpo de servidores permanentes, capacitados profissionalmente como agentes do Ministério das
Relações Exteriores. no Brasil e no exterior. organizado em carreiras definidas e hierarquizadas e sujeito
ao regime desta Lei.

Art. 22 O Serviço Exterior é composto das Carreiras de Diplomata. de Oficial de
Chancelaria e de Assistente de Chancelaria.

Art. 32 Aos servidores da Carreira de Diplomata do Serviço Exterior incumbem atividades
de natureza diplomática e consular. em seus aspectos específicos de representação. negociação.
informação e proteção de interesses brasileiros no campo internacional.

Art. 41! Aos servidores integrantes da Carreira de Oficial de Chancelaria. de nível de
formação superior, incumbem tarefas de natureza técnica e administrativa.

Art. 51! Aos servidores integrantes da Carreira de Assistente de Chancelaria. de nível de
formação média, incumbem tarefas de apoio técnico e administrativo.

Art. 62 Para efeito desta Lei. considera-se:
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I - carreira, o conjunto de classes escalonadas segundo a responsabilidade e complexidade
das atribuições;

11- classe. a unidade básica da carreira. integrada por cargos com atribuições e
responsabilidades assemelhadas:

III - padrão, o nivel de vencimento correspondente à posição do servidor na classe:

IV - qualificação profissional. o conjunto de requisitos exigíveis para ingresso e
desenvolvimento na carreira.

Art. 7º O regime jurídico dos servidores do Serviço Exterior é o definido nesta Lei e,
subsidiariamente, o dos servidores públicos civis da União.

CAPÍTULO 11
DOS DIREITOS. DAS VANTAGENS E DO REGIME DISCIPLINAR

Art. 8º A nomeação para cargo de Carreira do Serviço Exterior tàr-se-à em Classe IniciaL
obedecida a ordem de classificação dos habilitados em concurso público de provas. e. no caso de curso de
preparação. a ordem de classificação final.

Art. 9º Não serão nomeados os candidatos que. embora aprovados em concurso público,
venham a ser considerados, em exame de suficiência fisica e mental, inaptos para o exercício de Cargo de
Carreira do Serviço Exterior.

Art. 10. O servidor nomeado para Cargo Inicial de Carreira do Serviço Exterior fica
sujeito a estágio probatório de três anos de efetivo exercício. com o objetivo de avaliar suas aptidões e sua
capacidade para o exercício do cargo.

§ Iº Os procedimentos de avaliação das aptidões e da capacidade para o exercício do
cargo serão definidos em regulamento.

§ 2º O servidor do Serviço Exterior que não for aprovado no estagio probatório será
exonerado ou. se gozar de estabilidade no Serviço Público Federal, reconduzido ao cargo anteriormente
ocupado. desde que vago este.

Art. 11. A promoção obedecerá aos critérios estabelecidos nesta Lei e às normas
constantes de regulamento específico, que também disporá sobre a forma de avaliação de desempenho
funcional e de apuração de antigüidade.

Art. 12. Não poderá ser promovido, por merecimento ou antigüidade, o servidor
temporariamente afastado do exercício do cargo em razão de:

I - licença para o trato de interesses particulares;

11 - licença por motivo de afastamento do cônjuge; e

III - licença para o trato de doença em pessoa da familia. por prazo superior a um ano, e
desde que a doença não haja sido contraída em razão do serviço do servidor.

Art. 13. Somente por antigüidade poderá ser promovido o servidor do Serviço Exterior
que se encontrar em gozo de licença extraordinária ou investido em mandato eletivo. cujo exercício exija
o seu afastamento.

Art. 14. Os servidores do Serviço Exterior servirão na Secretaria de Estado e em postos no
exterior.

§ 1º Consideram-se postos no exterior as repartições do Ministério das Relações
Exteriores sediadas em pais estrangeiro.
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. § ~2 ~om~n~e poderão ser' desig~ados para Miss"Ões Permanentes no Exterior os integrantes
do ServIço Extenor BrasIleIro, preservadas as sItuações previstas no art. 88 desta Lei.

. ~. 15. Nas remo,ções da S.e~r~taria de Estad? p~ra posto no exterior e de um para outro
posto no extenor, procurar-se-a cOmpatibIlizar a convemêncla da Administração com o interesse
profissional do servidor do Serviço Exterior.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não poderá ensejar a recusa, por parte
do servidor. de missão no exterior que lhe seja destinada na forma desta Lei e de regulamento.

Art. 16. Os postos no exterior serão classificados. para fins de movimentação de pessoal.
em grupos A B e C, segundo o grau de representatividade da missão e as condições especificas de vida
na sede.

§ 12 A classificação dos postos em grupos far-se-á mediante ato do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, por proposta apresentada pelo Conselho de Politica Externa.

§ 22 Para fins de aplicação do disposto nos arts. 42, parágrafo único, 44 e parágrafos, e 45
e parágrafos desta Lei, prevalecerá a classificação estabelecida para o posto de destino na data da
publicação do ato que remover o servidor.

Art. 17. A lotação numérica de cada posto será fixada em ato do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, mediante proposta do Conselho de Política Externa.

Parágrafo único. O servidor do Serviço Exterior somente poderá ser removido para posto
no qual se verifique claro de lotação em sua classe ou grupo de classes.

Art. 18. Além das garantias decorrentes do exercício de seus cargos e funções, ficam
asseguradas aos servidores do Serviço Exterior as seguintes prerrogativas:

I - uso dos títulos decorrentes do exercício do cargo ou função;

TI - concessão de passaporte diplomático ou de serviço, na forma da legislação pertinente; e

rn -citação em processo civil ou penal, quando em serviço no exterior, por intermédio do
Ministério das Relações Exteriores.

Parágrafo único. Estendem-se aos inativos das Carreiras do Serviço Exterior as
prerrogativas estabelecidas nos incisos I e II deste artigo.

Art. 19. O servidor fará jus, por ano, a trinta dias consecutivos de férias, que poderão ser
acumuladas até o máximo de dois períodos.

§ 12 Somente depois do primeiro ano de exercício, o servidor adquirirá o direito a férias.

§ 22 Não poderá gozar férias o servidor removido para posto no exterior ou para a
Secretaria de Estado, antes de um período mínimo de seis meses de sua chegada ao posto ou à Secretaria
de Estado.

§ 32 O disposto no parágrafo anterior não poderá acarretar a perda de férias eventualmente
acumuladas.

Art. 20. As férias poderão ser excepcionalmente interrompidas em r~ão de relevante
interesse do serviço, declarado como tal pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores.

Parágrafo único. Em tal caso, a parcela não gozada das férias poderá ser utilizada no
período de doze meses imediatamente subseqüente.

Art. 21. Os Ministros de Primeira Classe e de Seg~~da Classe, .d~p?is de quatro. anos
consecutivos de exercicio no exterior, terão direito a dois meses de fenas extraordmarlas, que deverao ser

gozadas no Brasil.
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Parágrafo único. A época de gozo dependerá da conveniência do serviço e de
programação estabelecida pela Secretaria de Estado para o cumprimento de estágio de atualização dos
Ministros de Primeira Classe e de Segunda Classe em férias extraordinárias.

Art. 22. Sem prejuizo da retribuição e dos demais direitos e vantagens, poderá o servidor
do Serviço Exterior ausentar-se do posto em razão das condições peculiares de vida da sede no exterior,
atendidos os prazos e requisitos estabelecidos em regulamento.

Art. 23. O servidor casado do Serviço Exterior terá direito a licença, sem remuneração ou
retribuição, quando o seu cônjuge, que não ocupar Cargo de Carreira do Serviço Exterior, for mandado
servir, ex oflicio, em outro ponto do território nacional ou no exterior.

Art. 24. O servidor casado do Serviço Exterior, cujo conJuge, também integrante do
Serviço Exterior, for removido para o exterior ou nele se encontrar em missão permanente, poderá entrar
em licença extraordinária, sem remuneração ou retribuição, se assim o desejar ou desde que não satisfaça
os requisitos, estipulados em regulamento, para ser removido para o mesmo posto de seu cônjuge ou para
outro posto na mesma sede em que este se encontre.

Parágrafo único. Não poderá permanecer em licença extraordinária o servidor cujo
conJuge, também integrante do Serviço Exterior, removido do exterior, venha a apresentar-se na
Secretaria de Estado.

:'Art.25. Ressalvados os casos expressainente previstos em lei complementar, o servidor do
Serviço Exterior será ap'oseniado:

I • compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição;

II - voluntariamente, desde que cumprido tempo minimo de dez anos de efetivo exercicio
no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes
condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco
anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição;

In . por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, especificadas em lei.

Art. 26. Os proventos do servidor do Serviço Exterior que se aposente em serviço no
exterior serão calculados com base na remuneração a que faria jus se estivesse em exercicio no Brasil.

Art. 27. Ao servidor do Serviço Exterior, submetido aos princípios de hierarquia e
disciplina, incumbe observar o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades previsto nesta Lei e
em disposições regulamentares, tanto no exercício de suas funções, quanto em sua conduta pessoal na
vida privada.

Art. 28. As questões relativas à conduta dos efetivos do Corpo Permanente do Serviço
Exterior - Diplomatas, Oficiais de Chancelaria e Assistentes de Chancelaria - serão. sem prejuizo das
disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União. tratadas por uma corregedoria
interna com competência e composição definidas em decreto do Presidente da República.

Parágrafo único. O decreto incorporará as funções já antecipadas nesta Lei.

Art. 29. Além dos deveres previstos no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da
União, constituem deveres específicos do servidor do Serviço Exterior:
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I - atender pronta e solicitamente ao público em geral, em especial quando no desempenho
de funções de natureza consular e de assistência a brasileiros no exterior;

11 - respeitar as leis, os usos e os costumes dos países onde servir, observadas as práticas
internacionais;

III - manter comportamento correto e decoroso na vida pública e privada;

IV - dar conhecimento à autoridade superior de qualquer fato relativo à sua vida pessoal,
que possa afetar interesse de serviço ou da repartição em que estiver servindo; e

V - solicitar, previamente, anuência da autoridade competente, na forma regulamentar,
para manifestar-se publicamente sobre matéria relacionada com a formulação e execução da política
exterior do Brasil.

Art. 30. São deveres do servidor do Serviço Exterior no exercício de função de chefia, no
Brasil e no exterior:

I - defender os interesses legítímos de seus subordinados, orientá-los no desempenho de
suas tarefas, inculcar-lhes espírito de iniciativa, disciplina e respeito ao patrimônio público;

II - exigir de seus subordinados ordem, atendimento pronto e cortês ao público em geral e
exação no cumprimento de seus deveres, bem como, dentro de sua competência e observado o processo
administrativo disciplinar regulado no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União,
responsabilizar e punir os que o mereçam, comunicando as infrações à autoridade competente; e

III - dar conta à autoridade competente do procedimento público dos subordinados, quando
incompatível com a disciplina e a dignidade de seus cargos ou funções.

Art. 3 I. Além das proibições capituladas no Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Civis da União, ao servidor do Serviço Exterior é proibido:

I - divulgar, sem anuência da autoridade competente, informação relevante para a política
exterior do Brasil, a que tenha tido acesso em razão de desempenho de cargo no Serviço Exterior;

II - aceitar comissão, emprego ou pensão de Governo estrangeiro sem licença expressa do
Presidente da República;

III - renunciar às imunidades de que goze em serviço no exterior sem expressa autorização
da Secretaria de Estado das Relações Exteriores;

IV - valer-se abusivamente de imunidades ou privilégio de que goze em pais estrangeiro; e

v - utilizar. para fim ilicito. meio de comunicação de qualquer natureza do Ministério das
Relações Exteriores.

Art. 32. A corregedoria interna. em caso de dúvida razoável quanto à veracidade ou
exatidão de informação ou denúncia sobre qualquer irregularidade no àmbito do Serviço Exterior,
determinará a realização de sindicància prévia, de caráter sigiloso se necessário à elucidação do fato ou
exigido pelo interesse da Administração, com o objetivo de coligir dados para eventual instauração de
processo administrativo.

Art. 33. O processo administrativo terá caráter sigiloso, quando necessário à elucidação do
fato ou exigido pelo interesse da Administração, e será instaurado pela corregedoria interna, que
designará, para realizá-lo, comissão constituída por três membros efetivos.

§ 19 No caso de servidor da Carreira de Diplomata, a comissão contará dentre seus
membros com, pelo menos, dois Diplomatas de classe igualou superior à do indiciado e, sempre que
possivel, de maiqr antigüidade do que este.
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§ 22 Ao designar a comiss(io, a corregedoria interna indicará, dentre seus membros, o
respectivo presidente, ao qual incumbirá a designação do secretário.

Art. 34. Durante o processo administrativo, a corregedoria interna poderá determinar o
afastamento do indiciado do exercício do cargo ou função, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens,
ou a sua reassunção, a qualquer tempo.

CAPÍTULO III
DA CARREIRA DE DIPLOMATA

Seção I
Do Ingresso

Art. 35. O ingresso na Carreira de Diplomata far-se-á em Cargo da Classe Inícial,
mediante concurso público de provas, de âmbito nacional, organizado pelo Instituto Rio Branco, e após
habilitação no Curso de Preparação à Carreira de Diplomata daquele Instituto.

Parágrafo único. O Instituto Rio Branco, por determinação do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, poderá organizar concurso público de provas para ingresso na Classe Inicial da
Carreira de Diplomata, dispensada a habilitação no Curso de Preparação à Carreira de Diplomata.

Art. 36. Ao concurso público de provas, para admissão no Curso de Preparação à Carreira
de Diplomata, somente poderão concorrer brasileiros natos e que apresentem certificado que comprove já
terem terminado, no mínimo, a terceira série ou o sexto periodo de semestre ou carga horária ou crédítos
equívalentes de curso de graduação de nível superior reconhecido.

Parágrafo único. No concurso público de provas para ingresso na Classe InÍCial da
Carreira de Diplomata, previsto no parágrafo único do artigo anterior, somente poderão inscrever-se
brasileiros natos e que apresentem certificado de conclusão de Curso de Graduação de nível superíor
reconhecido.

Seção II
Das Classes, dos Cargos e das Funções

Art. 37. A Carreira de Diplomata do Serviço Exterior. de nível superior, estruturada na
tàrma desta Lei, é constituida pelas classes de Ministro de Primeira Classe. Ministro de Segunda Classe.
Conselheiro. Primeiro Secretário, Segundo Secretario e Terceiro Secretário. em ordem hierárquica
funcional decrescente.

Parágrafo único. O número de cargos, em cada classe, é o fixado no Anexo I desta Lei.

Art. 38. Os Diplomatas em serviço nos postos no exterior e na Secretaria de Estado
ocuparão privativamente cargos em comissão ou funções de chefia, assessoria e assístência
correspondentes à respectiva classe, de acordo com o disposto nesta Lei e em regulamento.

Art. 39. Mediante aprovação prévia do Senado. Federal, os Chefes de Missão Diplomática
Permanente serão nomeados pelo Presidente da República com o título de Embaixador.

Parágrafo único. Em Estados nos quais o Brasil não tenha representação diplomática
efetiva, poderà ser cumulativamente acreditado Chefe de Missão Diplomàtica Permanente residente em
outro Estado. mantendo-se, nessa eventualidade, a sede primitiva.

Art. 40. O Chefe de Missão Diplomática Permanente é a mais alta autoridade brasileira no
país junto a cujo Governo está acreditado.

Art. 41. Os Chefes de Missão Diplomática Permanente serão escolhídos dentre os
Ministros de Primeira Classe ou, nos termos do art. 46 desta Lei, dentre os Ministros de Segunda Classe.

Paràgrafo único. Excepcionalmente, poderà ser designado para exercer a função de Chefe
de Missão Diplomática Permanente brasileiro nato, não pertencente aos quadros do Mínistérto das
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Relações Exteriores, maior de trinta e cinco anos, de reconhecido mérito e com relevantes serviços
prestados ao País.

Seção m
Da Lotação e da Movimentação

Art. 42. Os Ministros de Primeira Classe e de Segunda Classe, no exercício de chefia d.
posto, não permanecerão por periodo superior a cinco anos em cada posto.

Parágrafo único. A permanência dos Ministros de Primeira Classe e de Segunda Classe,
em cada posto do Grupo C, não será superior a três anos, podendo ser prorrogada no máximo até doze
meses, atendida a conveniência da Administração e mediante a expressa anuência do interessado.

Art. 43. Ressalvadas as hipóteses do artigo anterior, a permarlência no exterior dos
Ministros de Segunda Classe não será superior a cinco anos em cada posto e a dez anos consecutivos no
exterior.

Art. 44. Os Conselheiros, Primeiros Secretários, Segundos Secretários e Terceiros
Secretários deverão servir efetivamente durante três anos em cada posto e seis anos consecutivos no
exterior.

§ Iº A permanência de Diplomata das classes mencionadas no caput deste artigo, nos
postos do Grupo C, não será superior a dois anos, podendo ser prorrogada no máximo até doze meses.
atendida a conveniência da Administração e mediante expressa anuência do interessado.

§ 2º A permanência no exterior de Diplomata das classes de Primeiro Secretário, Segundo
Secretário e Terceiro Secretário poderá, no interesse do Diplomata e atendida a conveniência do serviço,
estender-se a oito anos, desde que o servidor tenha nesse prazo servido ou venha a servir em posto do
Grupo B e em posto do Grupo C.

§ 3º O Diplomata da classe de Conselheiro poderá servir, consecutivamente, em três
postos no exterior, desde que um deles esteja classificado no Grupo C.

§ 4º A primeira remoção para o exterior de Diplomata das classes de Segundo Secretário e
Terceiro Secretário far-se-á para posto no qual estejam lotados pelo menos dois Diplomatas de maior
hierarquia funcional.

§ 5º Será de, no mínímo, dois anos o estágio inicial na Secretaria de Estado dos
Diplomatas da classe de Terceiro Secretário.

Art. 45. Nas remoções entre postos no exterior de Diplomatas das classes de Conselheiro,
Primeiro Secretário, Segundo Secretário e Terceiro Secretário, deverão ser obedecidos aos seguintes
critérios, observado o disposto no art. 16 desta Lei:

I - os que estiverem servindo em posto do Grupo A somente poderão ser removidos para
posto dos Grupos B ou C;

11 - os que estiverem servindo em posto do Grupo B somente poderão ser removidos para
posto dos Grupos A ou B; e

III - os que estiverem servindo em posto do Grupo C somente poderão ser·removidos para
posto do Grupo A.

§ 1º As remoções que não se ajustem aos critérios estabelecidos nos incisos 11 e m deste
artigo somente poderão ser efetivadas mediante solicitação, por escrito, do interessado, atendida a
conveniência da Administração.

§ 2º Somente em casos excepcionais, justificados pelo interesse do serviço, serão, a
critério do Ministro de Estado das Relações Exteriores, efetuadas remoções para a Secretaria de Estado
antes de cumpridos os prazos a que se refere o artigo anterior.
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§ 3º O Diplomata das classes de Conselheiro, Primeiro Secretário, Segundo Secretário e
Terceiro Secretário, removido para a Secretaria de Estado nas condições do parágrafo anterior, tendo
servido apenas em posto do Grupo A, não poderá, na remoção seguinte, ser designado para missão
permanente em posto daquel.: mesmo grupo.

Seção IV
Do Comissionamento

Art. 46. A título excepcional, poderá ser comissíonado como Chefe de Missão
Diplomática Permanente Ministro de Segunda Classe que preencha os requisitos a que se refere o inciso I
do art. 49 e que conte quatro anos de efetivo exercício na classe.

§ 1º Só poderá haver comissionamento como Chefe de Missão Diplomática Permanente
em posto do Grupo C.

§ 2º O número de Ministros de Segunda Classe comissionados nos termos do caput deste
. artigo não poderá exceder o limite de quinze por cento do total de Missões Diplomáticas de caráter

permanente, excetuadas as cumulativas.

Art. 47. Quando se verificar claro de lotação na função de Conselheiro em posto do Grupo
C, poderá, a título excepcional e de acordo com a conveniência da Administração, ser comissionado
Diplomata das classes de Primeiro Secretário ou Segundo Secretário.

§ 12 Na hipótese do caput deste artigo, o Diplomata perceberá o vencimento de seu cargo
efetivo e indenização de representação correspondente á função na qual tiver sido comissionado.

§ 2º As condições para o comissionamento na função de Conselheiro, vedado em postos
dos Grupos A e B, serão definidas em regulamento.

Seção V
Da Promoção

Art. 48. As promoções na Carreira de Diplomata obedecerão aos critérios de merecimento
e de antigüidade, aplicados da seguinte forma:

I - promoção a Ministro de Primeira Classe e a Ministro de Segunda Classe, por
merecimento;

II - promoção a .conselheiro, na proporção de quatro por merecimento e uma por
antigüidade;

III - promoção a Primeiro Secretário, na proporção de três por merecimento e uma por
antigüidade; e

IV - promoção a Segundo Secretário, por antigüidade.

Art. 49. Poderão ser promovidos, por merecimento, os Diplomatas que satisfaçam aos
seguintes requisitos específicos:

I - no caso de promoção a Ministro de Primeira Classe, contar o Ministro de Segunda
Classe, no mínimo:

a) vinte anos de efetivo exercicio, computados/a partir da posse em cargo da Classe Inicial
da Carreira, dos quais pelo menos dez anos de serviços prestados no exterior; e

b) três anos de exercício, como titular, de funções de chefia na Secretaria de Estado ou em
posto no exterior, de acordo com o disposto em regulamento;

II - no caso de promoção a Ministro de Segunda Classe, haver o Conselheiro concl'lído o
Curso de Altos Estudos e contar pelo menos quinze anos de efetivo exercício, computados a partir da
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posse em cargo da classe inicial da cm.eira, dos quais um minimo de sete anos e m~io de serviços
prestados no exterior.

III - no caso de promoção a Conselheiro, contar o Primeiro Secretário pelo menos dez anos
de efetivo exercício. computados a partir da posse em cargo da Classe Inicial da carreira. dos quais um
mínimo de cinco anos de serviços prestados no exterior:

IV - no caso de promoção a Primeiro Secretário. haver o Segundo Secretário concluído o
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas e contar pelo menos dois anos de serviços prestados no
exteríor.

§ 12 Contam-se, para efeito de apuração de tempo de serviço prestado no exterior, os
periodos em que o Diplomata cumpriu:

I - missões permanentes; e
II - missões transitórias ininterruptas de duração igualou superior a um ano.

§ 22 Nas hipóteses do parágrafo anterior, e exclusivamente para fins de promoção, serão
contados em dobro os periodos de serviços prestados em posto do Grupo C.

Art. 50. Somente poderá ser promovido, nas classes de Ministro de Segunda Glasse,
Conselheiro, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, o Diplomata que contar pelo menos quatro anos
de intersticio de efetivo exercício na respectiva classe.

Seção VI
Do Quadro Especial do Serviço Exterior

Art. 51. O Ministro de Primeira Classe, o Ministro de Segunda Classe e o Conselheiro
serão transferidos, em ato do Presidente da República, para cargos da mesma natureza, classe e
denominação integrantes do Quadro Especial do Serviço Exterior, na forma estabelecida por esta Lei.

Parágrafo único. Os cargos do Quadro Especial do Serviço Exterior considerar-se-ão
automaticamente criados com a transferência do Diplomata, em cada caso, e extinguir-se-ão, da mesma
forma, quando vagarem.

Art. 52. Serão transferidos para o Quadro Especial do Serviço Exterior:

I - o Ministro de Primeira Classe, ao completar sessenta e cinco anos de idade ou quinze
anos de classe;

li - o Ministro de Segunda Classe, ao completar sessenta anos de idade ou quinze anos de
classe;

m-o Conselheiro, ao completar cinqüenta e oito anos de idade ou quinze anos de classe.

§ 12 A transferência para o Quadro Especial do Serviço Exterior ocorrerá na data em que
primeiro se verificar qualquer uma das duas condições previstas em cada um dos incisos I, II e III deste
artigo.

§ 22 O Diplomata em missão permanente no exterior, transferido para o Quadro Especial
do Serviço ExteIioí. será removido para a Secretaria de Estado, não podendo sua partida do posto exceder
o prazo de sessenta dias, contado da data de sua transferência para o referido Quadro. .

§ 32 O Ministro de Segunda Classe que tiver exercido, por no mínimo dois anos, U

funções de Chefe de Missão Diplomática permanente terá assegurada, no Quadro Especial do Serviço
Exterior. a remuneração correspondente ao cargo de Ministro de Primeira Classe do mesmo Quadro.

§ 42 O cargo de Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial do Serviço Exterior
transformar-se-á em cargo de Ministro de Primeira Classe do mesmo Quadro, na data em que o respectivo
ocupante satisfizer, antes de atingir a idade de aposentadoria compulsória, aos requisitos do inciso I do
art.149 desta Lei.
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§ 52 O cargo de Conselheiro do Quadro Especial do Serviço Exterior transformar-se-á em
cargo de Ministro de Segunda Classe do mesmo Quadro, na data em que o respectivo ocupante satisfizer,
antes de atingir a idade de aposentadoria compulsória, aos requisitos do inciso n do art. 49 desta Lei.

§ 62 O cargo de Conselheiro do Quadro Especial do Serviço Exterior, transformado, nos
termos do parágrafo anterior, em cargo de Ministro de Segunda Classe do mesmo Quadro, não poderá vir
a ser, posteriormente, transformado em cargo de Ministro de Primeira Classe.

CAPÍTULO IV
DO OFICIAL DE CHANCELARIA E DO ASSISTENTE DE CHANCELARIA

Seção I
Da Constituição

Art. 53. A Carreira de Oficial de Chancelaria, de nível de formação superior, é constituída
pelas Classes Especial, A e Inicial, em ordem hierárquica funcional decrescente.

Art. 54. O fixo de lotação da Carreira de Oficial de Chancelaria é de mil cargos, conforme
referido no Anexo n.

Art. 55. O fixo de lotação da Carreira de Assistente de Chancelaria é de mil e duzentos
cargos, conforme referido no Anexo lI.

Seção 11
Do Ingresso

Art. 56. O ingresso nas Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria
far-se-á no padrão I da Classe Inicial, mediante habilitação em concurso público.

Parágrafo único. O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á em duas
etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório, consistindo em:

I - prova de conhecimentos que incluirá exame escrito;

II - conclusão do Curso de Preparação à Carreira de Oficial de Chancelaria e de Assistente
de Chancelaria, com aulas e provas, em disciplinas inerentes às atribuições das respectivas carreiras.

Art. 57. É requisito para ingresso no cargo de Oficial de Chancelaria o certificado de
conclusão de curso superior, emitido por estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido.

Art. 58. É requisito para íngresso no Cargo de Assistente de Chancelaria o certificado de
conclusão de curso de segundo grau, emitídoiPor estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido.

Seçãoill
Do Exercício no Exterior

Art. 59. O instituto da ,remoção, disciplinado nesta Lei, quando aplicado aos Oficiais de
Chancelaria e aos Assistentes de Chancelaria, obedecerá aos planos de movimentação preparados pelo
órgão de pessoal do Ministério das Relações Exteriores.

Art. 60. Nas remoções de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria observar
se-ão, entre outras, as seguintes disposições:

I - estágio inicial mínimo de dois anos de efetivo exercício na Secretaria de Estado;

II - cumprimento de prazos máximos de cinco anos de permanência em cada posto e de dez
anos consecutivos no exterior;

III - cumprimento de prazo mínimo de quatro anos de efetivo exercício na Secretaria de
Estado entre duas missões pen:v i ··0 '~0 exterior;



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 22217

IV - habilitação no Curso de Treinamento para o Serviço no Exterior para o Assistente de
Chancelaria.

Parágrafo único. O prazo máximo de dez anos consecutivos de permanência no exterior
poderá, atendida à conveniência do serviço e ao interesse do servidor, estender-se a doze anos, desde que
nesse período um dos postos seja do Grupo C.

Art. 61. Somente em casos excepcionais, justificados pelo interesse do serviço, serão, a
critério da Administração, efetuadas remoções de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria
para a Secretaria de Estado antes de cumpridos os prazos a que se refere o artigo anterior.

Art. 62. Na remoção do Oficial de Chancelaria e do Assístente de Chancelaria entre postos
no exterior, efetivada sempre de acordo com a conveniência da Administração, deverão ser obedecidos os
seguintes critérios:

I - os que estiverem servindo em posto do Grupo A somente poderão ser removidos para
posto do Grupo B ou C;

II - os que estiverem servindo em posto do Grupo B somente poderão ser removidos para
posto do Grupo A ou B;

III - os que estiverem servindo em posto do Grupo C somente poderão ser removidos para
posto do Grupo A.

§ 1g As remoções que não se ajustem aos critérios estabelecidos nos incisos II e III deste
artigo somente poderão ser efetivadas mediante solicitação, por escrito, do interessado, atendida a
conveniência da Administração.

§ 2g O Oficial de Chancelaria e o Assistente de Chancelaria removidos para a Secretaria
de Estado nas condições do parágrafo anterior, tendo servido apenas em posto do Grupo A, não poderão,
na remoção seguinte, ser designados para missão permanente em posto daquele mesmo grupo.

Seção IV
Do Desenvolvimento, da Avaliação de Desempenho e da Qualificação Profissional

Art. 63. O desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá mediante progressão e
"promoção. a seguir definidas:

I - progressão, a passagem do servidor de um padrão para o seguinte, dentro da mes~a

classe, obedecidos os critérios especificados para a avaliação de desempenho e o tempo de efetiva
permanência no cargo;

li - promoção, a passagem do servidor de uma classe para a imediatamente superior da
respectiva carreira.

Art. 64. O interstício mínimo para progressão será de doze meses.

Art. 65. A promoção, por merecimento, dependerá cumulativamente de:

I - conclusão, com aproveitamento, de cursos de aperfeiçoamento para esse fim instituidos;
li - avaliação de desempenho;
III - cumprimento do interstício; e
IV - existência de vaga.

Art. 66. As condições para a progressão e a promoção serão definidas em regulamento.

Parágrafo único. O regulamento disporá sobre a criação de comissões de promoções, bem
como sobre a forma de avaliação de desempenho funcional e de apuração de antigüidade.
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Art. 67. Nas promoções do Oficial de Chancelaria e do Assistente de Chancelaria serão
observada,s as seguintes proporções no preénchimento de vagas por merecimento e antigüidade:

I - para a Classe Especial, oitenta por cento das vagas por merecimento e vinte por cento
por antigüidade;

rr -para a Classe A, sessenta por cento das vagas por merecimento e quarenta por cento
por antigüidade.

Art. 68. Poderá ser promovido por merecimento o Oficial de Chancelaria que satisfizer os
seguintes requisitos:

I - à Classe Especial: contar, no mínimo, vinte anos de efetivo exercício no Ministério das
Relações Exteriores e ter sido habilitado no Curso de Especialização de Oficial de Chancelaria;

II - à Classe A: contar, no mínimo, dez anos de efetivo exercício no Ministério das.
Relações Exteriores e ter sido habilitado no Curso de Atualização de Oficial de Chancelaria.

Art. 69. Poderá ser promovido por merecimento o Assistente de Chancelaria que satisfizer
os seguintes requisitos:

I - à Classe Especial: contar, no mínimo, vinte anos de efetivo exercício no Ministério das
Relações Exteriores e ter sido habilitado no curso de Especialização de Assistente de Chancelaria;

II - à Classe A: contar, no mínimo, dez anos de efetivo exercício no Ministério das
Relações Exteriores e ter sido habilitado no Curso de Treinamento para o Serviço no Exterior.

Art. 70. As frações que porventura vierem a ocorrer nos percentuais mencionados no
art. 67 serão completadas em favor do critério de merecimento.

Art. 71. A antigüidade de Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria levará em
conta exclusivamente o tempo de efetivo exercício do servidor nas respectivas carreiras.

Parágrafo único. A antigüidade será computada a partir da data em que o servidor entrar
no efetivo exercicio do cargo, ou a partir da data de vigência do ato de promoção ou progressão.

Art. 72. Para efeito de apuração do tempo de efetivo exercício prestado no exterior, serão
considerados apenas os periodos em que o servidor cumpriu missões permanentes, computando-se em
dobro o tempo de serviço prestado em postos do Grupo C, assim classificados nos termos do art. 16 desta
Lei.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, a contagem em dobro prevista neste artigo aplica
se à concessão de aposentadoria.

Art. 73. Somente por antigüidade poderá ser promovido o servidor que se encontrar em
gozo de licença extraordinária ou investido em mandato eletivo ou classista, cujo exercício exija o seu
afastamento do serviço.

Seção V
Dos Curso!)

Art. 74. Para promoção por/merecimento, o Oficia! ds ChanceIEu;;a deC\f6n1. concluir os
seguintes cursos:

I - Curso de' Atualiiáção de Oficial de Chancelaria, que compreenderá aulas e provas de
disciplinas inerentes às atribuições de Oficial de Chancelaria da Classe A;

II - Curso de\Especialização de Oficial de Chancelaria, que compreel1d'~rá anbs e provas
de disciplinas inerentes às aÜibuições de Oficial de Chancelaria da Classe Especial.
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Art. 75. Para promoção por merecimento, o Assistente de Chancelaria deverá concluir os .
seguintes cursos:

I - Curso de Treinamento para o Serviço no Exterior, que compreenderá aulas e provas de
disciplinas relacionadas com as funções exercidas no exterior, podendo ser cursado pelos servidores que
tenham pelo menos quatro anos de Carreira, sendo a habilitação no Curso requisito para promoção por
merecimento à Classe A e designação para Missão Permanente no Exterior;

11 - Curso de Especialização de Assistente de Chancelaria, que compreenderá aulas e
avaliações com vista a aprofundar o conhecimento do servidor em áreas específicas, podendo ser cursado
pelo Assistente de Chancelaria posicionado na Classe A da Carreira, sendo a habilitação no curso
requisito para promoção por mr;recimento à Classe Especial.

Art. 76. Os cursos de que tratam o art. 56, parágrafo único, 11, e os arts. 74 e 75, I e 11,
serão organizados pelo Ministério das Relações Exteriores, em articulação com o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado.

Art. 77. Poderão ser realizados outros cursos ou programas de treinamento de interesse da
Administração, visando à capacitação e ao melhor desempenho funcional do servidor.

Parágrafo único. Os cursos de que trata este artigo poderão constituir requisito para o
desempenho de funções de chefia e de assistência intermediária.

CAPÍTULO V
DOS AUXILIARES LOCAIS

Art. 78. Além dos servidores do Serviço Exterior, integram o pessoal dos postos no
exterior Auxiliares Locais, admitidos na forma do art. 44 da Lei nº 3.917, de 14 dejulho de 1961.

Art. 79. Auxiliar Local é o brasileiro ou o estrangeiro admitido para prestar serviços ou
desempenhar atividades de apoio que exijam familiaridade com as condições de vida, os usos e os
costumes do país onde esteja sediado o posto.

Parágrafo único. Os requisitos da admissão de Auxiliar Local serão especificados em
regulamento, atendidas as seguintes exigências:

I - possuir escolaridade compatível com as tarefas que lhe caibam; e

11 - ter domínio do idioma local ou estrangeiro de uso corrente no país, sendo que, no caso
de admissão de Auxiliar Local estrangeiro, dar-se-á preferência a quem possuir melhores conhecimentos
da língua portuguesa.

Art. 80. As relações trabalhistas e previdenciárias concernentes aos auxiliares locais serão
regidas pela legislação vigente no país em que estiver sediada a repartição.

§ 1º Serão segurados da previdência social brasileira os auxiliares locais de nacionalidade
brasileira que, em razão de proibição legal, não possam filiar-se ao sistema previdenciário do país de
domicílio.

§ 2º O Poder Executivo expedirá as normas necessárias à execução do disposto neste
artigo.

TÍTULO 11
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 81. As disposições desta Lei aplicar-se-ão, no que couber, aos servidores do Quadro e
da Tabela Permanentes do Ministério das Relações Exteriores, não pertencentes às Carreiras do Serviço

. Exterior, quando se encontrarem em Serviço no Exterior.
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Art. 82. Aplica-se aos alunos do Curso de Preparação à-Carreira de Diplomata, no que
couber, o regime disciplinar previsto nesta Lei e, subsidiariamente, no Regime Juridico dos Servidores
Públicos Civis da União.

Art. 83. Se o Diplomata encontrar-se lotado em posto do Grupo C, na data da publicação
do ato do Ministro de Estado que pela primeira vez classificar os postos por grupos,. computar-se-á a
partir de sua chegada ao posto o tempo de serviço a que se refere o § 2º do art. 49 desta Lei.

Art. 84. Sempre que a imposição de limite numérico por aplicação de qualquer dispositivo
desta Lei produzir resultado fracionário, será feita aproximação para o número inteiro imediatamente
superior.

Art. 85. Fica assegurado ao servidor do Serviço Exterior o direito de requerer ou
representar.

Parágrafo único. Os procedimentos, na Secretaria de Estado e no exterior, referentes ao
direito de petição, inclusive recursos relativos a decisões proferidas em matéria disciplinar, serão'objeto
de regulamentação.

Art. 86. Ao servidor estudante, integrante das carreiras do Serviço Exterior, removido ex
officío de posto no exterior para o Brasil, fica assegurada matricula em estabelecimento de ensino oficial,
independentemente de vaga.

Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge, filhos e enteados que
vivam na companhia do servidor, bem como àqueles que, por ato regular da autoridade competente,
estejam sob a sua guarda e aos que tenham sido postos sob sua tutela.

Art. 87. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta do orçamento do
Minis~ério das Relações Exteriores.

TÍTULom
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 88. Os ocupantes, em 30 de julho de 1986, de cargos ou empregos do Quadro e da
Tabela Permanentes do Ministério das Relações Exteriores, não pertencentes às carreiras do Serviço
Exterior, poderão, excepcionalmente, ser designados para Missões Permanentes no Exterior, de duração
máxima de quatro anos improrrogáveis, nas condições desta Lei e de regulamento, uma vez que
satisfaçam aos seguintes requisi!os:

I - contarem pelo menos cinco anos de efetivo exercício na Secretaria de Estado;

n- terem sido aprovados em Curso de Treinamento para o Serviço no Exterior; e

m-contarem pelo menos quatro anos de efetivo exercício na Secretaria de Estado entre
duas missões permanentes no exterior.

§ 1!l Não serão exigidos os requisitos dos incisos I e II do caput deste artigo, quando se
tratar de servidor que já tenha exercido Missão Permanente no Exterior.

. § 2!l O servidor que se encontrar em Missão Permanente no Exterior somente poderá ser
removido para a Secretaria de Estado.

§)2 O servidor somente poderá ser removido para posto no exterior em que haja claro de
lotação.

Art. 89. O Oficial e o Assistente de Chancelaria que, em 23 de dezembro de 1993, já
tinham cumprido Misslo Permanente no Exterior serão considerados habilitados, respectivamente, nos
cursos de Atualizaçio de Oficial de Chancelaria e de Treinamento para o Serviço no Exterior.
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Art. 90. Fica autorizada, até 16 de dezembro de 1998, a contagem, como tempo de efetivo
exercicio, do periodo em que houver o Diplomata permanecido como aluno no Curso de Preparação à
Carreira de Diplomata.

Parágrafo único. A contagem prevista no caput não se aplica ao disposto nos incisos r. TI e
IH do art. 49 desta Lei.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 92. Ficam revogadas, por consolidação, as seguintes normas legais:

I - Lei nº 442, de 3 de junho de 1937;
II - Lei nº 455, de la de julho de 1937;
IH - Decreto-Lei nº 254, de 8 de fevereiro de 1938;
IV - Decreto-Lei nº 764, de 4 de outubro de 1938;
V - Decreto-Lei nº 3.267, de 13 de maio de 1941;
VI - Decreto-Lei nº 8.326, de 8 de dezembro de 1945;
VII - Decreto-Lei nº 9.032, de 6 de março de 1946;
VIII - Decreto-Lei nº 9.677, de 30 de agosto de 1946;
IX - Decreto-Lei nº 9.733, de 4 de setembro de 1946;
X - Lei nº 607, de 6 de janeiro de 1949;
XI - Lei nº 1.103, de 20 de maio de 1950;
XII - art. 5º ; art. 7º ; art. 8º da Lei nº 1.220, de 28 de outubro de 1950;
XIII - Lei nº 1.435, de 18 de setembro de 1951;
XIV - Lei nº 1.502, de 15 de dezembro de 1951;
XV - Lei nº 1.542, de 5 de janeiro de 1952;
XVI - Lei nº 1.695, de '7 de outubro de 1952;
XVII - Lei nº 2.060, de 5 de novembro de 1953;
XVIII - Lei nº 2.139, de 17 de dezembro de 1953;
XIX - Lei nº 2.171, de 18 de janeiro de 1954;
XX - Lei nº 3.585, de 18 dejulho de 1959;
XXI - Decreto-Lei nº 69, de 21 de novembro de 1966;
XXII - Decreto-Lei nº 1.354, de 5 de novembro de 1974;
XXIII - Lei nº 6.526, de 20 de abril de 1978;
XXIV - Lei nº 6.595, de 21 de novembro de 1978;
XXV - Lei nº 6.716, de 12 de novembro de 1979;
XXVI - Lei nº 6.857, de 19 de novembro de 1980;
XXVII - Lei nº 6.980, de 29 de março de 1982;
XXVIII - Lei nº 7.501, de 27 de junho de 1986;
XXIX - art. 40 da Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990;
XXX - art. 13 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993;
XXXI - Capítulo I; Capítulo TI; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; art. 25; art. 26;

art. 27; art. 31; art. 32; art. 33; art. 35; art. 36; e art. 37 da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993;
XXXII- Lei nº 9.458, de 9 de maio de 1997.

Brasília,
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ANEXO I

QUADRO PERMANENTE DA CARREIRA DE DIPLOMATA

(parágrafo único do ano 37)

DENOMINAÇÃO N2DECARGOS

Ministro de Primeira Classe 98

Ministro de Segunda Classe 128

Conselheiro 170

Primeiro Secretario 174

Segundo Secretario 180

Terceiro Secretario 200

ANExon

Maio de 1999

QUADRO GERAL DE PESSOAL DAS CARREIRAS DE OFICIAL E DE ASSISTENTE DE
CHANCELARIA

Carreiras Classes Padrões Quantidade de
Cargos

Oficial de Inicial De I a VIII 500
Chancelaria

"A" De I a VII 350

Especial Dela V 150

/~btetal 1000

Assistente de Inicial De I a VIII 600
Chancelaria

"A" DelaVII 420\

, Especial Dela V 180

Subtotal \ 1200

Total Geral
\

2200
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Em 07 de maio de 1999.

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

Dando cumprimento ao disposto na Lei Compl~mentar nº 95/98, o Ministério

das Relações Exteriores procedeu ao levantamento das leis federais em vigor, concernentes à sua

esfera de atuação, com vistas à sua consolidação.

Dentre as matérias passiveis de se tomarem um centro aglutinador de leis

esparsas no âmbito desta Pasta, encontra-se a legislação que dispõe sobre o Regime Juridico dos

Servidores do Serviço Exterior, cuja consolidação ora se propõe, por intermédio do presente

projeto.

Na elaboração do texto consolidado, foram adotadas as orientações traçadas

pela Lei Complementar nº 95/98 e pelo Decreto nº 2.954/99, bem como utilizado o programa de

informática desenvolvido pelo PRODASEN (o SrSCON) para dar transparência e segurança ao

trabalho de consolidação.

Para facilitar o trabalho de apreciação do projeto pelo Congresso Nacional.

segue em anexo a sua versão justificada, sob a forma de quadro comparativo do texto final do

projeto com a proveniência de seus comandos e a explicação das alterações de redação dadas, o

que permitirá ao Poder Legislativo verificar se, no trabalho de consolidação, algum dispositivo

legal vigente sofreu alteração substancial em seu comando. o que não se admite em se tratando

de consolidação.

Concomitantemente com a remessa do projeto ao Congresso, está sendo

dispQnibílizada para os operadores da Câmara e do Senado Federal que participarão do trabalho

de consolidação a respectiva matliz, pelo SrSCON, de forma a que possam utilizar o mesmo

instrumental que tanto facilitou e garantiu que nenhum dispositivo do atual ordenamento fosse

olvidado.

o presente projeto de lei de consolidação representa compactação de vinte e

oito Leis integralmente e de quatro parcialmente num único diploma consolidado, revogando as
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leis que passem a compô-lo. Convém ressaltar que essa compactaçao vai além da mera

aglutinação. uma vez que expunge definitivamente do ordenamento juridico as normas

tacitamente revogadas ou não recepcionadas pela Constituição atual. e que geravam

controvérsias sobre sua vigência.

Ademais, limpando o texto dos dispositivos repetitivos. atualizando e

homogeneizando a redação e dando organicidade à compactação aos vàrios diplomas legais

consolidados, o projeto representa sensível avanço no programa de democratização do acesso a

legislação que a Lei Complementar nQ 95/98 veio a deflagrar no Brasil.

Essas as razões, Senhor Presidente, pelas quais tenho a honra de submeter a

Vossa Excelência o presente projeto de lei de consolidação, para que possa ser remetido ao

Congresso Nacional.

Respeitosamente,

(lJ~
LUIZ FELIPE DE SEIXAS CORRÊA

Ministro de Estado das Relações Exteriores, interino



'~litegisIação que tm(s)de ()rigeDJ:
diSPõé sobiC (, Regime
Imídico doi Servidores do
Seryiço Exterior.

~ll

I
TÍTULo I r750111986,

00 SERVIÇO EXTERIOR

~O SERVIÇO EXTERIOR"

CAPÍTULo I LEI 882911993:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES "
Disposições Preliminares"

LEI 7501il986:

"

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES"
-

Art. 12 O Serviço Exterior, essencial à LEI 750l/1986: Art. 1°
"- da! pclitica exterior do Brasil, constitui-se do O Serviço Exterior, essencial à execução da política exterior do Brasil, constitui-se do corpo de funcionáriosF=Po.SCYidoR:s permanentes, capacitados pennanentes. capacitados profissionalmente como agentes do Ministério das Relações Exteriores, no Brasil e no

- como agentes do Ministério das exterior, organizados em carreira e categoria funcional definidas e hierarquizadas e sujeÍlos ao regime desta Lei .
-~ no Brasil e no exterior, organizado "

~ IWWceiiras definidas e hierarquizadas e sujeito ao
~Gfata.Lei

Comentário:
Substituído o vocábulo "funcionários" por
"servidores", no presente artigo e nos trechos
seguintes, a fim de harmonizar a terminologia desta Lei
com aquela empregada na Constituição Federal de
1988 e na Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Retirada. também, a expressão "e categoria funcional",
pois todos os integrantes do Serviço Exterior brasileiro

I
são organizados em carreiras, consoante a Lei na 8.829,
de 22 de dezembro de 1993.
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Art. 22 O Serviço Exterior ~ composto das LEI 750111986: Art. 2°..- ,deDipIcmaIa,. de Oficial de Chancelaria e de O Serviço Exterior é composto da Carreira de Diplomata e da Categoria Funcional de Oficial de Chancelaria...- de: C!uaJce1aria.
LEI 8829/1993: Art. l°..

Comentário:
Constituem parte integrante do Serviço Exterior Brasileiro as Carreiras de Diplomata, regulada pela Lei n2 7.50l.

Fusão dos artigos 22 da Lei n2 7.501/86 e 12 da Lei nO.
de 27 de junho de 1986. de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria."

8.829/93.

Art. 32 Aos servidcns da Carreira de LEI 750111986: Art. 3·..
Diplomata do Serviço Exterior incumbem atividades de Aos funcionários da carreira de Diplomata do Serviço Exterior incumbem atividades de natureza diplomática e
~atureza diplomática e consular, em seus aspectos , consular, em seus aspectos específicos de representação negociação, infonnação e proteção de interesses
específicos de representação, negociação, informação e brasileiros no campo internacional. ..

proteção de interesses brasileiros no campo
internacional.

Art. 42Aos servidores integrantes da Carreira LEI 8829/1993: Art. 2°..
tJe Oficial de Chancelaria, de nível de formação Aos servidores integrantes da Carreira de Oficial de Chancelaria, de nível de fonnação superior. incumbem
~uperior, incumbem tarefas de natureza técnica e tarefas de natureza técnica e administrativa."
dministrativa.

Art. 52Aos servidores integrantes da Carreira LEI 882911993: Art. 3°..
:le Assistente de Chancelaria, de nível de formação Aos servidores integrantes da Carreira de Assistente de Chancelaria, de nível de fonnação média, incumbem
nédia, incumbem tarefas de apoio técnico e tarefas de apoio técnico e administrativo."
dministrativo.

I
Art. 6llPara efeito desta Lei, considera-se: LEI 8829/1993: Art. 4°

"
Para efeito desta lei, considera-se:"

I - carreira, O conjunto de classes escalonadas LEI 8829/1993: Art. 4°, Inciso I

IlCtiundo a responsabilidade e complexidade das
..
carreira, o conjunto de classes escalonadas segundo a responsabilidade e complexidade das atribuições;"

tribuiçõcs;

11 - classe, a unidade básica da carreira, LEI 8829/1993: Art. 4° ,Inciso 11

~tegrada por cargos com atribuições-é '
..
Classe, a unidade básica da carreira, integrada por cargos com atribuições e responsabilidades assemelhadas;"

~sponsabilidadesassemelhadas;'-/

m-padrão, O nível de vencimento ILEI 882911993: Art. 4° , Inciso 1II..
j:orrespondente à posição do servidor na classe;

Padrão, o nível de vencimento correspondente à posição do servidor na classe;"
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'Nào serão nomeados os candidatos que, embora aprovados em concurso público, venham a ser considerados, em
exame de suficiência física e mental, inaptos para o exercício de cargo de carreira ou categoria funcional do
Serviço Exterior. "

L IV - qualificação profissional, o conjunto de ~EI 8829/1993: Art. 4" , Inciso IV

~~~~s exigíveis para ingresso e desenvolvimento na qualificação profissional, o conjunto de requisitos exigíveis para ingresso e d~~~~volvimento na carreira." I

Art. 72 O regime jurídico dos servidores do ~EI 7501/1986: Art. 5"

Serviço Exterior é o definido nesta Lei e, O regime jurídico dos funcionários do Serviço Exterior é o defmido nesta Lei e, subsidiariamente, o dos
subsidiariamente, o dos servidores públicos civis da funcionários públicos civis da União. "
iUnião.

CAPÍTULO II ILEI7501l1986:

DOS DIREITOS. nAS VANTAGENS E DO REGIME "

DISCIPLINAR (DIREITOS E VANTAGENS. REGIME DISCIPLINAR "

Art. 82 A nomeação para cargo de Carreira do ~EI 750111986: Art. 6"

e"Exterior far-se-á em Classe inicial, obedecida à A nomeação para cargo de carreira ou categoria funcional do Serviço Exterior far-se-á em classe inicial,
de classificação dos habilitados em concurso obedecida a ordem de classificação dos habilitados em concurso público de provas, e, no caso de curso de

. de provas. e. no caso de curso de preparação, à preparação, a ordem de classificação final. "

de classificação final.

Comentário:
A expressão "ou categoria funcional" foi retirada do
texto, haja vista que todos os cargos do Serviço
Exterior estão organizados em carreiras, a partir da
vigência da Lei n2 8.829/93..

i Art. 912 Não serão nomeados os candidatos I~EI 750111986: Art. 7"

§emOOta aprovados em concurso público, venham a
ccmiderados. em exame de suficiência física e

inaptos para o exercício de cargo de Carreira do
• Exterior.

Comentário:
Suprimida a expressão "ou categoria funcional".
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Art. 10. O servidor nomeado para Cargo fuicial ~EI 7501/1986: Art. 8°5'do Serviço Ext..iodica ",jeito a ""'gio o _Wnãrio ,,"""'" ,..."",,"",," do= ..00 _,ori."'0'00" do S'~'ço E.__ .~mj";oo"
000 de três anos de efetivo exercício, com o estágio probatório de 2 (dois) anos de efetivo exercício, com o objetivo de avaliar suas aptidões e capacidade

• • O de avaliar suas aptidões e sua capacidade para o para o exercício do cargo."
~. do cargo.

~
S"
!b
~,
;o

~

§ 12 Os procedimentos de avaliação das LEI 750111986: Art. 8° , Parágrafo 1°

aptidões e da capacidade para o exercício do cargo serão
defmidos em regulamento.

Comentário:
Suprimida a expressão "ou categoria funcional",
Alterado o prazo do estágio probatório para três anos,
uma vez que a Emenda Constitucional nO 19 alterou o
artigo 41 da Constituição Federal, condicionando a
aquisição da estabilidade pelo servidor ao efetivo
exercício por três anos de cargo de provimento efetivo.
A mesma Emenda Constitucional prevê, contudo, em

. seu art. 28, a existência de disposição transitória
relativa àqueles que se encontravam em estágio
probatório na data de sua promulgação. Para esses, o
prazo para aquisição de estabilidade é de dois anos de
efetivo exercício.

§ 22 O servidor do Serviço Exterior que não
for aprovado no estágio probatório será exonerado ou,
lse gozar de estabilidade no Serviço Público Federal,
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, desde que
Ivago este.

LEI 7501/1986: Art. 8°, Parágrafo 2"

o funcionário do Serviço Exterior que não for aprovado no estagio probatório será exonerado ou, se gozar de
estabilidade no Serviço Público Federal. reconduzido ao cargo anterionnente ocupado, desde que vago este. "
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LEI 7501/1986: Art. 9"

A promoção obedecerá aos critérios estabelecidos nesta lei e às nonnas constantes de regulamento específico. o
qual também disporá sobre a fonna de avaliação de desempenho funcional e de apuração de antigüidade. "

Art. 11. A promoção obedecerá aos critérios
estabelecidos nesta Lei e às normas constantes de
[regulamento específico, que também 4isporã sobre a
forma de avaliação de desempenho funcional e de
japuração de antigüidade. I
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Art. 12. Não poderá ser promovido, por
merecimento ou antigüidade, o servidor
itemporariamente afastado do exercício do cargo em
,razão de:

LEI 750111986: Art. 10
"
Não poderá ser promovido, por merecimento ou antigüidade, o funcionário temporariamente afastado do
iexercício do cargo em razão de:"

III -licença para o trato de doença em pessoa ~EI 750111986: Art. 10, Inciso IH

l<!a famíli~, po~p~o superi~r a um an~, e desde ~ue a licença para trato de doença em pess?a da famíl~a, ~.r p~;w' superior a 1(um) ano, e desde que a doença não
doença nao ~Jaos.!.do contraída em razao do servIÇO do haja sido contraída em razão do servIço do funclOnano.
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LEI 750111986: Art. 11Art. 13. Somente por antigüidade poderá ser

promovido o senidor ~o Serviço Exte~or .que se lsomente por antigüidade poderá ser promovido o ~cion~o do S~~iço Ext~riorque se encon~ar em gozo de
encontrar em gozo de licença extraordmãria ou licença extraordinária ou investido em mandato eletivo, cUJo exerclclo lhe eXIJa o afastamento.
investido em mandato eletivo, cujo exercício exija o seu
afastamento. I _ I

Art. 14. Osservúbes do Serviço Exterior I~EI 750111986: Art. 12

servirão na Secretaria de Estado e em postos no exterior. Os funcionários do Serviço Exterior servirão na Secretaria de Estado e em postos no exterior."

§ I" CODSideJam-se postos no exterl", OS I'.EI 750111_ Art. 12 •_.On"
Irepartiçõe8 do Ministério das Relações Exteriores
sediadas em país estrangeiro. '__'0_'0, I

§ 22S te ode - d
O

'

o

'gn-ad s -ara- LEI 882911993: Art. 1°, Parágrafo únicoomen p rao ser eSI o p "

~
ssões Pennanentes no Exterior os integrantes do Somente poderão ser designados para missões permanentes no exterior os integrantes do Serviço Exterior

erviço Exterior Brasileiro, preservadas as situações Brasileiro, preservadas as situações previstas no art. 68 da Lei n12 7.501, de 27 de junho de 1986."
revistas no zrt. 88 desta Lei. "0" • •• 1

Art. 15. Nas remoções da Secretaria de E~tado ~EI 7501/1986: Art. 13

para ~osto no exterior e de um.p~ outro posto.?O . Nas remoções da Secretaria de Estado para posto no ex~riore de um pa,ra outro post? n~ ~xterior, p~ocurar's~-ã"
exterior, procurar-se-ã compatibilizar a convemenCIa da compatibilizar a conveniência da Administração com o Interesse profiSSIOnal do funclonano do Serviço Extenor.
Administração com o interesse profissional do servidor ,.
do Serviço Exterior.

~. I -licença para o trato de interesses !LEI 750111986: Art. 10, Inciso I

artlculares; I
I II -licença por motivo de af;Üun~~to do----lLEi7501;í9ii6-;-Ãrt-:I0,I~~i;~-I-I--·---- _"0' .-. o" •. '

icônjuge; e
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Parágrafo único. O disposto no caput dest~ I~EI 7501/1986: Art. 13, Parágrafo ÚDico

artigo não poderá ensejar a recusa, por parte do servIdor,
de missão no exterior que lhe seja destinada na forma lo disposto no caput deste artigo não poderá ensejar a recusa, por parte do funcionário, de missão no exterior que
desta Lei e de regulamento. lhe seja destinada na fonna desta lei e de regulamento...

~
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Art. 16. Os postos no exterior serão LEI 7501/1986: Art. 14

classificados, para fms de movimentação de pessoal, em
'grupos A, B e C, segundo o grau de representatividade
da missão e as condições especificas de vida na sede.

§ 12 A classificação dos postos em grupos ~EI 7501/1986: Art. 14, Parágrafo I"A

far-se-â mediante ato do Ministro de Estado das classificação dos postos em grupos far-se-á mediante ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores, por
Relações Exteriores, por proposta apresentada pelo proposta apresentada pela Comissão de Coordenação."
!conselho de Política Externa.

Comentário:
A competência da Comissão de Coordenação, descrita
neste dispositivo, foi absorvida pelo Conselho de
Política Externa, previsto no art. 16, inciso XIV da Lei
nl!9.649, de 27 de maio de 1998 (inciso XIII da MP nl!
1799-4, de 15.4.99).

§ 2.Q Para fins de aplicação do disposto nos
arts. 42, parágrafo único, 44 e parágrafos e 45 e
parágrafos desta Lei, prevalecerá a classificação
,estabelecida para o posto de destino na data da
'publicação do ato que remover o servidor.

:LEI 7501/1986: Art. 14, Parágrafo 2"..
Para fins de aplicação do disposto nos arts. 45, Parágrafo único, 47 e §§ e 48 e §§ desta lei, prevalecerá a
classificação estabelecida para o posto de destino na data da publicação do ato que remover o funcionário. "
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~

A lotação numérica de cada posto será fixada por ato do Ministro de Estado das Relações Extl!riores, mediante
proposta da Comissão de Coordenação."

Art. 17. A lotação numérica de cada posto será ILEI 7501/1986: Art. lS

fixada em ato do Ministro de Estado das Relações "
,Exteriores, mediante pr0posta do Conselho de Política
!Externa.
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qual se verifique claro de lotação

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

._ ....- I

abelecidas nos itens I e II deste

- - _•.----_.

rtinenle; e
ermédio do Ministério das

asseguradas aos funcionários do

Comentário:
A competência da Comissão de Coordenação, descrita
neste dispositivo, foi absorvida pelo Conselho de
Política Externa, previsto no art. 16, inciso XIV da Lei
n2 9.649, de 27 de maio de I99B-(inciso XIII da MP n\l
1799-4, de 15.4.99).

Parágrafo úniciÍ. O servidor do SerViço . LEI 750111986: Art. 15 , Parágrafo único

Exterior somente podetií ser removido para posto no "
qual se verifique claro de lotação em sua classe ou O funcionário do Serviço Exterior somente poderá ser removido para posto n
grupo de classes. em sua classe ou grupo de classes."

----"
Art. 18. Além das garantias decorrentes do LEI 7501/1986: Art. 17

exercício de seus cargos e funções, ficam asseguradas "
Além das garantias decorrentes do exercício de seus cargos e funções, ficam

aos scrvidoIes do Serviço Exterior as seguintes Serviço Exterior as seguintes prerrogativas:"
prerrogativas:

I - uso dos títulos decorrentes do exercício do fEl 750ll1986: Art. 17 , Inciso I

cargo ou função;

fi - concessão de passaporte diplomãtico ou de LEI 750111986: Art. 17, Inciso II

serviço, na forma da legislação pertinente; e "

concessão de passaporte diplomático ou de serviço, na forma da legislação pe
lI. - citação em processo civil ou penal, quando em serviço no exterior, por in
Relações Exteriores."

m-ciração em processo civil ou penal,
... em serviço no exterior, por intermédio do":t' - ·0 das Relações Exteriores.

Comentário:
Inciso III do art. 17 da Lei n2 7.501/86 (correção da
formatação do texto proveniente do banco de dados).

~.__~._.n_'.
Parágrafo único. Estendem-se aos inativos das ~EI 750111986: Art. 17 ,Parágrafo único

Carreiras do Serviço Exterior as prerrogativas "
estabelecidas nos incisos I efi deste artigo. Estendem-se aos inativos das carreiras do Serviço Exterior as prerrogativas e!

I artigo. "
-



Art. 19. O servidor farãjus, por ano, a trinta LEI 750111986: Art. 18

dias consecutivos de férias, que poderão ser acumuladas
li

O funcionário fará jus, por ano, a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que poderão ser acumuladas até o
até o mãximo de dois períodos. máximo de 2 (dois) período."

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

§ 12 Somente depois do primeiro ano de LEI 750111986: Art. 18, Parágrafo 1°

"exercicio, o servidor adquirirã o direito a férias. Somente depois do primeiro ano de exercicio, o funcionário adquirirá o direito a férias."

§ 22 Não poderã gozar férias O servidor LEI 750111986: Art. 18, ParágTafo 2°

"removido para posto no exterior ou para a Secretaria de Não poderá gozar férias o funcionário removido para posto no exterior ou para a Secretaria de Estado, antes de
Estado, antes de um período mínimo de seis meses'de jum período mínimo de 6 (seis) meses de sua chegada ao posto ou à Secretaria de Estado."
sua chegada ao posto ou à Secretaria de Estado.

_._----. " ' .. _-
§ 32 O disposto no parãgrafo anterior não LEI 750111986: Art. 18, Parágrafo 3°

poderã acarretar a perda de férias eventualmente
acumuladas.

lEI 750111986, "'" 19
_._--

Art. 20. As férias poderão ser
excepcionalmente interrompidas em razão de relevante
interesse do serviço, declarado como tal pelo
Secretãrio-Geral das Relações Exteriores.

__~.__ o., "._••_.~. _ .••~ .•~ •••_

Parãgrafo único. Em tal caso, a parcela não LEI 750111986: Art. 19, Parágrafo único

gozada das férias podem ser utilizada no período de "
Em tal caso, a parcela não gozada das férias poderá ser utilizada no período de 12 (doze meses) imediatamente

doze meses imediatamente subseqüente. subseqüente. "
_._.r~____

Art. 21. Os Ministros de Primeira Classe e de LEI750111986: Art. 20

Segunda Classe, depois de quatro anos consecutivos de
li

Os Ministros de Primeira Classe e de Segunda Classe, depois de 4 (quatro) anos consecutivos de exercício no
exercício no exterior, terão direito a dois meses de férias exterior, terão direito a 2 (dois) meses de férias extraordinárias, que deverão ser gozadas no Brasil."
extraordinãrias, que deverão ser gozadas no Brasil.

_.'._ ..____ '_0_.

Parãgrafo único. A época de gozo dependem LEI 750111986: Art. 20, Parágrafo único

da conveniência do serviço e de programação
estabelecida pela Secretaria de Estado para o
cumprimento de estãgio de atualização dos Ministros de
Primeira Classe e de Segunda Classe em férias
extraordinãrias.
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LEI 750111986: Art. 21
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o funcionário do Serviço Exterior casado terá direito a licença, sem remuneração ou retribuição, quando o seu
cônjuge, que não ocupar cargo de carreira ou categoria funcional do Serviço Exterior, for mandado servir, ex
officio em outro ponto do território nacional ou no exterior. "

Sem prejuízo da retribuição e dos demais direitos e vantagens, poderá o funcionário do Serviço Exterior
ausentar-se do Posto em razão das condições peculiares de vida da sede no exterior, atendidos os prazos e
'requisitos estabelecidos em regulamento. "

Art. 22. Sem prejuízo da retribuição e dos
[demais direitos e vantagens, poderã o servidor do
Serviço Exterior ausentar-se do posto em razão das
condições peculiares de vida da sede no exterior,
atendidos os prazos e requisitos estabelecidos em
iregulamento. I

I Art. 23. O servidor'casado do Serviço Exterior !L:-:E;::;I:-::7:::5-=-OI-:-:/:":19:'::8-::6:-Art:--.""=2-=-2--------------·--

,terâ direito a licença, sem remuneração ou retribuição, "
iquando o seu cônjuge, que não ocupar cargo de Carreira
do Serviço Exterior, for mandado servir, ex officio, em
outro ponto do território nacional ou no exterior.

Ressalvados os casos expressamente previstos em lei complementar, o funcionário do Serviço Exterior será
aposentado:"

Comentário:
Adaptação de todo o artigo à Constil1iição com a
redação da Emenda Constitucional nQ 20, de 15 de
dezembro de 1998.
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l.. ~-~amente,aos setenta anos de
~,"'Clltos proporcionais ao tempo de

LEI 7501/1986: Art. 25 ,Inciso I

"
compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade:"

j
i1
(b>
I:j'
ll'

~

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
~a aD05 de idade, se mulher, com proventos

_. ao tempo de contribuição;

m-per invalidez permanente, sendo osE,:popmcicoaisao tempo de oontribuição,
se deu:clente de acidente em serviço, moléstia
- 011 doença grave, contagiosa ou incurável,

ific:adas emIti.

f.o
g-

~
O

~

I'
~
~
""d

~
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Ao funcionário do Serviço Exterior, submetido aos princípios de hierarquia e disciplina, incumbe observar o
conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades previsto nesta Lei e em disposições regulamentares, tanto no
exercício de suas funções, quanto em sua conduta pessoal na vida privada. " I

iLEI 7501/1986: Art. 25 ,Inciso 11

Comentário:
(vide comentário ao caput)
Correção da formatação do texto proveniente da base

I de dados.
i . o I

Art. 26. Os proventos do servidor do Serviço LEI 7501/1986: Art. 26

Exterior que se aposente em serviço no exterior serão " O"

ai lad· b . _o f" Os proventos do funCIOnário do Serviço Exterior que se aposente em serviço no exterior serão calculados com
!c ~u os com ~.naremun~çao a que anaJus se base na remuneração a que faria jus se estivesse em exercício no Brasil."
jesüvesse em exerclclo no Brasil:
I Art. 27. Ao servidor do ServiÇ9 Exterior, ILEI 7501/1986: Art. 27 ,,_........_...... I

submetidQ aos princípios de Werarquia e disciplina, "
incumbe observar o conjunto de deveres, atribuições e
.,responsabilidades previsto nesta Lei e em disposições
,regulamentares, tanto no exercício de suas funções,

voluntariamente, após 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se do sexo masculino, ou após 30 (trinta) anos de
serviço, se do sexo feminino; e

jrnmfiçõc:s: In. -por invalidez. "

i a) sessc:nta anos de idade e trinta e cinco de
ribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de

)mde e trinta de cmtribuição, se mulher;

fi -vohmIariamente, desde que cumprido

EEmínimo de dez anos de efetivo exercício no
• público e cinco anos no cargo efetivo em que se
a apcsentadoria. observadas as seguintes

....
~
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União, constituem deveres

-_ _ __.- I

o Exterior - Diplomatas e Oficiais de
ários Públicos Civis da União, tratados

decreto do Presidente da República."

-
Art. 28. As questões relativas à conduta dos LEI 750111986: Art. 28

efetivos do Corpo Pennanente do Serviço Exterior - "
As questões relativas à conduta dos efetivos do Corpo Permanente do Sel"l

Diplomatas, Oficiais de Chancelaria e Assistentes de Chancelaria - serão, sem prejuízo das disposições do Estatuto dos Funcion
- . faria - serão, sem prejuízo das disposições do por uma corregedoria interna com competência e composição defmidas en

. Juridico dos Servidores Públicos Civis da
1Uni'ão, tratadas por uma corregedoria interna com
competSncia e composição definidas em decreto do
!Presidente da República.

Comentário:
Acrescentada a expressão "Assistentes de
Chancelaria", uma vez que esses servidores compõem,
a partir da Lei nll 8.829/93, carreira específica ào
Serviço Exterior.

Parágrafo único. O decreto incorporará as LEI 750111986: Art. 28, Parágrafo único

funções jã antecipadas nesta Lei. "
O decreto incorporará as funções já antecipadas nesta lei. "

Art. 29. Além dos deveres previstos no LEI 750111986: Art. 29

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da "
União, constituem deveres especificas do servidor do

Além dos deveres previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da

Serviço Exterior:
específicos do funcionário do Serviço Exterior:"

I - atender pronta e solicitamente ao público 1'"750111"'" An. 29 .lncioo1
em geral, em especial quando no desempenho de
funções de natureza consular e de assistSncia a
brasileiros no exterior;

II - respeitar as leis, os usos e os costumes dos ILEI 750111986: Art. 29, Inciso 11

países onde servir, observadas as prãticas internacionais;

m-mau"" ,_ortamenlO""'"'" e de,"""" t: 7501/1986' An. 29 •""'.0 m
na vida pública e privada; "

manter comportamento correto e decoroso na vida pública e privada" _...

/quanto em sua cOIlduta pessoal na vida privada.

I IV - dar conhecimento â autoridade superior de [LEI 750111986: Art. 29, Inciso IV

,qualquer fato relativo à sua vida pessoal, que possa



~
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solicitar, previamente, anuência da autoridade competente, na fonna regulamentar, para manifestar- se
publicamente sobre matéria relacionada com a fonnulação e execução da política exterior do Brasil. "

l
afe~ inte~sse de serviço ou da repartição em que I
estiver servmdo; e

V - solicitar, previamente, anuência da Ir.L:::E:-I 7=:5::::0:::1/::1-=98:-6=-:-:Art.--=29::-:,I:-n-:ci:-so-V::::-------·------ o --._0 I

autoridade competente, na forma regulamentar, para "
manifestar-se publicamente sobre matéria relacionada
com a formulação e execução da política exterior do
Brasil.

í
S"
~
~
1:;'
I'l
IVo

I - defende>, OS .......... Iegltimas de seu, rI7501il 9ll<> Art. ,. ,lnciro 1 O
subordinados, orientá-los no desempenho de suas t:l
tarefas, inculcar-lhes espírito de iniciativa, disciplina e ~

irespeito ao patriinônioPÚbliCO;~\.l)

I n _exigir de seus subordinados ordem LEI 7501/1986: Art. 30, Inciso 11, "
atendimento pronto e cortês ao público em geral e

exação no cumprimento de seus deveres, bem como, exigir de seus subordinados ordem, atendimento pronto e cortês ao público em geral e exação no cumprimento de 8
dentro de sua competência e observado o processo seus deveres, bem como, dentro de sua competência, responsabílízar e punir os que o mereçam comunicando as r:t.l

inistrativo disciplinar regulado no Regime Jurídico infrações à autoridade competente; e" ~

~ Servidores Públicos Civis da União, responsabilizar ~
e punir os que o mereçam, comunicando as infrações à g
autoridade competente; e @

Art. 30. São deveres do servidor do Serviço I~EI 7501/1986: Art. 30

!Exte~or no exercício de função de chefia, no Brasil e no São deveres do funcionário do Serviço Exterior no exercício de função de chefia, no Brasil e no exterior:" I I~,
extenor: ES

Comentário:
Explicitada a necessidade de processo administrativo
disciplinar para a responsabilizaçiD e puniçio de
servidores. Trata-se de uma exigência decorrente da
Constituição Federal e regulada pela Lei nl! 8.112190.

LEI 7501/1986: Art. 30. Inciso m
"

m -dar conta à autoridade competente do
[procedimento público dos subordinados, quando

incompatível com a disciplina e a dignidade de seus ldar conta à autoridade competente do procedimento público dos subordinados quando incompatível com a
,cargos ou funções, disciplina e a dignidade de seus cargos ou funções. " o. ___ I
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s da União, ao funcionário do

Art. 31.'Além das proibições capituladas no LEI 750111986: Art. 31

~gime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da "
iUnião, ao servidor do Serviço Exterior ê proibido:

Além das proibições capituladas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civi
Serviço Ellterior é proibido:"

Comentário:
Substituída a denominação ''Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União", que se referia à Lei nU
1.711/52, por ''Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União", que é a designação usual da
Lei nIl 8.112/9O.

I - divulgar, sem anuência da autoridade LEI 750111986: Art. 31 , Inciso!
-'-

competente, informação relevante para a política
exterior do Brasil, a que tenha tido acesso em razão de
desempenho de cargo no Serviço Exterior;

TI - aceitar comissão, emprego ou pensão de LEI 7501/1986: Art. 31 ,Inciso fi

Governo estrangeiro sem licença expressa do Presidente
da República;

Comentário:
A expressão "Governo" deveria ser substituída por
''Estado'', que é a pessoa jurídica de direito
internacional público.

m -renunciar às imunidades de que goze em rI 75011I98&. Art. 31 •""lro UI
-

serviço no exterior sem expressa autorização da
Secretaria de Estado das Relações Exteriores;

IV - valer-se abusivamente de imunidades ou ILEI 7501/1986: Art. 31 , Inciso IV

privilégio de que goze em país estrangeiro; e

V - utilizar, para fim ilícito, meio de rI 75011I98&. Art. 3I •"""" v
comunicação de qualquer natureza do Ministério das
Relações Exteriores.
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Art. 33. O processo administrativo terâ caráter ~EI7501l1986:Art. 34 ._-- .. --.. - ..._-

sigiloso, quando necessârio à elucidação do fato ou" O" • •

~xigido pelo interesse da Administração, e sem o p~ocesso ad~~straUvo. te~á caráter sl~lloso e será instaurado pela corregedoria interna, que designará, para
'm'staurado pel d . . te de . â realizá-lo, comlssao consutulda por 3 (tres) membros efetivos"
. a correge ona m ma, que Slgnar, para .

lrealizâ-lo, comissão constituída por três membros

efetivos.

Art. 32, A corregedoria interna, em caso de
Idúvida razoável quanto à veracidade ou exatidão de

informação ou denúncia sobre qualquer irregularidade
Ino âmbito do Serviço Exterior, determinará a realização

ide sindicância prévia, de caráter sigiloso se necessário à
f.lucidação do fato ou exigido pelo interesse da

edministraçãO, com o objetivo de coligir dados para

,eventual instauração de processo administrativo.

Comentário:
Acrescentada a expressão "se necessário à elucidação
do fato ou exigido pelo interesse da Administração", a
fim de melhor adaptar o arúgo às disposições sobre a
Sindicância Administrativa de que trata a Lei nQ

8.112190.

Comentário:
Acrescentada a expressão "quando necessário à
elucidação do fato ou exigido pelo interesse da
Administração", a fim de melhor adaptar o arúgo às
disposições sobre o Procedimento Administrativo
Disciplinar da Lei nQ 8.112190.

§ 12 No caso de servidor da Carreira de

IDiplomata, a comissão contarâ dentre seus membros

com, pelo menos, dois Diplomatas de classe igual ou
superior à do indiciado e, sempre que possível, de maior

antigüidade do que este.

ILE17501l1986: Art. 33
"
A corregedoria interna, em caso de dúvida razoável quanto à veracidade ou exatidão de informação ou denúncia
sobre qualquer irregularidade no âmbito do Serviço Exterior, determinará a realização de sindicância prévia, de
caráter sigiloso, com o objetivo de coligir dados para eventual instauração de processo administrativo. "

LEI 7501/1986: Art. 34, Parágrafo 1°
"
No caso de funcionário da Carreira de Diplomata, a comissão contará entre seus membros com, pelo'menos, 2
(dois) Diplomatas de classe igualou superior à do indiciado e, sempre que possível. de maior antigüidade do que
este."
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Comentário:
Substituição a fim de garantir a atualização e a
homogeneidade terminológica.

§ 22. Ao designar a comissão, a corregedoria LEI 750l/1986: Art. 34, Parãgrafo 2°..
interna indicará, dentre seus membros, o respectivo Ao designar a comissão, a corregedoria interna indicarã, dentre seus membros, o respectivo Presidente, ao qual
presidente, ao qual incumbirá a designação do incumbirã a designação do Secretãrio...
secretário.

Art. 34. Durante O processo administrativo, a LEI 750l/1986: Art. 35..
corregedoria interna poderá determinar o afastamento do

Durante o processo administrativo, a corregedoria interna poderã determinar o afastamento do indiciado doindiciado do exercício do cargo ou função, sem prejuízo exercício do cargo ou função, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens, ou a sua reassuncão a qualquer
de seus vencimentos e vantagens, ou a sua reassunção, a tempo."
qualquer tempo.

I CAPÍTULom rEI 7501/1986:
DA CARREIRA DE DIPLOMATA

I
Seção I r750111986,..

Do Ingresso

DO INGRESSO fi

Art. 35. O ingresso na Carreira de Diplomata LEI 7501/1986: Art. 38..
far-se-â em cargo da Classe Inicial, mediante concurso

O ingresso na Carreira de Diplomata far-se-ã em cargo da classe inicial, mediante concurso público de provas, depúblico de provas, de âmbito nacional, organizado pelo âmbito nacional, organizado pelo Instituto Rio Branco, e após habilitação no Curso de Preparação à Carreira de
línstituto Rio Branco, e após habilitação no Curso de Diplomata daquele Instituto."
Preparação à Carreira de Diplomata daquele Instituto.

Parágrafo único. O Instituto Rio Branco, por LEI 750111986: Art. 38 ,Parãgrafo único

determinação do Ministro de Estado das Relações
..

Exteriores, poderá organizar concurso público de provas O Instituto Rio Branco, por determinação do Ministro de Estado das Relações Exteriores, poderá organizar
para ingresso na Classe Inicial da Carreira de concurso público de provas para ingresso na classe inicial da Carreira de Diplomata. dispensada a habilitação no
Diplomata, dispensada a habilitação no Curso de Curso de Preparação à Carreira de Diplomata...

Preparação à Carreira de Diplomata.

Art. 36.. Ao concurso público de {'Covas, para LEI 7501/1986: Art. 39..
admissão no Curso de Preparação à Carreira de

Ao concurso público de provas, para admissão no Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, somenteDiplomata, somente poderão concorrer brasileiros natos poderão concorrer brasileiros natos, com mais de 20 (vinte) e menos de 32 (trinta e dois) anos de idade e que
e que apresentem certificado que comprove jâ terem apresentem certificado que comprove jã terem terminado, no minimo, a terceira série ou o sexto período de

Iterminado, no mínimo, a terceira série ou o sexto semestre ou carga horária ou créditos equivalentes de Curso de Graduação de nível superior reconhecido."
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[período de semestre ou carga horária ou créditos
equivalentes de curso de graduação de nível superior
reconhecido.
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~LEI 7501/1986:

----------------------._. '._-.

A Carreira de Diplomata do Serviço Exterior, de nível superior estruturada na força desta lei, é constituída pelas
classes de Ministro de Primeira Classe, Ministro de Segunda Classe, Conselheiro, Primeiro Secretário, Segundo
Secretário e Terceiro Secretário, em ordem hierárquica funcional decrescente."

No concurso público de provas para ingresso na classe inicial da Carreira de Diplomata, previsto no Parágrafo
único do artigo anterior, somente poderão inscrever-se brasileiros natos, com mais de 21 (vinte e um) e menos de
35 (trinta e cinco) anos de idade e que apresentem certificado de conclusão de Curso de Graduação de nível
Superior reconhecido. n

LEI 750111986: Art. 39, Parágrafo único
11

Comentário:
Suprimida a limitação de idade para concorrer ao
ingresso na classe inicial da Carreira de Diplomata, em
virtude da proibição de critério de admissão por motivo
de idade, prevista no inciso XXX do ar!. 72, combinado
com o § 312 do art. 39, da Constituição Federal de 1988.

Comentário:
Suprimida a limitação de idade para concorrer ao
ingresso no Curso de Preparação à Carreira de
Diplomata, em virtude da proibição de critério de
admissão por motivo de idade, prevista no inciso XXX
do artigo 7°, combinado com o § 30 do artigo 39, da
Constituição Federal de 1988.

Seção 11
Das Classes, dos CargOs ê das Fwiçóes -

IDAS CLASSES, DOS CARGOS E DAS FUNÇÕES 11

:LEI7501l1986: Art. 40 m IArt. 37. A Carreira de Diplomata do Serviço
IExterior, de nível superior, estruturada na forma desta
Lei, é constituída pelas classes de Ministro de Primeira
Classe, Ministro de Segunda Classe, Conselheiro,
Primeiro Secretário, Segundo Secretário e Terceiro
Secretário, em ordem hierárquica funcional decrescente.

Parágrafo único. No concurso público de
Iprovas para ingresso na Classe Inicial da Carreira de
Diplomata, previsto no parágrafo único do artigo
anterior, somente poderão inscrever-se brasileiros natos
e que apresentem certificado de conclusão de curso de
graduação de nível superior reconhecido.

\O
\O
\O



Os Diplomatas em serviço nos postos no exterior e na Secretaria de Estado ocuparão privativamente cargos em
comissão ou funções de chefia. assessoria e assistência correspondentes à respectiva classe, de acordo com o
disposto nesta lei e em regulamento. "

Parágrafo único. O número de cargos, em cada ILEI 7501/1986: Art. 40, Parágrafo único

classe, é o fixado no Anexo I desta Lei. "

O número de cargos, em cada classe, é o fixado no Anexo I desta lei. "
Comentário:
O Anexo I da Lei n1l 7.501/86 fazia distinção entre a
situação anterior a sua vigência e o novo quadro por
ela criado. Para fms de Consolidação, o quadro
apresentado no Anexo I desta Lei deve ostentar apenas
a situação atual.

j Art. 38. Os Dipl~~atas'~~ serviço nos p~'~t~~-' iÚ:I 7501/1986: Art. 41 -----.- ..... o 0·'0 -- •• - "0 I

!no exterior e na Secretaria de Estado ocuparão
!privativamente cargos em comissão ou f'qnçõcs de
chefia, assessoria e assistência correspondentes à
!respectiva classe, de acordo com o disposto nesta Lei e
em regulamento.

Art. 39. Median'" aprovoçio ptóvia do Senado ILEI750I1I980 Art. 42 .•._.

!Federal, os Chefes de Missão Diplomática Permanente
serão nomeados pelo Presidente da República com o
título de Embaixador.

Parágrafo únic~. Em Estados nos quais o '--ILEI 7501/1986: Art. 42 , Parágrafo único

Brasil não tenha representação diplomática efetiva,
poderá ser cumulativamente acreditado Chefe de Missão
Diplomática Permanente residente em outro Estado,
,mantendo-se, nessa eventualidade, a sede primitiva.
i Art. 40. O Chefe de Missão Diplomática LEI 7501/1986: Art. 43 ----.... -o"

Permanente é a mais alta autoridade brasileira no país" . _ . . . _ '. . . o • • •

liunto a cujo Governo está acreditado O Ch~fe de Mlssao Dlplomatlca permanente e a mllJS alta autondade braSileira no pUlS Junto a cUJo Governo está
.. • acredItado. "

Comentário:
A expressão "Governo" deveria ser substituída por
''Estado'', que é a pessoa juridica de direito
internacional público.

_____• __• ••• ••• •__•• _ ••••••••• ••_ •• ._••••••0_"' ._._•• •__~••~._. • • .~••• _.
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Art. 41. Os Chefes de Missão Diplomática
Permanente serão escolhidos dentre os l\Ilinistros de
iPrimeira Classe ou, nos termos do art. 46 desta Lei,
dentre os Ministros de Segunda Classe.

LEI 7501/1986: Art. 44

"
Os Chefes de Missão Diplomática Permanente serão escolhidos dentre os Ministros de Primeira Classe ou, nos
termos do artigo 49 desta lei, dentre os MiIlistros de Segunda Classe."

~
í
s,t
~
l:j'

""~

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

---..- .... - .. --.•..... "0_.... I

Parágrafo único. Excepcionalmente,~erã ser I;EI 7501/1986: Art. 44, Parágrafo único

designado para exercer a função de Chefe de Missão

Diplomática Permanente brasileiro nato, não IExcePCionalmente, poderá ser designado para exercer a função de Chefe de Missão Diplomática permanente
I.perte~cente ao~ qua~s do ~stério das Relações . brasileiro nato, nã? perte~cente aos quadros do Mi~istério das Relaçõe~ ~xteriores, maior de 35 (trinta e cinco)
Extenores, malOr de trinta e cmco anos, de reconhecido anos, de reconhecido ménto e com relevantes serviÇOS prestados ao PilIS

mérito e com relevantes serviços prestados ao País.1---D-~~~ta-Ç-ãOs::-oM-m-Ov~eDtação "---"--ILE"i75õili9'8"ii~--- o •• o ••

I IDA LOTAÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO" 00.', ••. . .• _

M'4i Os~strosde Primeira Classe ed;""~EI 7501/1986: Art. 45
"

Segunda Classe, no exercicio de.chefi~ de posto, não Os Ministros de Primeira Classe e de Segunda Classe, no exercício de chetia de posto, não permanecerão por
:rmanecerão por penado supenor a cmco anos em periodo superior a 5 (cinco) anos em cada posto."

.cada posto. .__--:-_..,.-________ .00. •. __••__._.0_00 .•_

. Parágrafo único. A perman&1cia dos Ministros !F.EI75011I986: Art. 45, Parágrafo único

de Primeira Classe e de Segunda Classe, em cada posto

do Grupo C, não será superior a ~s anos, p~endo ser IA permanência dos Ministros de Primeira Classe e de Segunda Classe, em cada posto do grupo C, não será
prorrogada no máximo até doze meses, atendida a superior a 3 (três) anos, podendo ser prorrogada no mínimo até 12 (doze) meses atendida a conveniência da
conveniência da Administração e mediante expressa Administração e mediante a expressa anuência do interessado. "

anuência do interessado.
; Art. 43. Ressal;'ad--as-as-hi-'-pó-te-se-s-dO-arti-'-g~--ILEi-75Õl1 1986: Art. 46".---.--

anterior, a permanência no ex~rior d?s Ministros de IRessalvadas as hipóteses do artigo anterior, a permanência no exterior dos Ministros de Segunda Classe nio será
Segunda Classe não será su~nor a cmc~ anos em cada superior a 5 (cinco) anos em cada posto (dez) anos consecutivos no exterior. "
posto e a dez anos consecutivos no exteríor.

~
Art. 44. Os Conselheiros, Primeiros --"-rLEI 7501il986: Art. 47

Secre~os, Segundos S~~~os e Tercdeiros -..:o lOS Conselheiros, Primeiros Secretãrios. Segundos Secretários e Terceiros Secretários deverão servir efetivamente
Secretários deverão servil' eletivamente urante u ..S durante 3 (três) anos em cada posto e 6 (seis) anos consecutivos no exterior."
anos em cada posto e seis anos consecutivos no exterior.

. ._.. • •• , ·.~H'.'. .•• ._~•• ._.__ .•_ •.• _.. ,._.•
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Será de, no mínímo, 2 (dois) anos o estágío inicial na Secretaria de Estado dos Diplomatas da classe de Terceiro
Secretário. "

A primeira remoção para o exterior de Diplomata das classes de Segundo Secretário e Terceiro Secretário
far-se-á para posto no qual estejam lotados pelo menos 2 (dois) Diplomatas de maior hierarquia funcionaI."

o Diplomata da classe de Conselheiro poderá servir, consecutivamente, em 3 (três) postos no exterior, desde que
um deles esteja classificado no Grupo C."

A pennanência de Diplomata das classes mencionadas no caput deste artigo, nos postos tio grupo C, não será
superior a 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada no máximo até 12 (doze) meses. atendida a conveniência da
Administração e mediante a expressa anuência do interessado."
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§ III A perman8ncia de Diplomata das classes I~EI750111986: Art. 47 ,Parágrafo 1°

mencionadas no caput deste artigo, nos postos do
Gmpo C, não será superior a dois anos, podendo ser
prorrogada no máximo até doze meses, atendida a
conveni8ncia da Administração e mediante expressa
anu8ncia do interessado. ._..__ I _.

§ 2ll A perman8ncia no exterior de Diplomata ;EI 7501/1986: Art. 47 ,Parágrafo 2°

das classes de Primeiro Secretário, Segundo Secretário e A pennanência no exterior de Diplomata das classes de Primeiro Secretário, Segundo Secretário e Terceiro
iTerceiro Secretário poderá, no interesse do Diplomata e Secretârio poderá, no interesse do Diplomata e atendida a conveniência do serviço, estender-se a 8 (oito) anos,
atendida a conveni8ncia do serviço, estender-se a oito desde que nesse prazo tenha o funcionário servido ou venha a servir em posto do grupo B e em posto do grupo

anos, desde que o servidor tenha nesse prazo servido ou C."
venha a servir em posto do Grupo B e em posto do
GrupoC.

=---------------_...- ._........-..

Comentário:
Substituído o tenno "funcionário" por "servidor", tal
como convencionado na presente Consolidação.
Alterada a ordem dos tennos na frase para conferir
maior clareza ao dispositivo.

, ':;-::;:;-;;:::=-=:-;--:---::::-::--:---::-=:--------_.
I § 3ll O Diplomata da classe de Conselheiro I;EI7501/1986: Art. 47 ,Parágrafo 3° '-"'''' .

ipoderá servir, consecutivamente, em tr!s postos no
exterior, desde que um deles esteja classificado no
~po~ ,

§ ~A-primeira remoção para o exterior de IÇEI750iT1986: Art. 47 ,Parág"-afo 4° --_ u _.... I

Diplomata das classes de Segundo Secretário e Terceiro
Secretário far-se-â para posto no qual estejam lotados
pelo menos dois Diplomatas de maior hierarquia
,funcional. I

I § Sll Será de no minimo dois anos o estágio IL:-:E=I-=7S-::-:0:-:-1/~1~98:-:6-:Art~.-47::-,~P-ar....,á-graf-:-0-5°--------_· - .._-- ....._..-

" "inicial na Secretaria de Estado dos Diplomatas da classe
de Terceiro Secretário.



As remoções que não se ajustem aos critérios estabelecidos nos incisos 11 e li\. deste artigo somente poderão ser
efetivadas mediante solicitação. por escrito. do interessado, atendida a conveniência da Administração."

os que estiverem servindo em posto do grupo B somente poderão ser removidos para posto dos grupos A ou B; e
m. -os que estiverem servindo em posto do grupo C somente poderão ser removidos para posto do grupo A."
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LEI 7501/1986: Art. 48

Nas remoções entre postos no exterior de Diplomatas das classes de Conselheiro, Primeiro Secretário, Segundo
Secretário e Terceiro Secretário, deverão ser obedecidos os seguintes critérios. observado o disposto no Art. 14
desta lei:"

i "'--'LEI 7501/1986: Art. 48 •Parâgrafo l° .....§ 111 As remoções que não se ajustem aos
critérios estabelecidos nos incisos II e m deste artigo
somente poderão ser efetivadas mediante solicitação,
por escrito, do interessado, atendida a conveniência da
,Administração. ,
i § 211 Somente em casos excepcionais, !r.L;;"EI:-:7::5::::07"1/::-19=8:":6-:Art-:--.-48-::::-.::-Par--:-âgr-~-:-o-=2°-:------------·· __.._- )

justificados pelo interesse do serviço, serão, a critério do
Ministro de Estado das Relações Exteriores, efetuadas
remoções para a Secretaria de Estado antes de
cumpridos os prazos a que se refere o artigo anterior. I

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

m -os que estiverem servindo em posto do
iGrupo C somente poderão ser removidos para posto do
,GrupoA.

Comentário:
Correção da formatação do texto proveniente do banco
de dados.

Art. 45. Nas remoções entre postos no exterior
de Diplomatas das classes de Conselheiro, Primeiro ,,,
Secretário, Segundo Secretário e Terceiro Secretário,
deverão ser obedecidos os seguintes critérios, observado
o disposto no art. 16 desta Lei: I

I - os que estiverem servindo em posto do . 'LEI 7501/1986: Art. 48, Inciso I .-------... I

Grupo A somente poderão ser removidos para posto dos "

,Grupos B ou C; t los que estiverem servindo em posto do grupo A somente poderão ser removidos para posto dos grupos B ou C;"

\ II - os que estiverem servindo em posto do jLEI 7501/1986: Art. 48. Inciso 11 _.

Grupo B somente poderão ser removidos para posto dos "
Grupos A ou B; e

f
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§ 32 O Diplomata das classes de Conselheiro,~EI 750111986: Art. 48 , Parágrafo 3°

jPrime~ ~ecre~o, Segundo Secre~oe Terceiro O Diplomata das classes de Conselheiro, Primeiro Secretário, Segundo Secretário e Terceiro Secretário,
Secretário, removido para a Secretaria de Estado nas removido para a Secretaria de Estado nas condições do parágrafo anterior, tendo servido apenas em posto do
!condições do parãgrafo anterior, tendo servido apenas grupo A, não poderá, na remoção seguinte, ser designado para missão pennanente em posto daquele mesmo
!em posto do Grupo A, não poderá, na remoção seguinte, grupo."
ser designado para missão permanente em posto daquele
Imesmo grupo.
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.0 número de Ministros de Segunda Classe cofiÚssionados nos tennos do caput deste artigo não poderá exceder o
limite de 15 (quinze) por cento do total de Missões Diplomáticas de caráter permanente, excetuadas as
cumulativas. "

§ 12 Só poderá haver comissionamento como ~EI 7501/1986: Art. 49, Parãgrafo l°

~:~.Missão Diplomática Permanente em posto do Só poderá haver cofiÚssionarnento como Chefe de Missão DiPIOmátiC~~_fI11anente em posto do grupo C."

I § 22 O número de Ministros de Segunda l~ 750111986: Art. 49 , Parágrafo 2"

'Classe comissionados nos termos do caput deste artigo
~o poderá exceder o limite de quinze por cento do total
~Missões Diplomáticas de caráter permanente,
~xcetuadasas cumulativas.

Art. 47. Quando se verificar claro de lotação ~EI 750111986: Art. 50

!na função de C:0nselheiro em posto do Grupo ~, ~erá, Quando se verificar claro de lotação na função de Conselheiro em posto do grupo C, poderá, a tít.ulo .excepcion~
a titulo excepcional e de acordo com a convCDlSnCla da e de acordo com a conveniência da Administração ser comissionado Diplomata das classes de Pnmelro Secretário
!Administração, ser comissionado Diplomata das classes ou Segundo Secretário."

ide Primeiro Secretário OU Segundo Secretário. 00_0 I

I § 12 Na hipótese do caput deste artigo, o ~EI 7501/1986: Art. 50, Parágrafo 1°

Diplomata perceberá o vencimento de seu cargo efetivo Na hipótese do caput deste artigo, o Diplomata perceberá o vencimento de seu cargo efetivo e indenização de
'e indenização de representação cOll'espondente à função representação correspondente â função na qual tiver sido comissionado."

lnaqual tiver sido comissionado. _ ...._.__.. _.. I

I
Seção IV ~'EI 7501/1986:

Do Comissionamento

~D..:O~C:.:O:.:.M.::I=SS::;I;O:.:N:.:AME:.:..:::~NT_O_" _
:-.---Art.--46:-:-.-:A-ti-:-'tu---:-Io-e-x-c-epc---:io-n-al-:-,-pod---;:-erá-;-ser---I~EI7501/1986: Art. 49

~.omissionado ~o~oChefe de Missão Diplomática IA tílulo excepcional, poderá ser cofiÚ~s~onado como Chefe d~ ~issão Diplomática permanente Ministro de
'IPermanente Ministro de Segunda Classe que preencha Segunda Classe que preencha os reqUISitos a que se refere o mClso I do Art. 52, e que conte 4 (quatro) anos de
OS requisitos a que se refere o inciso I do art. 49 e que efetivo exercício na classe."
bute quatro anos de efetivo exercício na classe.I .
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§ 22 As condições para o comissionamento na ;EI 750111986: Art. 50, Parágrafo 2·

função de Conselheiro, vedado em postos dos Grupos A As condições para o comissionamento na função de Conselheiro, vedado em postos dos grupos A e B, serão
e B, serão definidas em regulamento. defmidas em regulamento. li
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I SeçãO V !LEI7S0lfl986,
Da Promoção li

DA PROMoçÃO"

LEI 750111986: Art. 51 , Inciso II
li

i Art. 48. As promoções na Carreira de LEI 750111986: Art. 51

Diplomata obedecerão aos critérios de merecimento e de
antigüidade, aplicados da seguinte forma:

I - promoção a Ministro de Primeira Classe e a lLEI 7501/1986: Art. 51, Inciso I
Ministro de Segunda Classe, por merecimento;

II - promoção a Conselheiro, na proporção de ILEI 750111986: Art. 51, Inciso II

quatro por merecimento e uma por antigüidade; li

promoção a Conselheiro, na proporção e 4 (quatro) por Merecimento e I (uma) por antigüidade;"

li - promoção a Primeiro Secretário, na
:proporção de três por merecimento e uma por

antigüidade; e 'promoção a Primeiro Secretário, na proporção de 3 (três) por merecimento e I (uma) por antigüidade; e"

[ IV - promoção a Segundo Secretário, por ILEI 750111986: Art. 51 ,Inciso IV

antigüidade.
i Art. 49. Poderão ser promovidos, por lLEI 750111986: Art. 52 _._ _m_._ _
merecimento, os Diplomatas que satisfaçam aos
seguintes requisitos específicos:

~
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I - DO C"'" d. promoçllo a Mmisbu de Primekar750111986, Art. 52 •"",..,1
Classe, contar o Ministro de Segunda Classe, no
mínimo:

a) vinte anos de efetivo exercicio, computados ILEI 750111986: Art. 52, Inciso I, Alínea a

a partir da posse em cargo da Clásse Inicial da carreira, "
dos quais pelo menos dez anos de serviços prestados no
exterior; e

20 (vinte) anos de efetivo exercício, computados a partir da posse em cargo da classe inicial da Carreira, dos
,quais pelo menos 10 (dez) anos de serviço prestados no exterior; e"

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

f.
g-....
\O
\O
\O



f.
g.\O
\O
\O

~,
O

~

i
~
~

~

~
LEI 750111986: Art. 52. Parágrafo l°
"

LEI 750111986: Art. 52, Inciso IV
"

no caso de promoção a Primeiro Secretário, haver o Segundo Secretário concluído o Curso de Aperfeiçoamento
de Diplomatas e contar pelo menos 2 (dois) anos de serviço prestados no exterior."

ILEI 75011I986: Art. 52, Inciso I, Alínea b
"

Comentário:
Correção da formatação do texto proveniente da base
de dados.

IV - no caso de promoção a Primeiro
Secretário, haver o Segundo Secretário concluído o
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas e contar pelo
menos dois anos de serviços prestados no exterior.

m -no C\êlf'·Q de promoção a Conselheiro,

~
tar o Primeiro Secretário pelo menos dez anos de
tivo exercício, computados a partir da posse em

argo da Classe Inicial da carreira, dos quais um mínimo
cinco anos de $õrviços prestados no exterior;

no caso de promoção a Ministro de Segunda Classe, haver o Conselheiro concluído o Curso de Altos Estudos e
contar pelo menos 15 (quinze) anos de efetivo exercício, computados a partir da posse em cargo da classe inicial
da carreira, dos quais um mínímo de 7 (sete) anos e meio de serviço prestados no exterior;
n. - no caso de promoção a Conselheiro, contar o Primeiro Secretârio pelo menos 10 (dez) anos de efetivo
exercicio, computados a partir da posse em cargo da classe inicial da carreira, dos quais um mínimo de 5 (cinco)

, .anos de serviço prestados no exterior;" .
I

b) três anos de exercício, como titular, de
funções de chefia na Secretaria de Estado ou em posto
:no exterior, de acordo com o disposto em regulamento;

§ 1Q Contam-se, para efeito de apuração de

tempo de serviço prestado no exterior, os períodos em Icomputam-se, para efeito de apuração de tempo de serviço prestado no exte.rior, os períodos em que o Diplomata
.que O Diplolllatl cumpriu: cumpriu:" _ I

I I - missões permanentes; e ILEI 7501/1986: Art. 52, Parágrafo 1°, Inciso I

3 (LTês) anos de exercício, corno titular, de funções de chefia na Secretaria de Estado ou em posto no exterior, de
acordo com o disposto em regulamento;" -

i II _no c",:~" d-e-p-r-o-m-oç-ã-o-a-Mini-'-'-s-tr-o-d-e---jLEI 75011I986: Art. 52, Inciso II -'.'- .u - ------------11

Segunda Classe, l,:.:ver o Conselheiro concluído o Curso "
de Altos Estudo"' contar pelo menos quinze anos de
lefetivo exercício.'ümputados a partir da posse em
cargo da classe ini,;;;;li da carreira, dos quais um mínimo
de sete anos e meio Ôe serviços prestados no exterior;

missões transitórias ininterruptas de duração ígual ou superior a I (um) ano."

I II - missões transitórias ininterruptas de !LEI750111986: Art. 52, Parágrafo 1°, Inciso n
!duração igual ou superior a um ano. "
!
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§ 22 Nas hipóteses do parágrafo anterior, e
!exclusivamente para fins de promoção, serão contados
em dobro os períodos de serviços prestados em posto do
GrupoC. -

LEI 750111986: Art. 52, Parágrafo 2°
"
Nas hipóteses do parágrafo anterior, serão contados em dobro os períodos de serviços prestados em posto do
grupoC. "
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LEI 750111986:

LEI'750lfI986: Art. 53

O Ministro de Primeira Classe, o Ministro de Segunda Classe e o Conselheiro serão transferidos, por ato do
Presidente da República, para cargos da mesma natureza, classe e denominação integrantes do Quadro Especial
do Serviço Exterior, na forma estabelecida por esta lei."

"

Somente poderá ser promovido, nas classes de Ministro de Segunda Classe, Conselheiro, Primeiro Secretário,
Segundo Secretário, o Diplomata que contar pelo Il!enos 4 (quatro anos) de interstício de efetivo exercício na
respectiva classe. "

Seção VI
Do Quadro Especial do Serviço Exterior

Comentário:
A contagem em dobro prevista neste parágrafo tem
alcance restrito à promoção, uma vez que se encontra
em seção dedicada a tal matéria. Ademais, a referida
contagem em dobro seria inconstitucional se aplicada à
concessão de aposentadoria (art. 4.ll da Emenda
Constitucional nQ 20/98).

Art. 50. Somente podem ser promovido, nas
classes de Ministro de Segunda Classe, Conselheiro,
Primeiro Secretãrio e Segundo Secretãrio, o Diplomata
que contar pelo menos quatro anos de interstício de
efetivo exercício na respectiva classe.

I IDO QUADRO ESPECIAL DO SERVIÇO EXTERIOR"

I Art. 51. O Ministro de Primeira Classe, o ILEI 750111986: Art. 54 ...

Ministro de Segunda Classe e o Conselheiro serão "
/transferidos, em ato do Presidente da República, para
cargos da mesma natureza, classe e denominação
integrantes do Quadro Especial do Serviço Exterior, na
forma estabelecida por esta Lei.

Parágrafo único. Os cargos do Quadro Especiall~EI 750111986: Art. 54, Parágrafo único
Ido Serviço Exterior considerar-se-ão automaticamente

!criados com a transferência do Diplomata, em cada los cargos do Quadro ESpeCial. do Serviço I;:xterior considerar-se-ão automaticamente criados com a transferência
caso, e extinguir-se-ão, da mesma forma, quando do Diplomata, em cada caso, e extinguir-se-ão, da mesma a forma, quando vagarem. "

vagarem. .... _
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Art. 52. Serão transferidos para o Quadro
[Especial do Serviço Exterior:

Comentário:
O § 311 do art. 55 da Lei n1l 7.501/86, com a redação
dada pela Lei nll 8.028/90, teve sua execução suspensa
pela Resolução nll 7 do Senado Federal, publicada no
D.O.U. de 2.2.95, em decorrência de haver sido
declarado inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança

n1l 21.710-3IDF.

LEI 8028/1990: Art. 40

Os arts. 55 e 67 da Lei n1l 7.50 I, de 27 de junho de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 55. Serão transferidos para o Quadro Especial do Serviço Exterior:
I - O Ministro de Primeira Classe, ao completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou 15 (quinze) anos de classe;
II - O Ministro de Segunda Classe, ao completar 60 (sessenta) anos de idade ou 15 (quinze) anos de classe;
1II - O Consellieiro, ao completar 58 (cinqüenta e oito) anos de idade ou 15 (quinze) anos de classe.
§ 1li A transferência para o Quadro Especial do Serviço Exterior ocorrerá na data em que se verificar a primeira
das duas condições previstas em cada um dos incisos I, 11 e III deste artigo.
§ 211 O Diplomata em missão permanente no exterior, transferido para o Quadro Especial do Serviço Exterior,
será removido para a Secretaria de Estado, não podendo sua partida do posto exceder o prazo de 60 (sessenta)
dias, contado da data de sua transferência para o referido Quadro.
§ 311 O Diplomata transferido para o Quadro Especial do Serviço Exterior não poderá ser designado para missões
permanentes ou transitórias no exterior.
§ 411 O Ministro de Segunda Classe que tiver exercido, por no mínimo 2 (dois) anos, as funções de Chefe de
Missão Diplomática permanente terá assegurada, no Quadro Especial do Serviço Exterior, a remuneração
correspondente ao cargo de Ministro de Primeira Classe do mesmo Quadro.
§ 511 O cargo de Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial do Serviço Exterior transformar-se-á em cargo
de Ministro de Primeira Classe do mesmo Quadro, na data em que o respectivo ocupante satisfizer, antes de
atingir a idade de aposentadoria compulsória, aos requisitos do inciso I do art. 52 desta lei.
§ 6!l O cargo de Consellieiro do Quadro Especial do Serviço Exterior transformar-se-á em cargo de Ministro de
Segunda Classe do mesmo Quadro, na data em que o respectivo ocupante satisfizer, antes de atingir a idade de
aposentadoria compulsória, os requisitos do inciso 11 do art. 52 desta lei.
§ 711 O cargo de Consellieiro do Quadro Especial do Serviço Exterior, transformado, nos termos do parágrafo
anterior, em cargo de Ministro de Segunda Classe do mesmo Quadro, não poderá vir a ser, posteriormente,
transformado em cargo de Ministro de Primeira Classe.
§ 82 (Vetado).
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I - O Ministro de Primeira Classe, ao completar
sessenta e cinco anos de idade ou quinze anos de classe;

II - o Ministro de Segunda Classe, ao
completar sessenta anos de idade ou quinze anos de
classe;

Art. 67. O Auxiliar Local será regido pela legislação que lhe for aplicável, respeitadas as peculiaridades
decorrentes da natureza especial do serviço e das condições do mercado local de trabalho, na forma estabelecida

. ,em regulamento próprio.""
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I Ill- o Conselheiro, ao completar cinqüenta e
loito anos de idade ou quinze anos de classe.

§ }2A transferência para o Quadro Especial do
Iserviço Exterior ocorrerá na data em que primeiro se
/verificar qualquei' uma das duas condições previstas em

ada um dos incisos I, nem deste artigo.

Comentário:
Alteração da redação para maior clareza do texto.

§ 22 O Diplomata em missão permanente no

~
terior, transferido para °Quadro Especial do Serviço
terior, será removido para a Secretaria de Estado, não

adendo sua partida do posto exceder o prazo de
ssenta dias, contado da data de sua transferência para
referido Quadro.

§ 32 O Ministro de Segunda Classe que tiver

~
erCidO' por no mínimo dois anos, as funções de Chefe

e Missão Diplomática Permanente terá assegurada, no
adro Especial do Serviço Exterior, a remuneração

orrespondente ao cargo de Ministro de Primeira Classe
o mesmo Quadro.

I § 41! O cargo de Ministro de Segunda Classe
!d1 Especial do Serviço Exterior
(;:wnc;'~;,)rmm--se-áem cargo de Ministro de Primeira
lCia83'~ do mesmo Quadro, na data em que o respectivo
~sV!1;'allJ(;c; satisfizer, antes de atingir a idade de
!"íD(XJejÚé:~doriac.ompulsória, aos requisitos do inciso I do
r:mt. ,,]:;:! i.1:,;sia Lei.
i -§-S-Q-O-car-g-o-d-e-C-o-ns-elh-etr-·-o-d-o-Qu-a-dr-o'

lE.spz:\~TIa1 do Serviço Exterior transformar-se-á em cargo
!de Ivill:ristro de Segunda Classe do mesmo Quadro, na
~ata em que o respectivo ocupante satisfizer, antes de
!m:ingir a idade de aposentadoria compulsória, aos
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!requisitos do inciso II do art. 49 desta Lei.

§ 62 O cargo de Conselheiro do Quadro

~
Cial do Serviço Exterior, transformado, nos termos

o parãgrafo anterior, em cargo de Ministro de Segunda
se do mesmo Quadro, não poderá vir a ser,

osteriormente, transformado em cargo de Ministro de
. eira Classe.

CAPÍTULorv
DO OFlCIAL DE CHANCELARIA E DO

ASSISTENTE DE CHANCELARIA
Comentário:
A Lei n12 8.829/93 criou as carreiras de Oficial e de
Assistente de Chancelaria. A Lei n12 9.625/98
republicou o Anexo I da Lei n12 8.829/93 que
incorporava, além dos dados constantes do Anexo 11
desta Consolidação, uma correlação entre os padrões
de vencimento. Como a matéria relativa à remuneração
das carreiras do serviço exterior foi excluída do âmbito
desta Consolidação, a referida correlação de
vencimentos recebeu o mesmo tratamento e será
integrada a lei de consolidação específica.

I S~oI
Da Constituição

LEI 750111986:

"

DO OfICIAL DE CHANCELARIA"
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Art. 53. A Carreira de Oficial de Chancelaria, ~EI 750111986: Art. 57

Ide nível de fo~ção su~.rior,é constibJí~ pela~ A categoria funcional de Oficial de Chancelaria de nível su~rior, código NS , c~ada por es.ta lei, é c?ns~tuída
Classes EspecIal, A e Inicial, em ordem hierárqUIca pelas classes Especial, C, B e A, em ordem hierárquica funCIOnal decrescente, cUjas respectivas referenclas de
funcional decrescente. vencimentos estão estipuladas no Anexo II desta lei."
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Comentário:
Substituído o termo "categoria funcional" por
"carreirall e modificadas as respectivas classes, tendo
em vista que a Lei nQ 8.829/93 criou a carreira de
Oficial de OJancelaria e deu-lhe nova estrutura. O
código NS foi eliminado pelo mesmo diploma legal.
Eliminada a parte final do artigo uma vez que as
disposições relativas a remuneração dos servidores do

I
serviço exterior constam de projeto de consolidação
distinto.

Art. 54. O fixo de lotação da Carreira de LEI 8829/1993: Art. 5°

OficiiU de Chancelaria é de mil cargos, conforme
11

referido no Anexo n. O fixo de lotação da Carreira de Oficial de Chancelaria é de mil cargos, conforme referido no Anexo L"

Art. 55. O fixo de lotação da Cmeira de LEI 882911993: Art. 6°
_..,-

Assistente de'Chancelaria é de mil e duzentos cargos, "
conforme referido no Anexo n. O fixo de lotação da Carreira de Assistente de Chancelaria é de mil e duzentos cargos, conforme referido no

Anexo L"

I Seçãoll
Do Ingresso

Art. 56. O ingresso nas ClllTCiras de Oficial de LEI 8829/1993: Art. 7"

pancelaria e de Assistente de Chancelaria far-sc-â no
11

padrão I da Classe Inicial, mediante habilitação em ?.i~gresso ~as carrei~~s de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria far-se-á no padrão I da classe

oncurso público.
IOlclal, mediante hablhtação em concurso público."

Parágrafo único. O concurso público a que se LEI 8829/1993: Art. 7" ,Parágrafo único

efere este artigo realizar-se-â em duas etapas, ambas de "
~arãter eliminatório e cIassificatório, consistindo em; . O concurso público a que se refere esle artigo realizar-se-á em duas etapas, ambas de caráter eliminatório e

classificatório, consistindo em:"

I - prova de conhecimentos que incluirá exame LEI 8829/1993: Art. 7" ,Parágrafo único, Alínea a

!escrito;
11

prova de conhecimentos que incluirá exame escrito;"

n-conclusão do Curso de Preparação à LEI 8829/1993: Art. 7", Parágrafo único, Alínea b

Carreira de Oficial de Chancelaria e de Assistente de "
Chancelaria, com aulas e provas, em disciplinas conclusão do <:u~o .de ~paração.à C~i~ de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, com aulas

lÜ1erentes às atribuições das respectivas carreiras.
e provas, em disclplmas lOerentes as atribUIções das respectivas carreiras.1I

I
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~
Art. 57. É requisito para ingresso no cargo de LEI 8829/1993: Art. 8°

cial de Chancelaria o certificado de conclusão de '~
urso superior, emitido por estabelecimento de ensino E requisito p~a ingresso n~ cargo ?e Oficial de C?anceiaria o certificado de conclusão de curso superior, emitido
ficial ou reconhecido. por estabelecimento de ensmo oficial ou reconhecido."

I[
~.....
\O
\O
\O

Art. 59. O instituto da remoção, disciplinado LEI 8829/1993: Art. 21

Inesta Lei, quando aplicado aos Oficiais de Chancelaria e "
,aos Assistentes de Chancelaria, obedecerá aos planos de O institut~ da remoçã~,de que trata a Lei n~ 7.501, de 27 de junho de 1986, quando aplicado aos Oficiais de=Vimentação preparados pelo órgão de pessoal do Chancelana e. a?s .Asslstentes de.Chancel~a, ~~decerá aos planos de movimentação preparados pelo órgão de

. . té' d R I - E . pessoal do Mmlsténo das Relaçoes Extenores.
S no as e açoes xtenores.

Art. 58. É requisito para ingresso no cargo de ~,EI 882911993: Art. 9°

~
ssistente de Chancelaria ~ ~ertificado de co~clusão de É requisito para ingresso no cargo de As~istente ?e Chancelaria ~ c~~ficado de conclusão de curso de segundo

urso de segundo grau, emItido por estabelecunento de grau, emitido por estabelecimento de ensmo ofiCial ou reconhecido.
nsino oficial ou reconhecido.

I Seçãoill
Do Exercício no Exterior

Comentário:
Supressão da referência ã Lei n12 7.501186, tendo em
vista a incorporação de seus dispositivos à presente lei
de consolidação.

Art. 60. Nas remoções de Oficial de
iChancelaria e de Assistente de Chancelaria
observar-se-ão, entre outras, as seguintes disposições:

---~--.- .

I - estágio inicial mínimo de dois anos de
:efetivo exercício na Secretaria de Estado;

LEI 8829/1993: Art. 22

"
Nas remoções de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria observar-se-ão, entre outras, as seguintes
disposições:"

LEI 9458/1997: Art. 1°

"
O inciso I do art. 22 da Lei n12 8.829, de 22 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"'Art. 22 .

I . estágio inicial mínimo de dois anos de efetivo exercício na Secretaria de Estado;
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~ n -_primento de pnlZOS máximos de cinco LEI 882911993: Art. 22 ,Inciso II..
anos de permàhê,l.lcia em cada posto e de dez anos

cumprimento de prazos máximos de cinco anos de permanência em cada posto e de dez anos consecutivos no
onsecutivos no exterior;. exterior;"-......

m-cumprimento de prazo mínimo de quatro LEI 8829/1993: Art. 22 ,Inciso m..
anos de efetivo exercício na Secretaria de Estado entre

cumprimento de prazo mínimo de quatro anos de efetivo exercicio na Secretaria de Estado entre duas missões
~uas missões permanentes no exterior; permanentes no exterior;"

IV - habilitação no Curso de Treinamento para LEI 8829/1993: Art. 22 ,Inciso IV..lo Serviço no Exterior para o Assistente de Chancelaria.
habilitação no Curso de Treinamento para o Serviço no Exterior (CTSE) para o Assistente de Chancelaria."

Parágrafo único. O prazo máximo de dez anos LEI 8829/1993: Art. 22, Parágrafo único..
consecutivos de permanência no exterior poderá,

O prazo máximo de dez anos consecutivos de permanência no exterior poderá, ~tendida à conveniênc!a do
[atendida à conveniência do serviço e ao interesse do serviço e ao interesse do servidor, estender-se a doze anos, desde que nesse penado um dos postos seja do Grupo
servidor, estender-se a doze anos, desde que nesse C."
!Período um dos postos seja do Grupo C.

Art. 61. Somente em casos excepcionais, LEI 8829/1993: Art. 23..
üustificados pelo interesse do serviço, serão, a critério da

Somente em casos excepcionais, justificados pelo inte~sse do serviço, serã?, a critério da A~inistração,
~dministração, efetuadas remoções de Oficial de efetuadas remoções de Oficial de Chancelaria e de ASSIstente de Chancelana para a Secretana de Estado antes de
Ichancelaria e de Assistente de Chancelaria para a cumpridos os prazos a que se refere o artigo anterior."
Secretaria de Estado antes de cumpridos os prazos a que
se refere o artigo anterior.

Art. 62. Na remoção do Oficial de Chancelaria LEI 8829/1993: Art. 24..edo Assistente de Chancelaria entre postos no exterior,
Na remoção do Oficial de Chancelaria e do Assistente de Chancelaria entre postos no exterior, efetivada sempre

~fetivada sempre de acordo com a conveniência da de acordo com a conveniência da Admínistração, deverão ser obedecidos os seguintes critérios:"
Administração, deverão ser obedecidos os seguintes
critérios:

I - os que estiverem servindo em posto do LEI 8829/1993: Art. 24 ,Inciso I..
Grupo A somente poderão ser removidos para posto do

os que estiverem servindo em posto do Grupo A somente poderão ser removidos para o posto d~ grupo B ou C;"
IGrupo B ou C;

II - os que estiverem servindo em posto do LEI 8829/1993: Art. 24 ,Inciso II..
Grupo B somente poderão ser removidos para posto do

os que estiverem servindo em posto do Grupo B somente poderão ser removidos para o posto do Grupo A ou B;"
PrupoAou B; . - _·_~~.T····· .~. _~ ~ .~_~_

~
V>

"'"
f,
~t:;.
I>'

~

~.
O

~

I
§
~

~
§

f.
g-\O
\O
\O



~ m-os que es\ivorem =viudu em postu du LEI 8829/1993: Art. 24, Inciso III

"rupo C somente poderão ser removidos para posto do
os que estiverem servindo em posto do Grupo C somente poderão ser removidos para o posto do Grupo A."

~oA _
"-_...• - .••• ~.>_ •••.' .••• , ...... ------

§ 12 As remoções que não se ajustem aos LEI 8829/1993: Art. 24, Parágrafo I"

"ritérios estabelecidos nos incisos II e mdeste artigo As remoções que não se ajustem aos critérios estabelecidos nos incisos II e III deste artigo somente poderão ser
somente poderão ser efetivadas mediante solicitação, efetivadas mediante solicitação, por escrito, do interessado, atendida a conveniência da Administração."
~or escrito, do interessado, atendida a conveniência da
[Administração.

§ 22 O Oficial de Chancelaria e o Assistente de LEI 8829/1993: Art. 24, Parágrafo 2"

"iChancelaria removidos para a Secretaria de Estado nas O Oficial de Chancelaria e o Assistente de Chancelaria removidos para a Secretaria de Estado nas condições do
Fondições do parãgrafo anterior, tendo servido apenas parágrafo anterior, tendo servido apenas em posto do Grupo A, não poderão, na remoção seguinte, ser designados
!em posto do Grupo A, não poderão, na remoção para missão permanente em posto daquele mesmo Grupo."

seguinte, ser designados para missão permanente em
!posto daquele mesmo grupo.

Seção IV
Do Desenvolvimento, da Avaliação de Desempenho e

da Qualificação Profissional

Art. 63. O desenvolvimento do servidor na LEI 8829/1993: Art. 10

Farreira ocorrerá mediante progressão e promoção, a "
O desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá mediante progressão e promoção, a seguir definidas:"

seguir definidas:

I - progressão, a passagem do servidor de um LEI 8829/1993: Art. 10, Inciso I

"tpadrão para o seguinte, dentro da mesma classe,
progressão, a passageru do servidor de um padrão para o seguinte, dentro da mesma classe, obedecidos os

~bedecidos aos critérios especificados para a avaliação critérios especificados para a avaliação de desempenho e o tempo de efetiva permanência no cargo;"
Ide desempenho e o tempo de efetiva permanência no
lCargo;

"-----
H- promoção, a passagem do servidor de uma LEI 8829/1993: Art. 10, Inciso II

!Classe para a imediatamente superior da respectiva "
promoção, a passagem do servidor de uma classe para a imediatamente superior da respectiva carreiJril."

!carreira.
----

Art. 64. O interstício mínimo para progressão LEI 8829/1993: Art. 11
"será de doze meses.
O interstício mínimo para progressão será de doze meses."

~----- .-----~~
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65· A promoção, por merecimento, ILEI 8829/1993: Art. 12

lativamente de:
11

A promoção, por merecimento, dependerá cumulativamente de:"

I - conclusão, com aproveitamento, de cursos LEI 8829/1993: Art. 12, Inciso I

ide aperfeiçoamento para esse fim instituídos;
11

conclusão, com aproveitamento, de cursos de apeIfeiçoamento para esse fim instituidos;"

I II - avaliação de desempenho; LEI 8829/1993: Art. 12 , Inciso II
11

avaliação de desempenho;"

I
m -cumprimento do interstício; e LEI 8829/1993: Art. 12, Inciso III

11

cumprimento do interstício;"

I
IV - existência de vaga. LEI 8829/1993: Art. 12, Inciso IV

"
existência de vaga."

Art. 66. As condições para a progressão e a LEI 8829/1993: Art. 13

IPromoção serão definidas em regulamento.
..
As condições para a progressão e a promoção serão definidas em regulamento."

Parâgrafo único. O regulamento dispom sobre LEI 8829/1993: Art. 13 ,Parágrafo único

la criação de comissões de promoções, bem como sobre "
a forma de avaliação de desempenho funcional e de

O regulamento disporá sobre a criação de comissões de promoções, bem como sobre a forma de avaliação de

apuração de antigüidade.
desempenho funcional e de apuração de antigüidade."

Art. 67. Nas promoções do Oficial de LEI 8829/1993: Art. 14

Chance:l.aria e do Assistente de Chancelaria serão
11

observadas as seguintes proporções no preenchimento Nas pro~oçõesdo Ofi~ialde Chancelaria e do As~istente de Chancelaria serão observadas as seguintes

Ide vagas por merecimento e antigüidade:
proporçoes no preenchimento de vagas por merecimento e antigüidade:"

I - para a Classe Especial, oitenta por cento das LEI 8829/1993: Art. 14, Inciso I

/vagas por merecimento e vinte por cento por "
antigüidade; para a Classe Especial, oitenta por cento das vagas por merecimento e vinle por cento por antigüidade;"

II - para a Classe A, sessenta por cento das LEI 8829/1993: Art. 14, Inciso II
----~~~...

/vagas por merecimento e quarenta por cento por
11

lantigüidade.
para a Classe A, sessenta por cento das vagas por merecimento e quarenta por cento por antigüidade."·

Art. 68. Podem ser promovido por LEI 8829/1993: Art. 15
.._-~. ---_.~-~-

!merecimento o Oficial de Chancelaria que satisfizer os
11

seguintes requisitos: Poderá ser promovido por merecimento o Oficial de Chancelaria" que satisfizer os seguintes requisitos:"

-~-----
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E1- àaa-&pe<:iak conta<, no minUno, vinter8829/1993' Art. IS ,m," 1

os de efetivo exercício no Ministério das Relações à Classe Especial _contar, no mínimo, vinte anos de efetivo exercício no Ministério das Relações Exteriores e ter
teriores e ter sido habilitado no Curso de sido habilitado no Curso de Especialização de Oficial de Chancelaria (CEOC};"

ialização de Oficial de Chancelaria;

fi - à Cl~se A: contar, no mínimo, dez ~os de ~EI 8829/1993: Art. 15, Inciso 11

~fetivo exercício no Ministério das Rel~ç~sExteno~s à Classe A _contar, no mínimo, dez anos de efetivo exercício no Ministério das Relações Exteriores e ter sido
Ie ter sido habilitado no Curso de Atualizaçao de OfiCIal habilitado no Curso de Atualização de Oficial de Chancelaria (CAOC)."
Ide Chancelaria.

Art. 69. Poderá ser promovido por LEI 8829/1993: Art. 16

"!merecimento o Assistente de Chancelaria que satisfizer
Poderá ser promovido por merecimento o Assistente de Chancelaria que satisfizer os seguintes requisitos:"

[os seguintes requisitos:

I - à Classe Especial: contar, no mínimo, vinte LEI 882911993: Art. 16, Inciso I
"anos de efetivo exercício no Ministério das Relações
à Classe Especial - contar, no mínimo, vinte anos de efetivo exercício no Ministério das Relações Exteriores e ter

IExteriores e ter sido habilitado no curso de.. sido habilitado no curso de Especialização de Assistente de Chancelaria (CEAC};"
!Especialização de Assistente de Chancelana;

-
fi - à Classe A: contar, no mínimo, dez anos de LEI 8829/1993: Art. 16, Inciso 11

"!efetivo exercício no Ministério das Relações Exteriores
à Classe A - contar, no mínimo, dez anos de efetivo exercício no Ministério das Relações Exteriores e ter sido

~ ter sido habilitado no Curso de Treinamento para o habilitado no Curso de Treinamento para o Serviço Exterior (CTSE)."
Serviço no Exterior.

Art. 70. As frações que porventura vierem a LEI 8829/1993: Art. 17

"Iocorrer nos percentuais mencionados no art. 67 serão
As frações que porventura vierem a ocorrer nos percentuais mencionados no art. 14 serão completados em favorcompletadas em favor do critério de merecimento. do critério de merecimento."

,-- '-"._-.--'---
Art. 71. A antigüidade de Oficial de LEI 8829/1993: Art. 18

"
Chancelaria e Assistente de Chancelaria le~arâ em c~nta A antigüidade de Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria levará em conta exclusivamente o tempo de
exclusivamente o tempo de efetivo exercíCIO do servIdor efetivo exercício do servidor nas respectivas carreiras."
IDas respectivas carreiras.

Parágrafo único. A antigüidade serâ LEI 8829/1993: Art. 18 ,Parágrafo único
"computada a partir da data em que o servidor entrar no
A antigüidade será computada a partir da data em que o servidor entrar no efetivo exercício do cargo, ou a partir

~fetivo exercício do cargo, ou a partir da data de da data de vigência do ato de promoção ou progressão."
vigência do ato de promoção ou progressão.

I~....
o
g.
....
\O
\O
\O

~.
O

~

~
~
g
'"d

~
tI.l

j
f
~
I:j'
I>l

~

~
~



Art. 72. Para efeito de apuração do tempo de
!efetivo exercicio prestado no e:x.terior, serão
konsiderados apenas os períodos em que o servidor
umpriu missões permanentes, computando-se em

/dobro o tempo de serviço prestado em postos do Gmpo
le, assim classificados nos termos do art. 16 desta Lei.
, Parâgrafo único. Em nenhuma hipótese, a
jContagem em dobro prevista neste artigo aplica-se à
\concessão de aposentadoria.

Comentário:
Adaptação à Constimiçio Federal com a redação da
Emenda Constimcional na 20, de 15 de dezembro de
1998. Inserido novo parágrafo tendo em vista que a
contagem em dobro de tempo de serviço prevista no
\:aput seria inconstimcional se aplicada à concessão de
aposentadoria. -

Art. 73. Somente por antigüidade poderá ser

~
movido o servidor que se encontrar em gozo de

'cença extraordinária ou investido em mandato eletivo
u c!assista, cujo exercício exija o seu afastamento do

IÇO.r--- . Seção V
I OosCursos

Art. 74. Para promoção por merecimento, o
loflcial de Chancelaria deverá concluir os seguintes
!cursos:

.LEI 8829/1993: Art. 19

"
Para efeito de apuração do tempo dé efetivo exercício prestado no exterior, serão considerados apenas os
períodos em que o servidor cumpriu missões permanentes, computando-se em dobro o tempo de serviço prestado
em postos do Grupo C, assim classificados nos termos do art. 14 da Lei na 7.501, de 27 de junho de 1986."

:LEI 8829/1993: Art. 20

"
Somente por antigüidade poderá ser promovido o servidor que se encontrar em gozo de licença extraordinária ou
investido em mandato eletivo ou classista, cujo exercício lhe exija o afastamento do serviço."

LEI 8829/1993: Art.2S
"
Para promoção por merecimento, o Oficial de Chancelaria deverá concluir os seguintes cursos:"

~
00

í
s,
~
=i'
fll

~

~
O

~

I
~
g
~

~

I - Curso de Atualização de Oficial de ~EI 8829/1993: Art. 2S , Inciso I

=celaria, que compre~d~~aulas e pro~as de Curso de Amalização de Oficial de Chancelaria (CAOC), que compreenderá aulas e provas de disciplinas
.sciplinas inerentes às atnbulçoes de OfiCial de inerentes às atribuições de Oficial de Chancelaria da Classe A;"
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~
fi - Curso de Especialização de Oficial de

cclaria, que compreenderá aulas e provas de
isciplinas inerentes às atribuições de Oficial de

ancclaria da Classe Especial.

Art. 75. Para promoção por merecimento, o
!Assistente de Chancelaria deverâ concluir os seguintes
~ursos:

I - Curso de Treinamento para O Serviço no

~
terior, que compreenderã aulas e provas de

.sciplinas relacionadas cOm as funções exercidas no
xterior, podendo ser cursado pelos servidores que

tenham pelo menos quatro anos de carreira, sendo a

~
' abi~tação no Curso requisito para promoção por

erecimento à Classe A e designação para Missão
ermanente no Exterior;

fi - Curso de Especialização de Assistente de
ancelaria, que compreenderá aulas e avaliações com

.sta a aprofundar o conhecimento do servidor em áreas
specíficas, podendo ser cursado pelo Assistente de

celaria posicionado na Classe A da Carreira, sendo
habilitação no curso requisito para promoção por
erecimento à Classe Especial.

Art. 76. Os cursos de que tratam o art. 56,

~
arãgrafO único, n, e os arts. 74 e 75, I e n, serão
rganizados pelo Ministério das Relações Exteriores,
m articulação com o Ministério da Administração
ederal e Reforma do Estado.

ILEI 8829/1993: Art. 25 , Inciso 11
'lI

Curso de Especialização de Oficial de Chancelaria (CEOC), que compreenderá aulas e provas de disciplinas
inerentes às atribuições de Oficial de Chancelaria da'Classe Especial."

LEI 8829/1993: Art. 26

"
Para promoção por merecimento, o Assistente de Chancelaria deverá concluir os seguintes cursos:"

iLEI 8829/1993: Art. 26, Inciso I

"
Curso de Treinamento para o Serviço no Exterior (CfSE), que compreenderá aulas e provas de disciplinas
relacionadas com as funções exercidas no exterior, podendo ser cursado pelos servidores que tenham pelo menos
quatro anos de Carreira, sendo a habilitação no Curso requisito para promoção por merecimento à Classe A e
designação para missão permanente no exterior;"

ILEI 8829/1993: Ar!. 26 , Inciso 11

"
Curso de Especialização de Assistente de Chancelaria (CEAC), que compreenderá aulas e avaliações com vista a
aprofundar o conhecimento do servidor em áreas específicas, podendo ser cursado pelo Assistente de Chancelaria
posicionado na Classe A da Carreira, sendo a habilitação no curso requisito pam promoção por merecimento à
'Classe Especial."

,LEI 8829/1993: Art. 27
li

Os cursos de que tratam o art. 70, parágrafo único, b, e os arts. 25 e 26, I e 11, serão organizados pelo Ministério
das Relações Exteriores, em articulação com a Secretaria da Administração Federal. "
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Comentário:
Texto atualizado de acordo com o art. 17, inciso m, da
Lei nIl 9.649/98.
A MP nll 1.799-4, de' 15 de abril de 1999, extingue o
MARE e transfere suas compe~nciaspara o Ministério
do Orçamento e Gestão.
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~
Art. 77. Poderão ser reaIizados outros cursos ~EI8819/1993: Art. 31

u programas de treinamento d~ interesse da Poderão ser realizados outros cursos ou programas de treinamento de interesse da administração, visando a
dministração, visando à capacItação e ao melhor capacitação e melhor desempenho funcional do servidor."
esempenho funcional do servidor.

Parágrafo único. Os cursos de que trata este LEI 8829/1993: Art. 31 ,Parágrafo único
~go poderão constituir requisito para o desempenho "
~e funções de chefia e de assistência intermediária. Os~u~~ d~ que tra~ ~ste artigo poderão constituir requisito para o desempenho de funções de chefia e de

asslstenCIa mtermedlária."I CAPÍTULo V [LEI 7501/1986: ..--.----.•.-.

DOS AUXll..IARES LOCAIS :

Art. 78. Além dos servidOres do Serviço ~EI7501l1986: Art. 65

Exterior, integram o pessoal dos postos no exterior . Além dos funcionários do Serviço Exterior, integram o pessoal dos postos no exterior Auxiliares Locais,
Auxiliares Locais, admitidos na forma do art. 44 da LeI admitidos na forma do artigo 44 da Lei no 3.917, de 14 de julho de 1961. "
1n2 3.917, de 14 de julho de 1961.

Art. 79. Auxiliar Local é o brasileiro ou o rEI 7501/1986: Art. 66
estrangeiro admitido para prestar serviços ou
idesempenhar atividades de apoio que exijam
familiaridade com as condições de vida, os usos e os
!costumes do país onde esteja sediado o posto.

Parágrafo único. Os requisitos da a<furi~;ã~ d~-li.EI7501l1986:Art. 66, Parágrafo único .._ - - ---- - ..--.---

Auxiliar Local serão especificados em regulamento,
atendidas as seguintes exigências:

I - possuir escolaridade compatível com as !LEI7501l1986: Art. 66 , Parágrafo único, Inciso I
tarefas que lhe caibam; e .

. n·- ...do_o do idioma local .;" .._geiro r.m 750111"'" Art. 66 , Pm<""o Mloo, In,.. fi I
ide uso corrente no país, sendo que, no caso de admissão
Ide Auxiliar Local estrangeiro, dar-se-á preferência a
Iquem possuir melhores conhecimentos da lfngua
jportuguesa.

Art. 80. As relações trabalhistas e !LEI8745/1993: Art. 1·3
revidenciãrias concernentes aos auxiliares locais serão " .

EgidaS pela legislação vigente no país em que estiver f art. 67.da Lei nll 7.50 I, ~e 27 de julho de 1986, alterado 'Pelo art.'40 da Lei nIl 8.028. de '12 de abril de 1990,
~;diada a repartição. lp'assa a vigorar com a segum!C redação: . ._. . . . .

. Art. 67. As relações trabalhiStas e prevldenclanas concernentes aos aUXIlIares locms serão regidas pela
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,legislação vigente no país em que estiver sediada a repartição.
§ ll! Serão segurados da previdência social brasileirn os auxiliares locais de nacionalidade brasileira que, em
razão de proibição legal, nio possam filiar-se ao sistema previdenciário do país de domicílio.
§ 2l! O Poder Executivo expedirá, no prazo de noventa dias, as normas necessárias à execução do disposto neste

r ,artigo.Im
i

§ 1QSerão segurados da previdSncia social

Sileira os auxiliares locais de nacionalidade brasileira
ue, em razão de proibição legal, não possam filiar-se
o sistema previdenciário do país de domicílio.

I § 2Q O Poder Executivo expedirá as normas
~ecessãrias à execução do disposto neste artigo.

Comentário:
Suprimida a cxpressio "em noventa dias" por referir-se
a prazo já exaurido e determinado pela Lei nl!
8.745193, que deu nova redação ao art. 67 da Lei nQ

7.501186 (cuja redação original já havia sido alterada
pelo art. 40 da Lei na 8.028/90). O poder regulamentar
relativo a esta matéria já se encontrava previsto na
redação original da Lei nl! 7.501/86 bem como naquela
determinada pela Lei nl! 8.028/90. ]al circunstância faz
presumir que a referência ao,-prazo-de noventa dias
buscava apenas fixar uRJJiínite temporal para um
primeiro ato de exeIclélo deste pcdcr regulamentar,
após a última altéração da redação do dispositivo.

-- I

I
, TÍTULO 11 !LEI7501/1986:

- "DISPOSIÇOES GERAIS

_IDISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS ..

'l----A-rt.-S-l.-A-S-di-:-:·-spos-i=-ç-=-ões-de=-sta-=Le-I:-·a-p'7.U:-car-.se--=-ã=-o, ~EI7501/1986; Art. 69

!Do que couber, aos.~i~ores do Qu~o e da ~abela _ As disposições desta lei aplicar-se-ão, no que couber, aos servidores do Qu~dro e ~a Tabela Pe~anentes.do
!Permanentes do Ministério das Relaçoes Extenores, Dao Ministério das Relações Exteriores, não pertencentes a carreira ou a categona funCIOnai do Serviço Extenor,=centes às Carreiras do Serviço Exteóor, quando se quando se encontrarem em serviço no ex_terior. "

encontrarem em serviço DO exteóor. __.__ __ Iw. _~~_>_ .. __ ....·W ~. .,. ..... _0 __,
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Art. 83. Se o Diplomata encontrar-se lotado ~EI 750111986: Art. 81

em posto do grupo C, na data~ p~blicação do. ato do Se o Diplomata encontrar-se lotado em posto do grupo C, na data da publicação do ato do Ministro de Estado que
Ministro de Estado que pela pnmeua vez classificar os pela primeira vez classificar os.postos por grupos, computar-se-â a partir de sua chegada ao posto o tempo de
~ostos por grupOS, contar-se-â a partir de sua chegada ao serviço a que se refere o § 2lldo Art. 52 desta lei. "

~osto O tempo de serviço a que se refere o § 20. do Art.
49 desta Lei.

Comentário:
A contagem em dobro de tempo de serviço prevista
neste artigo nio se aplica l concessio de
aposentadoria, nos termos do disposto na Emenda

I Constitucional nJl20, de IS de dezembro de 1998.
i I

Art. 84. Sempre que a imposição de limite LEI 750l/1986: Art. 89 _0-' I
!numérico por aplicação de qualquer dispositivo desta" .. _ .. . .
\Lei produzir resultado fracionário, será feita Se"!pre ~ue a lm~slçao de .1lJD1te numénco por aphcação de qualquer dispositivo desta lei produzir resultado
aproximação para o número inteiro imediatamente fraclonãriO,serâ feita aprolUmaçio para o número inteiro imediatamente superior. "

[superior.

~
Art. 82. Aplica-se aos alunos do Curso de

Preparação à Carreira de Diplomata, no que couber, o
gime disciplinar previsto nesta Lei e,

subsidiariamente, no Regime Jurídico dos Servidores
Plíblicos Civis da União.

. Art. 85. Fica asse3lJI'8do ao servidor do
'Serviço Exterior O direito de requerer OU representar.

Parágrafo único. Os procedimentos, na

E
sccretaria de Estado e no exterior, referentes ao direito

petição, inclusive recursos relativos a decisões
feridas em ma~riadisciplinar, serão objeto de

gulamentação.

Art. 86. Ao servidclr' estudante, integrante das
jcmeiras do Serviço ExtcriCl', removido ex omdo de
~_~~_~?_exterior para o Brasil, fica assegurada
matrícula em estabelecimento de ensino oficial,

LEI 750111986: Art. 71
"
Aplica-se aos alunos do Curso de Preparação à Caneira de Diplomata, no que couber, o regime disciplinar
previsto nesta lei e, subsidiariamente, no Estatuto dos Funcionãrios Públicos Civis da União. "

LEI 750l/I986: Art. 90

"
,Fica assegurado ao funcionãrio do Serviço Exterior o direito de requerer ou representar."r750111"'" Art. '" • Porignfo "'''''

I,LEI750l/1986: Art. 16 '_-0

"
Ao funcionário estudante, removido ex officio de posto no exterior para o Brasil fica assegurada matricula em
estabelecimento de ensino oficial, independentemente de vaga."
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independentemente de vaga.

ComenÚUio:
A Lei nll9.536, de i I de dezembro de 19~n, em
obediência ao parágrafo unico do art. 49 da Lei nl!
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e
B~s da Educação), estabelece disciplina geral para a
transferência ex oftlcio.

li
li'-\O
\O
\O

.

Art. 87. As despesas decOlTCIltes da aplicação ~EI 8829/1993: Art. 36

~staLei correrão ~ conta do orçamento do Ministério As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta do orçamento do Ministério das Relações
~ Relações Extenores. Exteriores."

I
~------::TITULO:Z::':::-:;-;:-;m;:;------·j

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 88. Os ocupantes, em 30 de julho de 1986, LEI 750111986: Art. 68=~~ Quadro. da Tabela. _;" ""ri,,,_'"'" """" 00 =..."" do Qo.... o da T""".""--do Mm',,,".'" '0'''''''
do~tenodas R~lações~teriores,~ao Exteriores, não pertencentes a carreira ou categori~ funcional do Se~i~o Exterior, poderão, e~cepcional~e?te,
às Cancnas do Serviço Exterior, poderao, ser designados para missões permanentes no Extenor, de duração maxlma de 4 (quatro) anos Improrrogavels, nas

ionalmeme, ser designados para Missões condições desta lei e de regulamento, uma vez que satisfaçam aos seguintes requisitos:"

t::"lIC!IdCS 110 Exterior, de duração máxima de quatro
impnuogáveis, nas condições desta t.ei e de

DIamcoto, moa vez que satisfaçam aos seguintes

-\ Parãgrafo único. O disposto neste artigo= ao CÔlljuge, filhos e enteados que vivam na
>do servidCI" , bem como àqueles que, por ato

~da auteridadc competente, estejam sob a sua
jParda e aos que tenham sido postos sob sua tutela.

Comentário:
Redação alterada em decorrência da proibição
constitucional de quaisquer designaçõcs
discriminatórias relativas à fililÍção (art. 227, § 6ll).

ILEI 750111986: Art. 16 , Parágrafo único
,~

o disposto neste artigo estende-se ao cônjuge e filhos de qualquer condição, aos enteados e aos adotivos que
vivam na companhia do funcionário, àqueles que, por ato regular da autoridade competente, estejam sob a sua
guarda e aos que tenham sido postos sob sua tutela. "
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Comentário:
Acrescida a data "30 de julho de 1986", quando entrou
em vigor a Lei nl! 7.501186. Retirada a expressão "ou
categoria funcional", uma vez que há somente carreiras
no Serviço Exterior desde a promulgação da Lei nl!
8.829/93.

I - contarem pelo menos cinco anos de efetivo LEI 750111986: Art. 68 ,Inciso I..
exercício na Secretaria de Estado;

contarem pelo menos 5 (cinco) anos de efetivo exercício na Secretaria de Estado;':

II - terem sido aprovados em Curso de LEI 7501/1986: Art. 68 ,Inciso II

trreinllJIlento para o Serviço no Exterior; e "
terem sido aprovados em curso de treinamento para o serviço no exterior; e
lI. - contarem pelo menos 4 (quatro) anos de efetivo exercício na Secretaria de Estado entre duas missões
permanentes no exterior."

m-contarem pelo menos quatro anos de
!efetivo exercício na Secretaria de Estado entre duas
Imissões permanentes no exterior.

Comentário:
Inciso proveniente do ar!. 68 da Lei nl! 7.501186
(correção da fomlataç!o do texto constante do banco
de dados).

§ 12 Não serão exigidos os requisitos dos LEI 750111986: Art. 68, Parágrafo lO..
incisos I e II do caput deste artigo, quando se tratar de Não serão exigidos os requisitos dos incisos I e II do deste artigo, quando se tratar de servidor que já tenha
servidor que jâ tenha exercido Missão Permanente no exercido missão permanente no exterior."
Exterior.

§ 22 O servidor que se encontrar ciD Missão LEI 750111986: Art. 68, Parágrafo 20

..
Permanente no Exterior somen~ poderâ ser removido O servidor que se encontrar em missão permanente no Exterior somente poderá ser removido para a Secretaria de
!para a Secretaria de Estado. Estado."

~......_, ..._"
§ 32 O servidor somente poderâ ser removido LEI 7501/1986: Art. 68, Parágrafo 30

..
para posto no exterior em que haja claro de lotação. O servidor somente poderá ser removido para posto no exterior em que haja claro de lotação...
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Art. 89. O Oficial e o Assistente de LEI 8829/1993: Art. 35

lChancclaria que. em 23 de dezembro de 1993, jã tinham lO '", ••

ido Missão Permanente no Exterior serão O se~ldor que Ja tenha cumpndo mlssã~,permanenteno exterior será considerado habilitado nos cursos
.~-dos habili· ~· mencIonados no art. 25, I, e no art. 26, I.
IlHa" 05. respectivamente. nos cursos

Ah1alização de Oficial de Chancelaria e de
il:inamento para o Serviço no Exterior.

LEI 750111986: Art. 24

I DASDIS=~ FINAIS
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Contar-se-á como de efeúvo exercicio na Carreira, ressalvado o disposto nos incisos I, 11 e 11. do Art. 52 desta lei,
o tempo em que houver o Diplomata permanecido como aluno no Curso de Preparação à Carreira de Diplomata. lO ,

Comentário:
Redação alterada para explicilM que a situação
exccpcionada já deveria eSIM constituída quando da
edição da Lei ni! 8.829/93.

Comentário:
A limitação temporal do beneficio originalmente
previsto no art. 24 da Lei nO 7.501/86 decorre do
disposto no art. 40 da Emenda Constitucional nO 20, de
15 de dezembro de 1998. A incidancia imediata da
referida Emenda Constitucional conferiu caráter
tI'aitsilÓrio ao beneficio.
Para conferir maior clareza ao texto, o disposiúvo
oriundo do art. 24 da Lei nO 7.501186 foi
desmembrado, introduzindo-se pat'igl'afo único a que
se reservou a remissão original ao disposto nos incisos
I, 11 e mdo art. 49 desta Conso1idaçio.

Parágrafo único. A contagem prevista no
t não se aplica ao disposto nos incisos I. nem do

49 data Lei.

Art. 90. Fica autorizada, até 16 de dezembro
1998. a contagem. como tempo de efetivo exercicio, 110

penodo em que houver o Diplomata permanecido
:0 aluno no CUISO de Preparação ã Carreira de
,lomata.



~
Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua jLEI 8829/1993: Art. 37

ublicação. "
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."

í-------------------Art. 92. Ficam revogadas, por consolidação, as
!seguintes normas legais:

I - Lei nO 442, de 03 de junho de 1937;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei nl1 7.50 I, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
ALei n11 7.501l86 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada.

11- Lei nO 455, de 10 de julho de 1937;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei nl1 7.501, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
ALei nl! 7.501186 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada .

m-Decreto-Lei n2 254, de 08 de fevereiro de
1938;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei nI1 7.501, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
ALei n11 7.501l86 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada

IV - Decreto-Lei n2 764, de 04 de outubro de
1938;
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Comeatário:
Norma Revogadora: Lei n12 7.50I, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei nll7.501186 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada.

v -Decreto-Lei ng 3.267, de 13 de maio de
1941;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei n12 7.50I, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei nll7.501/86 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada.

VI - Decreto-Lei n2 8.326, de 08 de dezembro
kte 1945;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei nJl 7.501, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei n12 7.501l86 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada.

vn -Decreto-Lei n2 9.032, de 06 de março de
1946;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei n12 7.501, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei n1l 7.501l86 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada.

I VIII - Decreto-Lei n2 9.677, de 30 de agosto de
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1946;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei nll 5.809, de lO de outubro de
1972
Dispositivo Revogador: Art. 52
Os artigos do Decreto-Lei nll 9.202l46 alterados pelo
Decreto-Lei nll 9.677/46 foram revogados pela Lei nll

5.809n2.

IX - Decreto-Lei n12 9.733, de 04 de setem.bro
\de 1946;

Comentário:
Norma Revogadora: Decreto-Lei nll4.657, de 04 de
setembro de 1942
Dispositivo Revogador: Artigo 2ll

O Decreto-Lei nll 9.733/46 estabelece norma cuja
eficácia exauriu-se no momento de sua ediçio.

x -Lei n2 607, de 06 de janeiro de 1949;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei nll7.50I, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei nll7.501186 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada.

XI - Lei n12 1.103, de 20 de maio de 1950;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei nll7.50I, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei nll7.501/86 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada.
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I xn - art. 512 ; art. 7!J. ; art. 812 da Lei n!J. 1.220,
\de 28 de outubro de 1950;

xm -Lei n!21.435, de 18 de setembro de
1951;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei nQ 7.501, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei na 7.501/86 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada.

XIV - Lei n!21.502, de 15 de dezembro de
1951;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei nQ 7.501, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei nll7.501l86 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada.

xv -Lei n!J.1.542, de 05 de janeiro de 1952;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei nQ 7.501, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei nQ 7.501186 regula inteiramente a matéria de que
tratava a.lei revogada.

I XVI - Lei n!2 1.695, de 07 de outubro de 1952;
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1953;

1953;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei n2 7.501, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei nll7.501/86 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada.

XVII - Lei nJ2 2.060, de 05 de novembro de

Comentário:
Norma Revogadora: Lei n2 7.50 I, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei n2 7.501/86 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada.

xvm -Lei nJ2 2.139, de 17 de dezembro de

Comentário:
Norma Revogadora: Lei n2 7.501, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei n2 7.501/86 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada.

XIX - Lei n12 2.171, de 18 de janeiro de 1954;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei n2 7.501, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei n2 7.501l86 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada

xx -Lei nJ2 3.585, de 18 de julho de 1959;
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Comentário:
Nonna Revogadora: Lei nll7.SO1, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei nIl 7.S01/86 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada.

XXI - Decreto-Lei nQ 69, de 21 de novembro
~e 1966;

Comentário:
Norma Revogadora: Lei nQ 7.S0i, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
As Leis nll4.41S/69 e nIl 3.917/61, objeto de alteração
do Decreto-Lei nQ 69/66, foram revogadas pela Lei nll

7.S01/86.

XXII - Decreto-Lei zPlI.354, de 05 de
~ovembrode 1974;

Comentário:
Nonna Revogadora: Lei nll 7.S01, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei nll7.S01l86 regula inteiramente a matéria de que
tralava a lei revogada.

XXIII - Lei n2 6.526, de 20 de abril de 1978;

Comentário:
Nonna Revogadora: Lei nll7.5OI, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei nll 7.S01l86 regula inteiramente a matéria de que
tratava a lei revogada.

I XXIV - Lei n2 6.595, de 21 de novembro de
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1978;

1979;

1980;

1982;

Comentário:
Nonoa Revogadora: Lei na 7.501, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei na 5887173, objeto de alteração da Lei na
6980/82, foi revogada expressamente pela Lei na
7501186.

xxv -Lei n1l 6.716, de 12 de novembro de

Comentário:
Nonoa Revogadora: Lei na 7.50I, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei na 5887173, objeto de a1teraçio da Lei na
6980182, foi revogada expressamente pela Lei na
7501/86.

XXVI - Lei nll 6.857, de 19 de novembro de

Comentário:
Nonoa Revogadora: Lei na 7.50I, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei na 5887173, objeto de a1teraçio da Lei na
6980/82, foi revogada expressamente pela Lei na
7501186.

XXVII - Lei nll 6.980, de 29 de março de
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Comentário:
Nonna Revogadora: Lei nl! 7.50 I, de 27 de junho de
1986
Dispositivo Revogador:
A Lei nl!5887173, objeto de alteração da Lei nl!
6980/82, foi revogada expressamente pela Lei nl!
7501186.

I xxvm -Lei nll. 7.501, de 27 de junho de
1986;

I XXIX - art. 40 da Lei nll 8.028, de 12 de abril
de 1990;

I XXX - art. 13 da Lei nll 8.745, de 09 de
dezeIllbro de 1993;

XXXI - Capítulo I ; Capítulo 11 ; Capítulo m ;
Capítulo IV ; Capítulo V ; art. 25 ; art. 26 ; art. 27 ; art.
:31 ; art. 32 ; art. 33 ; art. 35 ; art. 36 ; art. 37 da Lei nll

8.829, de 22 de dezembro de 1993;

I XXXII - Lei nll 9.458, de 09 de maio de 1997.
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Lei n07.501, de 27 de junho de 1986

Institui o regime juridico dos funcionários do Serviço Exterior e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

ISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Serviço Exterior é composto das Carreiras de
iplomata, de Oficial de Chancelaria e de Assistente de
ancelaria.

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

atriz Destino: 754 - LEI 750111986· Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

. I"

atriz Destino: 754 - LEI7501/1986· Ministerio das
elacoes Exteriores - Emrevisão PR

.2"

os servidores da carreira de Diplomata do Serviço
xterior incumbem atividades de natureza diplomática e

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.3"

Serviço Exterior. essencial à execução da politica
xterior do Brasil. constitui-se do corpo de servidores
rmanentes. capacitados profi!isionalmente como

gentes do Ministério das Relações Exteriores. no Brasil
no exterior. organizados em ~arreiras definidas e
ierarquizadas e sujeitos ao regime desta Lei.

Art. 2f2 O Serviço
xterior é composto da
arreira de Diplomata e da
ategoria Funcional de
ficiaI de Chancelaria.

CAPÍTULo I
DISPOSIÇÕES

PRELIMINARES

Art. 3f2 Aos
cionários da carreira de

iplomata do Serviço
xterior incumbem
tividades de natureza

TÍTULo I
DO SERVIÇO EXTERIOR O SERVIÇO EXTERIOR

Art. ll! O Serviço
xterior, essencial à
xecução da politica
xterior do Brasil, constitui

se do corpo de funcionários
ermanentes, capacitados
rofissionalmente como
gentes do Ministério das
elações Exteriores, no

Brasil e no exterior,
rganizados em carreira e
ategoria funcional
ermidas e hierarquizadas e

sujeitos ao regime desta Lei
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~plomática e consular, em onsular, em seus aspectos específicos de representação,

~eus aspectos especificos de regociação. informação e proteção de interesses

!representação negociação, "rasileiros no campo internacional.

linfonnação e proteção de
.interesses brasileiros no
~ampo internacional.

,\rt 4" Aos
funcionários da calegoria
funcional de Oficial de
Chancelaria incumbem
arefas de apoio

administrativo às atividades
de natureza diplomática e
onsular. na Secretaria úe

Estado e no exterior.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n°
882911993. Art. 2°
Comentário
O artigo 4° da Lei n." 7.501186
oi revogado implicitamente

pelo artigo 2° da Lei n.O
8.829193.

Art. 52 O regime
Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das

~uridico dos funcionários do Relacoes Exteriores - Em revisão PR
~erviço Exterior é o Art. 7"
~efmido nesta Lei e,

O regime jurídico dos servidores do Serviço Exterior é õsubsidiariamente, o dos
~ncionários públicos civis definido nesta Lei e, subsidiariamente, o dos servidores

~ União.
públicos civis da União.

CAPÍTIJLOIl Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das

DIREITOS E Relacoes Exteriores - Em revisão PR

VANTAGENS. REGIME
DISCIPLINAR IDIREITOS. VANTAGENS E REGIME DISCIPLINAR

Art. 6ll A
!Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das

nomeação para cargo de lRelacoes Exteriores - Em revisão PR
~arreira ou categoria ~.8°
funcional do Serviço
Exterior far-se-á em classe iA nomeação pl1l'll curgo de carreira do Serviço Exterior

inicial, obedecida a ordem rar·se'/Í em classe inicial. obedecida a ordem de

de classificação dos
~Iassificaçilodos habilitados em concurso público de
provas. e. no CMO de curso de preparaçllo. a ordem de-

habilitados em concurso ~ll\sslfjéllçAo f1MI.
público de provas, e, no

Quinta-feira 20 22275
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!caso de curso de preparação,
la ordem de classificação
If"mal.

Art. 72 Não serão
inomeados os candidatos

!Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio dasl<Iue, embora aprovados em
lRelacoes Exteriores - Em revisão PR

!concurso público, venham a ~.9°
ser considerados, em exame
~e suficiência fIsica e Não serão nomeados os candidatos que. embora

!mental. inaptos para o aprovados em concurso público. venham a ser

~xercíciode cargo de considerados. em exame de suficiência físíca e mental.
.naptos para o exercício de cargo de carreira do Serviço

arreira ou categoria ~xterior.
ifuncional do Serviço
IExterior.

Art. 82 O
InJUcionário nomeado para
!cargo inicial de carreira ou !Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Minísterio das

ategoria funcional do lRelacoes Exteriores - Em revisão PR

Serviço Exterior fica sujeito IM. lO

~ estágio probatório de 2 lo servidor nomeado para cargo inicial de carreira do
dois) anos de efetivo ~erviço Exterior fica sujeito a estágio probatório de três
~xercício, com o objetivo de lanos de efetivo exercício. com o objetivo de avaliar suas

~valiar suas aptidões e !aptidões e capacidade para o exercício do cargo.

!capacidade para o exercício
Ido cargo.

§ 1.2 Os
procedimentos de avaliação

Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Minísterio das
~as aptidões e da capacidade

Relacoes Exteriores - Em revisão PR
~ara O exercício do cargo An. 10 • Parágrafo 10
serão deflnidos em
~gulamento.

§ tJ. O funcionário
~o Serviço Exterior que não lMatriz Destíno: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
Içor aprovado no estagio lRelacoes Exteriores - Em revisão PR

probatório será exonerado iAn. 10 • Parágrafo 2°

~u, se gozar de estabilidade lo servidor do Serviço Exterior que não for aprovado no
IDo Serviço Público Federal, !estágio probatório será exonerado ou. se gozar de
ireconduzido ao cargo !estabilidade no Serviço Público Federal. reconduzido ao

~teriormenteocupado, !cargo anteriormente ocupado. desde que vago este.

~esde que vago este.

Art. gJ1 A lMatriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
[promoção obedecerá aos IRelacoes Exteriores - Em revisão PR

Maio de 1999
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~ritériosestabelecidos nesta Art. l1

ei e às normas constantes
~ promoção obedecerá aos critérios estabelecidos nesta

~e regulamento especifico, o~i e às normas constantes de regulamento específico. o
~ual também disporá sobre a ~ual também disporá sobre a forma de avaliação de
f'orma de avaliação de ~esempenho funcional e de apuração de antigüidade.

desempenho funcional e de
apuração de antigüidade.

Art. 10. Não
Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das

poderá ser promovido, por Itelacoes Exteriores - Em revisão PR
~erecimento ou l.\rt. 12
antigüidade, o funcionário

Não poderá ser promovido. por merecimento outemporariamente afastado
do exercicio do cargo em antigüidade. o servidor temporariamente afastado do

razão de:
exercício do cargo em razão de:

I - licença para o Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
trato de interesses Relacoes Exteriores - Em revisão PR
particulares; Art. 12 •Inciso I

fi - licença por Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
motivo de afastamento do Re1acoes Exteriores - Em revisão PR
~njuge; e Art. 12 , Inciso II

m- licença para
Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das

trato de doença em pessoa Relacoes Exteriores - Em revisão PR
da familia, por prazo Art. 12. Inciso IH
superior a 1 (um) ano, e

icença para o trato de doença em pessoa da família. pordesde que a doença não haja
~ido contraida em razão do prazo superior a um ano, e desde que a doença não haja

serviço do funcionário.
ido contraída em razão do serviço do servidor.

Art. 11. Somente
por antigüidade poderá ser Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
promovido o funcionário do Relacoes Exteriores - Em revisão PR

~erviço Exterior que se Art. 13

encontrar em gozo de Somente por antigüidade poderá ser promovido o
licença extraordinária ou servidor do Serviço Exterior que se encontrar em gozo de
investido em mandato icença extraordinária ou investido em mandato eletivo,
eletivo, cujo exercicio lhe ujo exercício lhe exija o afastamento.

exija o afastamento.

Art. 12. Os
Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
Relacoes Exteriores - Em revisão PR

funcionários do Serviço Art. 14

Exterior servirão na
Os servidores do Serviço Exterior servirão na Secretaria

Secretaria de Estado e em ~e Estado e em postos no exterior.
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atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 14. Parágrafo 10

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.15

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 15, Parágrafo único

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

16

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 16, Parágrafo la

as remoções da Secretaria de Estado para posto no
xterior e de um para outro posto no exterior, procurar
e-á compatibilizar a conveniência da Administração com
interesse profissional do servidor do Serviço Exterior.

classificação dos postos em grupos far-se-á mediante
to do Ministro de Estado das Re"lações Exteriores, por
roposta apresentada pelo Conselho de Política Externa.

disposto no caput deste artigo não poderá ensejar a
ecusa. por parte do servidor. de missão no exterior que
he seja destinada na forma desta Lei e de regulamento.

ostos no exterior.

Parágrafo único.
onsideram-se postos no
xterior as repartições do
inistério das Relações

xteriores sediadas em país
strangeiro.

Parágrafo único. O
isposto no caput deste

igo não poderá ensejar a
cusa, por parte do
ncionário, de missão no

xterior que lhe seja
estinada na forma desta lei
de regulamento.

Art. 14. Os postos
o exterior serão
lassificados, para fms de
ovimentação de pessoal,

m grupos A, B e C,
gundo o grau de
presentatividade da
.ssão e as condições

specíficas de vida na sede.

§ 12A classificação
os postos em grupos far-se
mediante ato do Ministro
e Estado das Relações

teriores, por proposta
presentada pela Comissão

Art. 13. Nas
moções da Secretaria de
stado para posto no
xterior e de um para outro
osto no exterior, procurar-
e-á compatibilizar a
onveniência da
dministração com o

. teresse profissional do
ncionário do Serviço
xterior.
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atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

. 16 •Parágrafo 2°

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

17

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministelio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

. 17 , Parágrafo único

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.86

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

86 , Parágrafo único

lotação numérica de cada posto será fixada por ato do
inistro de Estado das Relações Exteriores, mediante

roposta do Conselho de Politica Externa.

servidor do Serviço Exterior somente poderá ser
movido para posto no qual se verifique claro de lotação

m sua classe ou grupo de classes.

o servidor estudante. integrante das carreiras do Serviço
xterior. removido elt offtclo de posto no exterior para o
rasil. fica assegurada matricula em estabelecimento de
nsino oficial. independentemente de vaga.

disposto neste artigo estende-se ao cônjuge, filhos e
nteados que vivam na companhia do servidor. bem
orno àqueles que, por ato regular da autoridade .
ompetente. estejam sob a sua guarda e aos que tenham
ido postos sob sua tutela.

ara fins de aplicação do disposto nos arts. 42. parágrafo
'nico. 44 e §§ e 45 e §§ desta Lei. prevalecerá a
lassificação estabelecida para o posto de destino na data
a publicação do ato que remover o servidor.

Art. 15. A lotação
umérica de cada posto será

ada por ato do Ministro
e Estado das Relações
xteriores, mediante
roposta da Comissão de
oordenação.

§ 2fJ. Para fms de
plicação do disposto nos

s. 45, Parágrafo único, 47
§§ e 48 e §§ desta lei,

revalecerá a classificação
stabelecida para o posto de
estino na data da
ublicação do ato que
mover o funcionário.

Parágrafo único. O
ncionário do Serviço
xterior somente poderá ser
movido para posto no qual
verifique claro de lotação

m sua classe ou grupo de
lasses.

Parágrafo único. O
.sposto neste artigo
stende-se ao cônjuge e

os de qualquer condição,
os enteados e aos adotivos
ue vivam na companhia do
ncionário, àqueles que,
r ato regular da

utoridade com etente,

Art. 16. Ao
cionário estudante,

movido ex officio de
sto no exterior para o

Brasil fica assegurada
trículaem

stabelecimento de ensino
ficial, independentemente

vaga.
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stejam sob a sua guarda e
os que tenham sido postos

sob sua tutela.

Art. 17. Além das
arantias decorrentes do
xercicio de seus cargos e
nções, ficam asseguradas

os funcionãrios do Serviço
xterior as seguintes
rerrogativas:

I - uso dos títulos
ecorrentes do exercício do
argo ou função;

n-concessão de
assaporte diplomático ou
e serviço, na forma da
egislação pertinente; e
. - citação em processo
ivil ou penal, quando em

serviço no exterior, por
. termédio do Ministério

s Relações Exteriores.

Parágrafo único.
tendem-se aos inativos

as carreiras do Serviço
xterior as prerrogativas
stabelecidas nos itens I e n
este artigo.

Art. 18. O
ncionário fará jus, por
o, a 30 (trinta) dias

onsecutivos de férias, que
erão ser acumuladas até

máximo de 2 (dois)
ríodo.

§ 12 Somente
pois do primeiro ano de

xercício, o funcionãrio
quirirá o direito a férias.

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio da~ .
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.18

lém das garantias decorrentes do exercício de seus
argos e funções, ficam asseguradas aos servidores do
erviço Exterior as seguintes prerrogativas:

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 18, Inciso I

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 18 ,Inciso II

oncessão de passaporte diplomático ou de serviço, na
arma da legislação pertinente; e

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das '
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 18 , Parágrafo único

stendem-se aos inativos das carreiras do Serviço
xterior as prerrogativas estabelecidas nos incisos I eU
este artigo.

atriz Destino: 754 - LEI 7S01/1986 - Ministerio das '
elacoes Exteriores - Em revislo PR

19

servidor fará jus, por ano, a trinta dias consecutivos de
~rias, que poderio ser acumuladas até o m6ximo de dois

riados.

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

19 , Parágrafo 10

omente depois do primeiro ano de exercícío, o servidor
uirirá o direito a férias.
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§ 22 Não poderá
ozar férias o funcionário
movido para posto no

xterior ou para a Secretaria
e Estado, antes de um
riado mínimo de 6 (seis)
eses de sua chegada ao

osto ou â Secretaria de
stado.

§ 32 O disposto no
arâgrafo anterior não
oderâ acarretar a perda de
~rias eventualmente

umuladas.

Art. 19, As férias
erão ser

xcepcionaImente
terrompidas em razão de
levante interesse do
rviço, declarado como tal
lo Secretário-Geral das

elações Exteriores.

Parágrafo único.
m tal caso, a parcela não
ozada das férias poderâ ser
tilizada no periodo de 12
doze meses) imediatamente

subseqüente.

Art. 20. Os
.stros de Primeira

lasse e de Segunda Classe,
pois de 4 (quatro) anos
secutivos de exercicio

o exterior, terão direito a 2
dois) meses de férias

traordinárias, que deverão
gozadas no Brasil.

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

19 . Parágrafo 2"

ão poderá gozar férias o servidor removido para posto
o exterior ou para a Secretaria de Estado. antes de um
riodo mínimo de seis meses de sua chegada ao posto

u à Secretaria de Estado.

atriz Destíno: 754 - LEI 7501/1986 - Mínisterio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 19 , Parágrafo 3"

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.20

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 20 , Parágrafo único

m tal caso, a parcela não gozada das férias poderá ser
tilizada no período de doze meses imediatamente
ubseqüente.

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores· Em revisão PR

21

s Ministros de Primeira Classe e de Segunda Oasse,
epois de quatro anos consecutivos de exercicio no
xterior, terão direito a dois meses de férias
xtraordinãrias, que deverão ser gozadas no Brasil.

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 21 •Parágrafo único
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atriz Destino: 754· LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

24

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.23

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.22

em prejuízo da retribuição e dos demais direítos e
antagens. poderá o servidor do Serviço Exterior
usentar-se do posto em razão das condiçôes peculiares
e vida da sede no exterior. atendidos os prazos e
equísítos estabelecidos em regulamento.

servidor casado do Serviço Exterior. cujo cônjuge,
bém integrante do Serviço Exterior, for removido

ara o exterior ou nele encontrar-se em missão
rrnanente. poderá entrar em licença extraordinária, sem
muneração ou retribuição, se assim o desejar ou desde

ue não satisfaça os requisitos, estipulados em
egulamento, para ser removido para o mesmo posto de
u cônjuge ou para outro posto na mesma sede em que

ste se encontre.

servidor casado do Serviço Exterior terá direito a
icença. sem remuneração ou retribuição. quando o seu
ônjuge, que não ocupar cargo de carreira do Serviço
xterior. for mandado servir. ex omelo. em outro ponto
o território nacional ou no exterior.

Art. 23. O
cionário do Serviço
terior casado, cujo

ônjuge, tam~m integrante
o Serviço Exterior, for
movido para o exterior ou

ele encontra-se em missão
rmanente, poderá entrar

m licença extraordinária,
m remuneração ou
tribuição, se assim o

esejar ou desde que não
tísfa a os r uisitos,

Art. 22. O
ncionário do Serviço
xterior casado terâ direito
licença, sem remuneração
u retribuição, quando o seu
ônjuge, que não ocupar
argo de carreira ou
ategoria funcional do
erviço Exterior, for

dado servir, ex officio
m outro ponto do território
acionai ou no exterior.

Art. 21. Sem
rejuizo da retribuição e dos
emais direitos e vantagens,
oderâ o funcionário do

Serviço Exterior ausentar-se
o Posto em razão das
ondições peculiares de vida
a sede no exterior,

atendidos os prazos e
equisitos estabelecidos em
gulamento.

stabelecida pela Secretaria
e Estado para o
umprimento de estágio de
tualização dos Ministros de
'meira Classe e de

Segunda Classe em férias
xtraordinárias.
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stipulados em regulamento,
ara ser removido para o
esmo posto de seu cônjuge

u para outro posto na
esma sede em que este se

ncontre.

Parágrafo único.
ão poderá permanecer em

.cença extraordinária o
ncionário cujo cônjuge,

bém integrante do
Serviço Exterior, removido

o exterior, venha a
presentar-se na Secretaria
e Estado.

Art. 24. Contar-se
como de efetivo exercicio
a Carreira, ressalvado o
isposto nos incisos I, II e
. do Art. 52 desta lei, o
mpo em que houver o
iplomata permanecido

omo aluno no Curso de
paração à Carreira de

iplomata.

Art. 25.
essalvados os casos
xpressamente previstos em
eicomplementar, o

cionário do Serviço
terior será aposentado:

1
mpulsoriamente, aos 70

setenta) anos de idade:

II
oluntariamente, após 35
trinta e cinco) anos de
erviço, se do sexo

culino, ou após 30
trinta) anos de servi o, se

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

. 24 • Parágrafo único

ão poderá permanecer em licença extraordinária o
ervidor cujo cônjuge. também integrante do Serviço
xterior. removido do exterior. venha a apresentar-se na
ecretaria de Estado.

{atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.90

ica autorizada. até 16 de dezembro de 1998. a
ontagem. como tempo de efetivo exercício. do período
m que houver o Diplomata permanecido como aluno no
urso de Preparação à Carreira de Diplomata.

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.25

essalvados os casos expressamente previstos em lei
omplementar. o servidor do Serviço Exterior será
posentado:

atriz Destino: 754 - LEI 750111986· Ministerio du
elacocs Exteriores - Em revisão PR
t. 25 • Inciso I

ompulsoriamente. aos setenta anos de idade, com
roventos proporcionais ao tempo de contribuição:

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacocs Exteriores - Em revisão PR

1. 25 • Inciso II

oluntariamente. desde que cumprido tempo mínimo de
ez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco
os no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
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bservadas as seguintes condições:

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.28

s proventos do servidor do Serviço Exterior que se
posente em serviço no exterior serão calculados com
ase na remuneração a que faria jus se estivesse em
xercício no Brasil.

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.27

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.26

s questões relativas à conduta dos efetivos do Corpo
ermanente do Serviço Exterior· Diplomatas, Oficiais de

ancelaria e Assistentes de Chancelaria - seria, sem
juizo das disposiç6e1 do Regime Jurídico dos

ervidorel Públicos Civis da União, tratadas por uma
pdoria Últema com compet!ncia e composiçio

fmidu em decreto do Presidente da RepúblicL

o servidor do Serviço Exterior, submetido aos
rincípios de hierarquia e disciplina, incumbe observar o
onjunto de deveres, atribuições e responsabilidades
revisto nesta Lei e em disposições regulamentares, tanto
o exercício de suas funções, quanto em sua conduta
ssoal na vida privada.

a~z Destino: 754 - LEI 750111986· Ministerio das
elaGoes Exteriores - Em revisão PR

. ~8 , Parágrafo único

d~creto incorporará as funções já antecipadas nesta
/i.

o sexo feminino; e
. - por invalidez.

Art. 27. Ao
ncionário do Serviço
xterior, submetido aos
rincípios de hierarquia e
isciplína, incumbe
bservar o conjunto de
everes, atribuições e
sponsabilidades previsto

esta Lei e em disposições
gulamentares, tanto no

xercicio de suas funções,
uanto em sua conduta
ssoal na vida privada.

Art. 28. As
uestões relativas à conduta
os efetivos do Corpo
ermanente do Serviço
xterior - Diplomatas e
ficiais de Chancelaria~:

rão, sem prejuízo das \
isposiçães do Estatuto do~

cionários PI1blicos Civis
União, tratados por uOlB:

orregedoria interna com,
mpetência c composição

efmidas em decreto do
sidente da República.

Parágrafo único. O
ecreto incorporará as
nções já anlefipadas nesta

ci.

Art. 26. Os
roventos do funcionário do

Serviço Exterior que se
posente em serviço no
xterior serão calculados
om base na remuneração a
ue faria jus se estivesse em
xercício no Brasil.
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Art. 29. Além dos
Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das

~everes previstos no Relacoes Exteriores - Em revisão PR
!Estatuto dos Funcionários Art. 29
fúblicos Civis da União,

Além dos deveres previstos no Regime Juridico dos"onstituem deveres
pspecificos do funcionário ~ervidores Públicos Civis da União. constituem deveres

~o Serviço Exterior:
specíficos do servidor do Serviço Exterior:

1- atender pronta e
solicitamente ao público em
geral, em especial quando lMatrjz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
po desempenho de funções iRelacoes Exteriores - Em revisão PR

~e natureza consular e de iArt. 29 , Inciso I

/lssistência a brasileiros 110
exterior;

11 - respeitar as
eis, os usos e os costumes lMatriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das

Idos países onde servir, iRelacoes Exteriores - Em revisão PR

Iobservadas as práticas iArt. 29 , Inciso II

Iintemacionais;

ID-manter
lMatriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
iRelacoes Exteriores - Em revisão PR

1I'0mportamento correto e iArt. 29 • Inciso III
kiecoroso na vida pública e

!manter comportamento correto e decoroso na vida!privada
pública e privada;

IV - dar
~onhecimento à autoridade
superior de qualquer fato lMatriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
relativo à sua vida pessoal, iRelacoes Exteriores - Em revisão PR

que possa afetar interesse de iArt. 29 , Inciso IV

serviço ou da repartição em
9ue estiver servindo; e

V - solicitar,
previamente, anuência da lMatriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
autoridade competente, na iRelacoes Exteriores - Em revisão PR

forma regulamentar, para, ~ 29 , Inciso V

manifestar- se publicamente rrolicitar, previamente, anuência da autoridade
sobre matéria relacionada ompetente, na forma regulamentar. para manifestar-se
com a formulação e publicamente sobre matéria relacionada com a

execução da politica ormulação e execução da política exterior do Brasil.

exterior do Brasil.
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Art. 30. São
everes do funcionário do

Serviço Exterior no
xercício de função de
hefia, no Brasil e no
xterior:

I - defender os
teresses legítimos de seus

subordinados, orientâ-Ios no
esempenho de suas tarefas,
culcar-lhes espirito de

. .ciativa, disciplina e
speito ao patrimônio

úblico;

11 - exigir de seus
subordinados ordem,
tendimento pronto e cortês
o público em geral e
xação.no cumprimento de
eus deveres, bem como,
entro de sua competência,
sponsabilizar e punir os

ueomereçam
omunicando as infrações à
utoridade competente; e

m-dar conta à
utoridade competente do
rocedimento público dos
ubordinadosquando
compatível êom a
'sciplina e a dignidade de
us cargos ou funções.

Art. 31. Além das
ibições capituladas no

tatulo dos Funcionários
blicos Civis da União, ao
cionário do Serviço
terior é proibido:

I - divulgar, sem
uência da autoridade
m tente, infonna ão

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio dãs
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.30

ão deveres do servidor do Serviço Exterior no exercicio
e função de chefia. no Brasil e no exterior:

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 30 • Inciso I

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 30 • Inciso II

xigir de seus subordinados ordem, atendimento pronto e
ortês ao público em geral e exação no cumprimento de
us deveres, bem como, dentro de sua competência e

bservado o processo administrativo disciplinar regulado
o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da
nião, responsabilizar e punir os que o mereçam.

omunicando as infrações à autoridade competente: e

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 30 •Inciso III

ar conta à autoridade competente do procedimento
blico dos subordinados, quando incompativel com a

illCiplina e a dignidade de seus cargos ou funções.

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisio PR

31

lém das proibições capituladas no Regime Jurídico dos
ervidores Públicos Civis da União, ao servidor do
erviço Exterior é proibido:

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

31 ,Inciso I
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elevante para a politica
!exterior do Brasil, a que
~nha tido acesso em razão
~e desempenho de cargo no
~erviço Exterior;

-
Il- aceitar

omissão, emprego ou
iMatriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio daspensão de Governo
lRelacoes Exteriores - Em revisão PR

!estrangeiro sem licença !Art. 31 , Inciso II
[expressa do Presidente da
lRepública; ,

:=--~.

m- renunciar às
limunidades de que goze em

lMatriz Destino: 754· LEI 750111986 - Ministerio dasserviço no exterior sem
lRelacoes Exteriores - Em revisão PR

[expressa autorização da iArt. 31 • Inciso III
Secretaria de Estado das
[Relações Exteriores;

IV - valer-se
labusivamente de lMatriz Destino: 754 - LEI 750111986· Ministerio das
limunidades ou privilégio de lRelacoes Exteriores· Em revisão PR

i'Iue goze em país iArt. 31 • Inciso IV

!estrangeiro; e

V - utilizar, para
Ifim ilícito, meio de lMatriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
Ic-omunicação de qualquer lRelacoes Exteriores - Em revisão PR

Inatureza do Ministério das iArt. 31 •Inciso V

lRelações Exteriores.

Art. 32. Além das
penas disciplinares previstas
no Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis
da União. poderá ser
aplicada a funcionário do
Serviço Exterior a pena de
ensura. nos casos de
eiterada negligência de

seus deveres ou de conduta
incompatível com a
dignidade das funções. se a
infração não justificar
punição mais grave.



22288 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n°
811211990,Put.127
Comentário
lo artigo 32 da Lei n.O 7.501186
ifoi revogado implicitamente
~Ios artigos 127. 129 e 131 da •
!Lei n.° 8.1112190, que institui e
egula a aplicação da pena de
~dvertencia. de natureza
,dentica a pena de censura.

Parágrafo único. A
orregedoria interna é
~ompetente para a
imposição da pena de
ensura.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n°
8112/1990, Put. 127
Comentário
O artigo 32 da Lei n.O 7.501186
oi revogado implicitamente

pelos artigos 127, 129 e 131 da
Lei n.o 8.1112190, que institui e
egula a aplicação da pena de
~dvertencia, de natureza
'dentica a pena de censura.

Art. 33. A
~orregedoria interna, em
~aso de dúvida razoável ~atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das

~uanto à veracidade ou ~elacoes Exteriores - Em revisão PR

exatidão de informação ou lA.rt.32

kienúncia sobre qualquer l.\ corregedoria interna, em caso de dúvida razoável
~egularidade no âmbito do ~uanto à veracidade ou exatidão de informação ou

Serviço Exterior, ~enúncia sobre qualquer irregularidade no âmbito do

determinará a realização de Serviço Exterior, determinará a realização de sindicância
prévia, de caráter sigiloso se necessário à elucidação do

sindicância prévia, de ato ou exigido pelo interesse da Administração, com o
caráter sigiloso, com o objetivo de coligir dados para eventual instauração de
objetivo de coligir dados processo administrativo.
para eventual instauração de
processo administrativo.

Art. 34. O ~atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das

IProcesso administrativo terá lRelacoes Exteriores· Em revisão PR

!caráter sigiloso e será iArt·33

!instaurado pela corregedoria pprocesso administrativo terá caráter sigiloso, qUlUldo
!interna, Que designará, para "ere~~Atlo iI eluddr1~fto do rlll~ ou ellh.tldtl pelo lntel'llMlIé

Maio de 1999
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atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Mínisterio dás
elacoes Exteriores - Em revisão PR

. 33 • Parágrafo 2°

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

,34

a Administração. e será instaurado pela corregedoria
'ntema. que designará. para realizá-lo. comissão
onstituída por três membros efetivos.

o designar a comissão. a corregedoria interna indicará.
entre seus membros. o respectivo Presidente. ao qual

'ncumbirá a designação do Secretário.

§ 22 Ao designar a
omissão, a corregedoria
tema indicará, dentre seus
embros, o respectivo
esidente, ao qual
cumbirá a designação do

ecretário.

ealizá-Io, comissão
onstituída por 3 (três)
embros efetivos.

§ 12 No caso de
ncionário da Carreira de atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
iplomata, a comissão elacoes Exteriores - Em revisão PR

ontará entre seus membros .33. Parágrafo 1°

om, pelo menos, 2 (dois) o caso de servidor da Carreira de Diplomata. a
iplomatas de classe igual omissão contará entre seus membros com, pelo menos.

u superior à do indiciado e, ois Diplomatas de classe igualou superior à do
sempre que possível, de 'ndiciado e. sempre que possível. de maior antigüidade

aior antigüidade do que o que este.

ste.

Art. 35. Durante o
rocesso administrativo, a
orregedoria interna poderá
eterminar o afastamento do

. diciado do exercício do
urante o processo administrativo. a corregedoria interna

argo ou função, sem erá determinar o afastamento do indiciado do
rejuízo de seus xercicio do cargo ou função. sem prejuízo de seus
encimentos e vantagens, ou encimentos e vantagens. ou a sua reassunção. a qualquer

sua reassuncão a qualquer empo.

mpo.

Art. 36. O
funcionário do Serviço

xterior deverá solicitar
utorização do Ministro de
stado das Relações
xteriores para casar com
essoa de nacionalidade
strangelra.



22290 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Não Recepcionado
Const.Federal
Lei Revogadora: Constituição
Federal n° 1/1988. Art. 5° •
nciso X
~omentário
Ioispositivo nao recepcionado
[pela Constituiçao Federal de
1988. que declarou inviolaveis
la intimidade e a vida privada
~as pessoas (art. 5°. X).

~ I'! A critério do
Ministro de Estado das
[Relações Exteriores. serão
apresentados. com o pedido
kIe autorização. quaisquer
kIocumenlos julgados
~ecessários.

~ão Recepcionado
~onst.Federal
!Lei Revogadora: Constituição
Federal n° 1/1988. Art. 5° •
nciso X
~ornentário
Dispositivo nao recepcionado
pela Constituiçao Federal de
1988. que declarou inviolaveis
la intimidade e a vida privada
~as pessoas (art. 5°. X).

~ 2'1 O disposto
neste artigo aplica-se ao
aluno de curso do Instituto
Rio Branco e será

onsiderado. nos termos
kIesta lei. como requisito
prévio à nomeação.

Não Recepcionado
Const.Federal
!Lei Revogadora: Constituição
Federal n° 111988. Art. 5° •
,"ciso X
~ornentárlo
Dispositivo nao recepcionado
pela Constituiçao Federal de
1988. que declarou inviolaveis
a intimidade e a vida privada
~as pessoas (art. 5°. X).

Maio de 1999
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~ 3" Dependerá.
igualmente. de autorização
do Ministro de Estado das
Relações Exteriores a
inscrição de candidato
'asado com pessoa de

!nacIOnalidade ~sLrangeira
!em concurso para mgrcsso
"111 carreira ou categoria
funcional do Serviço
Exterior.

Não Recepcionado
Const.Federal
Lei Revogadora: Constituição
Pederal n° 1/1988. Art. SO •
nciso X

Comentário
Dispositivo nao recepcionado
Pela Constituiçao Federal de
1988, que declarou inviolaveis
a intimidade e a vida privada
das pessoas (art. SO. X).

§ 4Q A transgressão
do estabelecido no caput
deste artigo e em seus §§
l"e 3"acarretará, confornle o
aso:

Não Recepcionado
Const.Federal
Lei Revogadora: Constituição
~ederalno 1/1988. Art. SO ,
nciso X
~omentárlo
Dispositivo nao recepcionado
pela Constituiçao Federal de
1988. que declarou inviolaveis

11 intimidade e a vida privada
lias pessoas (art 5°. X).

I - o cancelamento
da inscrição do candidato;

Quinta-feira 20 22291
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lNão Recepcionado
lConst.Federal
!Lei Revogadora: Constituição
lFederal n" 1/1988. Art. S" .
nciso X

lComentário
Dispositivo nao recepcionado
pela Constituiçao Federal de
1988. que declarou inviolaveis
a intimidade e a vida privada
das pessoas (art. S". X).

II - a denegação de
Imatrícula em curso
Iministrado pelo Instituto
IRia Branco:
~I. - o desligamento do
aluno de curso ministralio
!pelo Instituto Rio Branco:

lNão Recepcionado
lConst.Federal
!Lei Revogadora: Constituição
Federaln" 1/1988.Art.S",
nciso X

lComentárlo
lDispositivo nao recepcionado
!Pela Constituiçao Federal de
1988. que declarou inviolaveis
la intimidade e a vida privada
~as pessoas (art. S". X).

IV - a
impossibilidade úe
nomeação para cargo do
Serviço Exterjor:~e

Não Recepcionado
~onst.Federal
~i Revogadora: Constituição
federal n° 111988, Art. SO ,
~cisoX

~omentárlo
Dispositivo nao recepcionado
pela Constituiçao Federal de
1988, que declarou inviolaveis
'" intimidade e a vida privada
~as pessoas (art. 5°. X).

Maia de 1999
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v - a demissão do
funcionário. mediante
Iprocesso administrativo,

lNão Recepcionado
!Const.Federal
[Lei Revogadora: Constituição
lFederal nU 111988. Art. 5" .
ncisoX

Comentário
Dispositivo nao recepcionado
pela Constituiçao Federal de
1988. que declarou invio1aveis
a intimidade e a vida privada
das pessoas (art. 5°. X).

Art. 37. O
funcionário do Serviço
Exterior deverá solicitar
autorização úo Presidente úa
República para casar com
pessoa empregada de
~ovem() estrangeiro ou que
~ele receba comissão ou
pensão.

!Não Recepcionado
!const.Federal
[Lei Revogadora: Constituição
Federal n° 111988. Art. 5° •
ncisoX

!Comentário
!Dispostivo nao recepcionado
!pela Constituiçao Federal de
1988. que declarou invioláveis
a intimidade e a vida privada
das pessoas(art,5°, X).

§ I!! Poder-se-á
exigir que sejam
/lpresentados. com o pedido
de autorização. quaisquer
documentos julgados
necessários.

Quinta-feira 20 22293
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Não Recepcionado
Const.Federal
Lei Revogadora: Constituição
Federal n° 1/1988. Art. 5° .
neiso X

iComentário
lDispostivo nao recepcionado
[pela Constituiçao Federal de
1988. que declarou invioláveis
la intimidade e a vida privada
~as pessoas(art.5°. X).

§ 2') O disposto
reste artigo aplica-se ao
aluno de curso do Instituto
iRia Branco e será
~onsiderado, nos termos
~esta lei. como requisito
prévio à nomeação.

lNão Recepcionado
!const.Federal
!Lei Revogadora: Constituição
lFederal n° 111988. Art. 5° ,
!meiso X
!comentário
lDispostivo nao recepcionado
[pela Constituiçao Federal de
1988, que declarou invioláveis
la intimidade e a vida privada
~as pessoas(art.5°. X).

§ 3'1 Dependerá.
igualmente. de autorização
~o Presidente da República
~ inscrição de candidato.

asado com pessoa nas
situações previstas no caput
~este artigo. em concurso
para ingresso em carreira ou
~ategoria funcional do
Serviço Exterior.

Maio de 1999
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!Não Re<:epcionado
lconst.Federal
jLei Revogadora: Constituição
Federal n° 1/1988. Art. 5° .
nciso X
~omentário
lDispostivo nao recepcionado
!Pela Constituiçao Federal de
1988. que declarou invioláveis

la intimidade e a vida privada
~as pessoas(artS. X).

*4'.1 A Iransgressão
~o cstabelecido no capUI
deste arligo e em seus ~~

2~IC 3"aearrelará. conforme o
~aso. a aplicação do
~isposlO no ~ 4"do arligo
lanlcrior.

!Niio Re<:epclonado
!const.FederaI
Lei Revogadora: Constituição
Federal n° 1/1988, Art. 5° ,
nciso X
~omentárlo
lDispostivo nao recepcionado
pela Constituiçao Federal de
1988. que declarou invioláveis
~ intimidade e a vida privada
~as pessoas(art.5°. X).

CAPÍTULom
!Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio dasDA CARRElRA DE lRelacoes Exteriores - Em revisão PR

DIPLOMATA

lMatriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das

Seção I ~ellCoes Exteriores· Em revisio PR

00 INGRESSO
IDo IJIIftIIO

Art. 38. O ingresso
na Carreira de Diplomata
far-se-á em cargo da classe

!Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio dasinicial, mediante concurso
público de provas, de lRelacoes Exteriores - Em revisão PR

âmbito nacional, organizado IM 35

Pelo Instituto Rio Branco, e
~p6s habilitação no Curso
~e Preparação à Carreira de

Quinta-feira 20 22295
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atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio da
elacoes Exteriores - Em revisio PR

36 •Parágrafo único

o concurso público de provas. para adnússão no Curso
e Preparação à Carreira de Diplomata, somente poderão
oncorrer brasileiros natos e que apresentem certificado
ue comprove já terem terminado. no DÚnimo. a terceira
rie ou o sexto período de semestre ou carga horária ou
ditos equivalentes de Curso de Graduação de nível

uperior reconhecido.

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
eIacoes Exteriores - Em revisão PR

.36

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

. 35 • Parágrafo único

o concurso público de prova para ingresso na classe
o • cial da Carreira de Diplomata, previsto no puigrafo
• ico do artigo anterior. somente poderio inscrever-se
rasileiros natos e que apresentem certificado de
onclusão de Curso de Graduação de nível superior
conhecido.

Art. 39. Ao
oncurso público de provas,
ara admissão no Curso de

paração à Carreira de
iplomata. somente

erão concorrer
rasileiros natos, com mais
e 20 (vinte) e menos de 32
trinta e dois) anos de idade
que apresentem certificado
ue comprove já terem
nninado, no mínimo, a
recira série ou o sexto
riodo de semestre ou

arga horãria ou créditos
uivalentes de Curso de
raduação de nível superior
onhecido.

iplomata daquele Instituto.

Parágrafo único. O
stituto Rio Branco, por

etenninação do Ministro
e Estado das Relações
xteriores, poderá organizar
oncurso público de provas
ara ingresso na classe

. .cial da Carreira de
iplomata. dispensada a
abilitação no Curso de

paração à Carreira de
iplomata.

Parágrafo único.
O concurso público de

vas para ingresso na
lasse inicial da Carreira de
iplomata, previsto no
arágrafo único do artigo
terior, somente poderão

. screver-se brasileiros
atos, com mais de 21 (vinte
um) e menos de 35 (trinta
cinco) anos de idade e que
resentem certificado de
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atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
lacoes Exteriores - Em revisão PR

38

número de cargos, em cada classe, é o findo no
exo I desta Lei.

as Classes. dos Cargos e das Funções

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

atriz Destino: 754- LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.37

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.37, Parágrafo único

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.39

Carreira de Diplomata do Serviço Exterior. de nível
uperior, estruturada na forma desta Lei, é constituída

las classes de Ministro de Primeira Oasse. Ministro de
gunda Classe. Conselheiro, Primeiro Secretário,

egundo Secretário e Terceiro Secretário. em ordem
ierárquica funcional decrescente.

Diplomatas em IIerviço nos postos no exterior e na
taria de Estado ocupario privativamente cargos em

missio ou funções de chefia, ulleSsoria e assist!ncia
orrespondentes à respectiva c1ulIe. de acordo com o
.aposto nesta Lei e em regulamento.

. Seção 11
DAS CLASSES, DOS

CARGOS E DAS
FUNÇÕES

onclusão de Curso de
raduação de nível Superior
conhecido.

Parágrafo único. O
úmero de cargos, em cada
lasse, é o fIxado no Anexo
desta lei.

Art. 41. Os
iplomatas em serviço nos
stos no exterior e na

ecretaria de Estado
uparão privativamente
gos em comissão ou
çõcs de chefIa, assessoria

assistência
rrespondentes à respectiv

lasse, de acordo com o
.sposto nesta lei e em
gulamento.

Art. 40. A Carreira
e Diplomata do Serviço
xterior, de nível superior
struturada na força desta
ei, é constituída pelas
lasses de Ministro de

. eira Classe, Ministro de
egunda Classe,
onselheiro, Primeiro
ecretário, Segundo
ecretário e Terceiro
ecretário, em ordem
.erárquica funcional
ecrescente.
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ennanente serão nomeados
lo Presidente da

epública com o título de
mbaixador.

Parágrafo único.
m Estados nos quais o

Brasil não tenha
epresentação diplomática
fetiva, poderá ser
umulativamente acreditado
hefe de Missão
iplomática Pennanente
sidente em outro Estado,
antendo-se, nessa

ventualidade, a sede
rimitiva.

Art. 43. O Chefe
e Missão Diplomática
nnanente é a mais alta
toridsde brasileira no país

'unto a cujo Governo está
reditado.

Art. 44. Os Chefes
e Missão Diplomática
ennanente serão
scolhidos dentre os
. .stros de Primeira

lasse ou, nos tennos do
.go 49 desta lei, dentre os
. .stros de S~da

lasse.

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

. 39 , Parágrafo único

atriz Destino: 754- LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.40

Chefe de Missão Diplomática Permanente ~ a mais alta
utoridade brasileira no país junto a cujo Governo estA
reditado.

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.41

s Chefes de Missão Diplomática Permanente serão
scolhidos dentre os Ministros de Primeira Classe ou, nos
ermos do art. 46 desta Lei, dentre os Ministros de
egunda Classe.

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio da
lacoes Exteriores - Em revislo PR

41 , PllIigrafo único

xcepcionalmente, podert ser designado para exercer a
nção de Chefe de Missão Diplomática Permanente

rasileiro nato, não pertencente aos quadros do
inistério das Relações Exteriores, maior de trinta e

inco anos, de reconhecido mérito e com relevantes
rviços prestados ao Pais.
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Seçáoill
DA LOTAÇÃO E DA
MOVIMENTAÇÃO

Art. 45. Os
.stros de Primeira

lasse e de Segunda Classe,
o exercício de chefia de
osto, não pennanecerão
ar período superior a 5
cinco) anos em cada posto.

Parágrafo único. A
ermanência dos Ministros
e Primeira Classe e de
egunda Classe, em cada
osto do grupo C, não será

superior a 3 (três) anos,
odendo ser prorrogada no

. o até 12 (doze) meses
tendida a conveniência da
dministração e mediante a

xpressa anuência do
teressado.

Art. 46.
essalvadas as hipóteses do
'go anterior. a
rmanência no exterior dos
. 'stros de Segunda
lasse não será superior a 5

cinco) anos em cada posto
dez) anos consecutivos no

terior.

Art. 47. Os
onselheiros, Primeiros
ecretários, Segundos
ecretários e Terceiros
ecretários deverão servir
letivamente durante 3
tres) anos em cada posto e
(seis) anos consecutivos

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

a Lotação e da Movimentação

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.42

s Ministros de Primeira Classe e de Segunda Classe, no
xercício de chefia de posto, não permanecerão por
ríodo superior a cinco anos em cada posto.

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

. 42 , Parágrafo único

permanência dos Ministros de Primeira Classe e de
egunda Classe. em cada posto do grupo C. não será
uperior a três anos, podendo ser prorrogada no máximo
té doze meses. atendida a conveniência da
dministração e mediante a expressa anuência do

. teressado.

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.43

essalvadas as hipóteses do artigo anterior. a
rmanência no exterior dos Ministros de Segunda

lasse não será superior a cinco anos em cada posto e a
ez anos consecutivos no ellterior.

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

44

s Conselheiros. Primeiros Secretários. Segundos
cretários e Terceiros Secretários deverão servir

fetivamente durante três anos em cada posto e seis anos
onsecutivos no exterior.
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atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio do
lacoes Exteriores - Em revisão PR

44 •Parágrafo 4°

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

. 44 ,Parágrafo 10

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

44 , Parágrafo Z'

primeira remoção para o exterior de Diplomata das
lasses de Segundo Secretário e Terceiro Secretário far
-á para posto no qual estejam lotados pelo menos dois
iplomatas de maior hierarquia funcional.

permanência no exterior de Diplomata das classes de
rimeiro Secretário, Segundo Secretário e Terceiro
ecretário poderá, no interesse do Diplomata e atendida a
onveniência do serviço, estender-se a oito anos, desde
ue o servidor tenha nesse prazo servido ou venha a
rvir em posto do grupo B e em posto do grupo C.

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

44 , Parágrafo 30

Diplomata da classe de Conselheiro poderi servir,
OIIsecutivamente. em ~s postos no exterior. desde que
m deles esteja classificado no Grupo C.

permanência de Diplomata das classes mencionadas no
aput deste artigo, nos postos do grupo C, não será
uperior a dois anos, podendo ser prorrogada no máximo
té doze meses, atendida a conveniência da
dministração e mediante a expressa anuência do

.nteressado.

§ 3ll O Diplomata
classe de Conselheiro

oderi servir,
nsccutivamente, em 3

tres) postos no exterior,
&de que um deles esteja

lassificado no Gmpo C.

§ 4ll A primeira
moção para o exterior de
iplomata das classes de
eguodo Secretário e
ercciro Secretário far-se-á
ara posto no qual estejam
otados pelo menos 2 (dois)
i lomatas de maior

§ III A permanência
e Diplomata das classes
encionadas no caput deste
.go, nos postos do grupo

, não será superior a 2
dois) anos, podendo ser
rorrogada no máximo até

12 (doze) meses, atendida a
onvcniencia da
dministração e mediante a

xpressa anuência do
teressado.

§2ll A
ermanência no exterior de
iplomata das classes de
. eiro Secretário,

egundo Secretário e
ercciro Secretário poderá,
o interesse do Diplomata e
tendida a conveniência do

serviço, estender-se a 8
oito) anos, desde que nesse
razo tenha o funcionário
rvido ou venha a servir

m posto do grupo B e em
sto do grupo C.
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atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.45

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 44 . Parágrafo 5"

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministeria das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 45 , Inciso I

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 45 • Inciso II

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

45, Parágrafo 1°

erá de. no mínimo. dois anos o estágio inicial na
ecretaria de Estado dos Diplomatas da classe de
erceiro Secretário.

s que estiverem servindo em posto do grupo B somente
rão ser removidos para posto dos grupos A ou B; e

s que estiverem servindo em posto do grupo A somente
derão ser removidos para posto dos grupos B ou C;

as remoções entre postos no exterior de Diplomatas das
lasses de Conselheiro, Primeiro Secretário, Segundo
ecretário e Terceiro Secretário, deverão ser obedecidos
s seguintes critérios, observado o disposto no ar!. 16
esta Lei:

s remoções que não se ajustem aos critérios
stabelecidos nos incisos II e III deste artigo somente
derão ser efetivadas mediante solicitação. por escrito,

o interessado, atendida a conveniência da
dministração.

I-osque
stiverem servindo em posto
o grupo A somente

erão ser removidos para
sto dos grupos B ou C;

11 - os que
stiverem servindo em posto
o grupo B somente
oderão ser removidos para
osto dos grupos A ou B; e

. - os que estiverem
rvindo em posto do grupo
somente poderão ser
movidos para posto do

poA.

.erarquia funcional.

§ Sll Será de, no
, imo, 2 (dois) anos o

stágio inicial na Secretaria
e Estado dos Diplomatas

classe de Terceiro
Secretário.

Art. 48. Nas
moções entre postos no

xterior de Diplomatas das
lasses de Conselheiro,

. eiro Secretário,
Segundo Secretário e

erceiro Secretário, deverão
ser obedecidos os seguintes
ritérios, observado o
.sposto no Art. 14 desta lei:

§ III As remoções
ue não se ajustem aos
.térios estabelecidos nos

. cisos 11 e m. deste artigo
omente poderão ser
fetivadas mediante
licitação, por escrito, do

. teressado, atendida a
onveniência da



22302 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

Seção IV
DO

COMISSIONAMENTO
ComilllJionamento

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

. 45 , Parágrafo 2"

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

. 45 •Parágrafo 3"

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

46

título excepcional, podert ser comissionado como
efe de Missão Diplomática Permanente Ministro de

egunda Classe que preencha os requisitos a que se
fere o inciso I do ar!. 49. e que conte quatro anos de

fetivo exercício na classe.

§ 3º O Diplomata
as classes de Conselheiro,
. eiro Secretário,

egundo Secretário e
erceiro Secretário,
movido para a Secretaria

e Estado nas condições do
arágrafo anterior, tendo
ervido apenas em posto do

po A, não poderá, na
móção seguinte, ser

esignado para missão
rmanente em posto
quele mesmo grupo.

§ 22 Somente em
asos excepcionais,

'ustificados pelo interesse
o serviço, serão, a critério
o Ministro de Estado das
elações Exteriores,
fetuadas remoções para a
ecretaria de Estado antes
e cumpridos os prazos a
ue se refere o artigo
terior.

Art. 49. A titUlo
xcepcional, poderá ser
omissionado como Chefe

Missão Diplomática
nnanente Ministro de

egunda Classe que
reencha os requisitos a que

se refere o inciso I do Art.
2, e que conte 4 (quatro)
os de efetivo exercício na

lasse.
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§ lI! Só poderá
aver comissionamento
orno Chefe de Missão
iplomática permanente em
osto do grupo C.

§ 29. O número de
.stros de Segunda

lasse comissionados nos
ermos do caput deste artigo
ão poderá exceder o limite
e 15 (quinze) por cento do
otal de Missões
iplomáticas de caráter
rmanente, excetuadas as

umulativas.

Art. 50. Quando se
eriticar claro de lotação na

ção de Conselheiro em
osto do grupo C, poderá, a
tulo excepcional e de

o com a conveniência
a Administração ser
missionado Diplomata

classes de Primeiro
ecretário ou Segundo
ecretário.

§ Il! Na hipótese do
aput deste artigo, o
iplomata perceberá o
encimento de seu cargo
fetivo e indenização de

sentaçio
spondente à função na

ual tiver sido
missionado.

§ 21! As condições
o comissionamento na

ção de Conselheiro,
edado em postos dos

pos A e B, serão
tinidas em regulamento.

atriz Destino: 754· LEI 750111986· Ministerio das
elacoes Exteriores· Em revisão PR

.46, Parágrafo 1°

6 poderá haver comissionamento como Chefe de
issão Diplomática Permanente em posto do grupo C.

atriz Destino: 754· LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores· Em revisão PR

. 46 • Parágrafo 2°

número de Ministros de Segunda Classe
omissionados nos termos do caput deste artigo não

derá exceder o limite de quinze por cento do total de
is5Ões Diplomáticas de caráter permanente, excetuadas
cumulativas.

atriz Destino: 754· LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.47

uando se verificar claro de lotação na função de
onselheiro em posto do grupo C, poderá, a titulo
xcepcional e de acordo com a conveniência da
dministração, ser comissionado Diplomata das classes

Primeiro Secretário ou Segundo Secretário.

atriz Destino: 754· LEI 750111986· Ministerio das
elacoes Exteriores· Em revisão PR

47 , Parágrafo 1°

a hipótese do caput deste artigo, o Diplomata perceber'
vencimento de seu cargo efetivo e indenização de
presentaçio correspondente i função na qual tiver sido
missionado.

atriz Destino: 754· LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores· Em revisão PR

47 , Parágrafo 2"
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~atriz Destino: 754· LEI 7501/1986 - Ministerio das

Seção V Relacoes Exteriores - Em revisão PR

DA PROMOÇÃO
Da Promoção

Art. 51. As
promoções na Carreira de

Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio daspiplomata obedecerão aos
lRelacoes Exteriores - Em revisão PR

ritérios de merecimento e !Art. 48
~e antigüidade, aplicados da
seguinte forma:

I - promoção a
~atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio dasMinistro de Primeira Classe
lRelacoes Exteriores - Em revisão PR

e a Ministro de Segunda ~. 48 • Inciso I
Classe, por merecimento;

fi - promoção a
Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
Relacoes Exteriores - Em revisão PR

Conselheiro, na proporção e Art. 48 • Inciso II
4 (quatro) por Merecimento

promoção a Conselheiro, na proporção de quatro por
~ 1 (uma:) por antigüidade;

merecimento e uma por antigüidade;

fi - promoção a !Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das

mmeiro Secretário, na lRelacoes Exteriores - Em revisão PR

[proporção de 3 (três) por ~. 48 • Inciso IH

lIDerecimento e I (uma) por promoção a Primeiro Secretário. na proporção de três por
~tigüidade; e Imerecimento e uma por antigüidade; e

IV - promoção a ~atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
Segundo Secretário, por lRelacoes Exteriores - Em revisão PR

antigüidade. !Art. 48 • Inciso IV

Art. 5t. Poderão
ser promovidos, por !Matriz Destino: 754· LEI 7501/1986 - Ministerio das
merecimento, os Diplomatas ~elacoes Exteriores - Em revisão PR

que satisfaçam aos seguintes \\rt.49

requisitos específicos:

I - no caso de
promoção a Ministro de Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
Primeira Classe, contar o Relacoes Exteriores - Em revisão PR

Ministro de Segunda Classe, Art. 49 • Inciso I

no mínimo:

a) 20 (vinte) anos Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
de efetivo exercício, Relacoes Exteriores - Em revisão PR

Maio de 1999
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lo menos

· 49 , Inciso I, Alínea a

inte anos de efetivo exercício, computados a partir da
sse em cargo da classe inicial da Carreira, dos quais
lo menos dez anos de serviços prestados no exterior; e

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986· Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 49 , Inciso r. Alínea b

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 49 , Inciso II

AS anos de exercício, como titular, de funções de chefia
a Secretaria de Estado ou em posto no exterior, de
cardo com o disposto em regulamento;

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 49 • Inciso IV

o caso de promoção a Ministro de Segunda Classe.
aver o Conselheiro concluído o Curso de Altos Estudos
contar pelo menos quinze anos de efetivo exercicio,
amputados a partir da posse em cargo da classe inicial
a carreira. dos quais um mínimo de sete anos e meio de
rviços prestados no exterior;

IV - no caso de
romoção a Primeiro
ecretário, haver o Segundo
ecretário concluído o
urso de Aperfeiçoamento

b) 3 (três) anos de
xercício, como titular, de
nções de chefia na

ecretaria de Estado ou em
osto no exterior, de acordo
om o disposto em
egulamento;

omputados a partir da
osse em cargo da classe

. .ciaI da Carreira, dos quais
elo menos 10 (dez) anos de

serviço prestados no
xterior; e

II - no caso de
romoção a Ministro de

Segunda Classe, haver o
onse1heiro concluído o
urso de Altos Estudos e

ontar pelo menos 15
(quinze) anos de efetivo
xercício, computados a
artir da posse em cargo da
lasse inicial da can'eira,
os quais um mínimo de 7

(sete) anos e meio de
serviço prestados no
xterior;
. - no caso de promoção a
onse1heiro, contar o
.meiro Secretário pelo
enos 10 (dez) anos de

fetivo exercício,
amputados a partir da
asse em çargo da classe

. .ciaI da carreira, dos quais
m mínimo de 5 (cinco)
os de serviço prestados no

xterior;
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de Diplomatas e contar pelo (Iois anos de serviços prestados no exterior.

menos 2 (dois) anos de
serviço prestados no
exterior.

§ 12 Computam-se,
para efeito de apuração de Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
tempo de serviço prestado Relacoes Exteriores - Em revisão PR

no exterior, os períodos em Art. 49. Parágrafo 1°

Rue o Diplomata cumpriu:

I - missões [Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das

lPermanentes; e
iRelacoes Exteriores - Em revisão PR
Vut. 49 • Parágrafo 1°. Inciso I

II - missões
Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
Relacoes Exteriores - Em revisão PR

Itransitórias ininterruptas de Art. 49 , Parágrafo 1°. Inciso II
~uração igualou superior a

missões transitórias ininterruptas de duração igualouI (um) ano.
uperior a um ano.

§ 22 Nas hipóteses Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das

~o parágrafo anterior, serão Relacoes Exteriores - Em revisão PR

~ontadosem dobro os Art. 49 • Parágrafo 2°

~eríodos de serviços lNas hipóteses do parágrafo anterior, e exclusivamente
IPrestados em posto do grupo para fins de promoção, serão contados eiD dobro os
ç. períodos de serviços prestados em posto do grupo C.

Art. 53. Somente
lPoderá ser promovido, nas

[Matriz Destino: 7541 LEI 7501/1986 - Ministerio das
~lasses de Ministro de
Segunda Classe,

iRelacoes Exteriores - Em revisão PR

!conselheiro, Primeiro
Art. 50

Secretário, Segundo Isomente poderá ser promovido, nas classes de Ministro

Isecretário, O Diplomata que ~e Segunda Classe. Conselheiro. Primeiro Secretário e

!contar pelo menos 4 (quatro ~gundo Secretário, oDiplomata que contar pelo menos
~uatro anos de interstício de efetivo exercicio na

ianos) de intersticio de ~spectiva classe. I

!efetivo exercício na
!respectiva classe.

Seção VI [Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das

DO QUADRO ESPECIAL lRelacoes Exteriores - Em revislo PR

DO SERVIÇO
EXTERIOR IDo Quadro Especial do Serviço Exterior

Art. 54. O Ministro
[Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
lRelacoes Exteriores - Em revisão PR

~e Primeira Classe, o lArt. 51
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Ministro de Segunda Classe O Ministro de Primeira Classe, o Ministro de Segunda
e o Conselheiro serão Classe e o Conselheiro serão transferidos, por ato do
transferidos. por ato do Presidente da República, para cargos da mesma natureza,

Presidente da República, lasse e denominação integrantes do Quadro Especial do

para cargos da mesma iServiço Exterior, na forma estabelecida por esta Lei.

natureza, classe e
denominação integrantes do
iQuadro Especial do Serviço
IExterior, na fonna
!estabelecida por esta lei.

Parãgrafo único.
los cargos do Quadro lMatriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
IEspecial do Serviço Exterior ~elacoes Exteriores - Em revisão PR

onsiderar-se-âo 1Art. 51 ,Parágrafo único

jautomaticamente criados ~s cargos do Quadro Especial do Serviço Exterior
!"om a transferência do Iconsiderar-se-ão automaticamente criados com a
lDiplomata. em cada caso. e Ittansferência do Diplomata. em cada caso. e extinguir·se·

Iextinguir-se-ão, da mesma a ~o. da mesma forma, quando vagarem.

Iforma•quando vagarem.

Art. 55. Serão
Itransferidos para o Quadro
IEspecial do Serviço
IExterior:

lRevogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Lei n°
18028/1990, Art. 40
!comentário
A Lei alterou a redaçao de todo
p artigo, acrescentando um
floVO paragrafo.

I - O Ministro de
Primeira Classe. ao
ompletar 65 (sessenta e

dnco) anos de idade ou 15
quinze) anos de classe:

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei nO
8028/1990. Art. 40
Comentário
fo\ Lei alterou a redaçllo de todo
" artigo, acrescentando um
novo paragrafo.
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11 - () Ministro ue
Segunda Classe. ao
'ornpletar 60 (sessenta)
anos de idade (lU 15
(quInze) anos de classe:
111. - \) Conselheiro. ao

ornpletar 58 (cinqüenta e
oito) anos de idade ou 15
(quinzel anos de classe.

!Revogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Lei na
~028{1990. Art. 40
!comentário
IA Lei alterou a redaçao de todo
lo artigo, acrescentando um
Inovo paragrafo.

~ )'1/\

ransfereneia para o Quadro
IEspecial do Serviço Exterior
Iocorrerá na data em que se
!verifiear a primeira das
!condições previstas em eada
lum dos incisos I. 11 e ll.
Ideste artigo.

!Revogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Lei na
~028{1990. Art. 40
~omentário
iA Lei alterou a redaçao de todo
lo artigo, acrescentando um
~ovo paragrafo.

§ 2~ O Diplomata
!em missão permanente no
!exterior, transferido para o
iQuadro Especial do Serviço
!Exterior, será removido para
a Secretaria de Estado. não
podendo sua partida do
posto exceder o prazo de 60
sessenta) dias. contado da

data de sua transferência
para o referido Quadro.
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[Revogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Lei n°
8028/1990.iU1.40
!Comentário
iA Lei alterou a redaçao de todo
I<> anigo. acrescentando um
Inovo paragrafo.

~ J' O Diplomata
transfcrido pura () Quadro
Espccial do Serviço Exterior
Inão poderá ser designauo
!para missões permanentes
lau transitórias no exterior.
(Execução suspensa pela
Resolução n'1 7 do Senado
Federal. publicada no Diário
Oncial da União em 02 de
fevereiro de 1995. em vista
~e ter sido declarada
inconstitucional. por decisão
~efinitiva do Supremo
trribunal federal no
Imandado de segurança
1nº2 117 I0-3 Distrito Federal)

Ioeclarado Insconstltuclonal

~omentário
iA aplicabilidade do paragrafo
~o foi retirada pela Resolução
0.° 7 do Senado Federal,
publicada no Diario Oficial da
~nião. em 02 de fevereiro de
1995. em vista de ter sido
~c1arado inconsti-tucional, por
~cisão definitiva do Su~mo
!Tribunal Federal, Domandado
~e segurança n.O 21ntO·3
Pistrito Federal.
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§ 4" O Ministro de
Segunda Classe que tiver
exercido. por no mínimo 2
(dois! anos. as funções de
Chefe de Missão
Diplomática permancnte
lera assegurada. no QuaJro
Especial do ServIço
IExterior. a remuneração

OITespondente a cargo de
Ministro de Primeira Classe
Ido mesmo Quadro.

lRevogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Lei na
~028/1990, Art. 40
jeomentário
iA Lei alterou a redaçao de todo
I<> artigo, acrescentando um
~ovo paragrafo.

§ 51) O cargo de
Ministro de Segunda Classe
~o Quadro Especial do
Serviço Exterior
ransformar-se-á em cargo

Ide Ministro de Primeira
passe do mesmo Quadro.
lua data em que o respectivo
I<>cupante satisfizer. antes de
atingir a idade de
aposentadoria i:ompulsória.
aos requisitos do inciso I do
1Art. 52 desta lei.

~evogado Tacitamente
~i Revogadora: Lei na
~028/1990, Art. 40
~oment4rlo
iA Lei alterou a redaçao de todo
I<> artigo, acrescentando um
rovo paragrafo.
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~ 6'1 O cargo de
!conselheiro do Quadro
Especial do ServH;o Extenor
transformar-se-ú em cargo
~e Milllstro de Segllmla
Classe do mcsmo ()uadro.
!na úata em que () rcspecllvo
ocupante satisfizer. :mtes de
atingir a idade de
~poscntadoria compulsória.
los requisitos do inciso li do
art 52 desta lei.

Revogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Lei nO
~028/1990. Art. 40
lcoment6rio
IA Lei alterou a redaçao de todo
lo artigo, acrescentando um
~ovo paragrafo.

~ 7" O cargo de
!conselheiro do Quadro
IEspecial do Serviço Exterior
Itransformado. nos termos do
parágrafo anterior. em cargo
~e Ministro de Segunda
!classe do mesmo Quadro.
Inão poderá vir a ser.
iPosteriormente.
ransformado em cargo de
Ministro de Primeira Classe.

Revogado Tacitallllente
Lei Revogadora: Lei n°
8028/1990. Art. 40
Comenürlo
ALei alterou a redaçao de todo
Partigo. acrescentllndo um
~vo paragrafo.

Art. 56. Aplica-se
lo disposto no Art. 2"e
lseguintes da Lei 11"6.732. de
14 de dezembro de 1979. aos
Diplomatas transferidos
lPara o Quadro Especial do
Serviço Exterior.
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Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n°
891111994
~omentário
~ Lei n.O 6.732179 e o Decreto
In.o 1746179. que justificavam a
fexisten-cia deste do artigo 56
oram revogados pela Lei n.O

8.911/94.

Parágrafo único. O
~álculo das importâncias a
serem adicionadas ao
vencimento far-se-á nos
termos do caput e alínea b
~o Art. 2°da Lei no 6.732 de
4 de dezembro de 1979. e
incidirá sobre os atuais
valores das funçeles de
onfiança e~pecificadasno

Anexo I do Decreto-lei
n° 1.746. de 27 de dezembro
de 1979.

!Revogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Lei n°
891111994
~ornentário
~ Lei n.O 6.732179 e o Decreto
In.o 1746179. que justificavam a
fexisten-cia deste do artigo 56
oram revogados pela Lei n.O
8.911/94.

Matriz Destino~ 754 - LEI 750111986 - Ministerio das

CAPÍTIJLo IV Relacoes Exteriores - Em revisão PR

DO OFICIAL DE
CHANCELARIA 00 OFICIAL DE CHANCELARIA E 00

ASSISTENTE DE CHANCELARIA

Art. 57. A
~ategoria funcional de lMatriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
Pficial de Chancelaria de lRelacoes Exteriores - Em revisão PR
lnível superior, código NS , 1Art.53
Friada por esta lei, é iA carreira de Oficial de Chancelaria, de nível deIconstituida pelas classes iformação superior, é constituída pelas classes Especial, A
IBspecial, C, B e A, em ~ Inicial, em ordem hierárquica funcional decrescente.
Iordem hierárquica funcional
Idecrescente, cujas
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espectivas referências de
vencimentos estão
estipuladas no Anexo li
desta lei.

Paragral'o unico.
i\piica-sc à catcgona
funcional de que traIa cste
artigo o dispOSIO no
Decreto-lei no 2.249. de 15
Ide fevereiro de 1985.

iRevogado Tacitamente
lei Revogadora: Lei Delegada
n° 13/1992, Art. I1
!comentário
lo dispositivo perdeu o objeto
~m decorreneia da revogaçao
~eita do Decreto-lei n° 2249/85
Pela Lei Delegada n° 13/92. A
IPropria Lei Delegada cuidou de
egular o alcance e os

Percentuais da gratificaçao de
latividade.

Art. 58. A primeira
omposição l.Ia categoria

funeionall.le Ofieiall.le
k=hancelaria será efetivada
meúiante o aproveitamento
Idos atuais cargos efetivos e

mpregos permanentes. com
os ocupantes da categoria
funcional de Olicial de
!chancelaria. cótligos SA
803 e LT-SA-803. que
tenham sido habilitados em
IProcesso seletivo específico.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
14<;57/1942Artigo 2°
~omentárlo
b artigo 56 foi promulgado
para atender a uma situaçao
Itransitoria. De-saparecidas as
~ircunstancias que o
'ustificaram, extinta está a
horroa.
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§ I" Os servidores
atingiúos pelo
aprovenamento a que se
efere este artigo scrão

posicionados nas novas
'Iasses de referencia a que
farào jus. de conformidade
-om o respectivo tempo de
Serviço Públiw.

!Revogado Tacitamente
~i Revogadora: Decreto-Lei n°
4657/1942
Comentário
p artigo 56 foi promulgado
para atender a uma situaçao
~ansitoria. De-saparecidas as
ircunstancias que o

·ustificaram. extinta está a
~orma.

§ 2'! Se a
~uamidade de servidores
~proveitados em cada classe
for superior à prevista na
lotação da categoria
funcional de Olicial de
Chancelaria estabelecida no
Anexo 11 desta lei. seus
~argos serão considerados
~omo excedentes. e sua
~xtinção ocorrerá
automaticamente com a
espectiva vacância.

• evogado TlIcltamente
~i Revogadora: Decreto-Lei n°
14657/1942
Icomentúio
partigo 56 foi promulgado
para atender a uma situaçao
~sitoria. De-saparecidas as
~ircunstancias que o
.ustificaram. extinta está a
~orma.
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~ J! Os ocupantes
e empregos que não
lesejarem lcr () regime
"lIrlJico alter:'l<Jo poderão
lplar. no !,razo de ClO
(scsscnt:.1J dias :I rartlr da
~ntrm.ia em VIgor desta lei.
ela permancncJa na

situação em que se
nconlram. caso em que não

serão incluído no Serviço
xterior.

vogado Tacitamente
i Revogadora: Decreto-Lei n°
57/1942

omentário
anigo 56 foi promulgado

atender a uma silUaçao
sitoria. De-saparecidas as

ircURstancias que o
·ustificaram. extinta está a

a.

§ 4" Os optantes de
ue trata o parágrafo
nteríor serão mantidos na
alegoria funcional de
fieial de Chancelaria.

ódigo LT-Si\-803. ora
onsiderada em extinção.

sem prejuízo das
ro~ressões funCIOnais a
ue fizerem jus. observada a

legislação respectiva.
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Art. 59. O ingresso
na categoria funcional de
Oficial de Chancelaria far
se-a. ressalvado o dispo~to

Ino artigo anterior. na classe
inic:ai. mediante concurso
público de provas reajizado
pelo Instituto Rio Branco.

lRevogado Tacitamente
~iRevogadora: Lei n°
~829/1993. Art. 7'
Comentário
p artigo 59 foi revogado
"mpIicitamente pelo artigo 7' da
Lei n.o 8.829/93.

Art. 60. São
equisitos para inscrição no
oncurso de provas para a

categoria funcional de
Oficial de Chancelaria:

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei nO
~8291l993. Art. 8°
~omentárlo
Oartigo 60 foi revogado
"mplicitamente pelo artigo 8° da
Lei n.O 8.829/93.

I - possuir
ertificado de conclusão de
urso de nível superior de

!estabelecimento de ensino
[oficial ou reconhecido:

pa.e,....da T8dtImIate
lLei Revopdora: Lei n°
~829/1993. Art. 8"
Ic-nt6rlo
lo artigo 60 foi revopdo
mpliciwnente pelo artigo 8" cb

lLei n.O 8.829193.

II - contar mais de
18 (dezoito) e menos de 51
cinqüenta e um) anos de

·dadc.
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lRevogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Lei n°
8829/1993. Art. 8"
!Comentário
lo artigo 60 foi revogado
implicitamente pelo artigo 8" da
ILei n." 8.829/93.

,\1"1. (,I. .\s
remoções de Oficiai de
Chancelaria para os postos
!no exterIor far-se-ão de
acordo com planos de
movimentação preparados
lPelo órgão de pessoal do
Ministério das Relações
Exteriores.

lRevogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Lei n"
8829/1993. Art. 21
!Comentário
lo artigo 61 foi revogado
implicitamente pelos artigos 21
Ie 22 da Lei n." 8.829/93 .

.Parágrafo único.
!Na remoção de Oficial de
Chancelaria serão
observadas. cntre outras. as
segumtes disposições:

!Revogado Tacitamente
~i Revogadora: Lei nO
8829/1993. Art. 21
~omentárjo
partigo 61 foi revogado
.mplicitamente pelos artigos 21
Ie 22 da Lei n." 8.829/93.

I - estágio inicial
Imínimo de 2 (dois) anos de
Icfetivo exercício na
Secretaria de Estado:
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!Revogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Lei na
8829/1993. Art. 21
iComentãrio
p artigo 61 foi revogado
implicitamente pelos artigos 21
Ie 22 da Lei n." 8.829/93.

Il- cumprimento
~e prazos máximos ele .~

(quatro) anos ele
lPermancncia em caela posto
Ie de 8 (oito) anos
ironseculivos no exterior; e
lI. - cumprimento de prazo
Imínimo ue ti (quatro) anos
de efetivo exercício na
Secretaria ue Estauo entre
duas missões permanentes
no exterior.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n"
8829/1993, Art. 21
Comentãrio
O artigo 61 foi revogado
implicitamente pelos artigos 21
~ 22 da Lei n.O 8.829/93.

Art. ü2. Na
emoção ue Oficial ue

Chancelaria entre postos no
exterior. proceuiJa sempre
pc acordo com a
onveniência ua

~dminislração,será
~plicado. no que couber. ()
~isposto no artigo 48 uesta
lei.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n"
8829/1993, Art. 24
Comentãrio
A Lei na 8.829/93 regula
inteiramente a materia
disciplinada no artigo
revogado.
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i\rt. 63. Poderão
ser promovidos. por
merecimento. os Oficiais de
Chancelaria lJue
sallsfizerelll aos seguintes
requisitos:

lRevogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Lei n"
8829/1993, Art. 15
!comentário
lo artigo 63 foi revotado
implicitamente pelo artigo 15
~a Lei n.O 8.829/93.

I - à classe
Especial, contar o
funcionário 15 (quinze)
anos de Serviço Público
nederal. dos quais pelo
menos 4 (quatro) em missão
permanente no exterior: e

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei na
8829/1993, Art. 15
~omentário
O artigo 63 foi revotado
implicitamente pelo artigo 15
da Lei n." 8.829/93.

II - à classe C.
~aver o funcionário
oncluído () Curso de

I\,tualização de OficiaiS de
~hancclaria a ser instituído
IPelo Instituto Rio Branco.
~m coordenação com o
lórgão de pessoal do
Ministério das Relações
IExteriores.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei na
8829/1993, Art. 15
Comentário
O artigo 63 foi revotado
"mplicitamente pelo artigo 15
da Lei n.O 8.829/93.
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Parágrafo único.

Os Oficiais de Chancelaria

atingidos pelo

~proveitaJl1entoa que se
'erere () Ar!. 58 desla lei

fÍl:am dispensados lÍo

eqUlsiLO previsto 110 inciso J

~este arLJ go.

[Revogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Lei n°
~829/1993. Art. 15
!comentário
lo artigo 63 foi revotado
'mplicitamente pelo artigo 15
~a Lei n.o 8.829/93.

Art. 64. As

[promoções de Oficiais de

!chancelaria far-se-ào por

!merecimento e por

lantigüidade. em iguais

[proporções.

[Revogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Lei n°
8829/1993. Art. 14
!comentário
lo artigo 64 foi revogado
'mplicitamente pelo artigo 14
~a Lei n.o 8.829/93.

CAPÍTULo V
[Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio dasDOS AUXILIARES iRelacoes Exteriores - Em revisão PR

LOCAIS

Art. 65. Além dos
[Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio dasfuncionários do Serviço
~elacoes Exteriores - Em revisão PR

Exterior, integram o pessoal iArt. 78
dos postos no exterior
!Auxiliares Locais, !Além dos servidores do Serviço Exterior. integram o

~tidosnaformado pessoal dos postos no exterior Auxiliares Locais.

artigo 44 da Lei no 3.917, !ãdmitidos na forma do art. 44 da Lei n° 3.917. de 14 de

Ide 14 de julho de 1961.
'ulho de 1961.

Art. 66. Auxiliar
[Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das

lLocal é O brasileiro ou o ~elacoes Exteriores - Em revisão PR
~strangeiroádmitido plU'a iArt. 79
mestar serviços ou
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desempenhar atividades de
apoio que exijam
amiliaridade com as
~ondições de vida, os usos e
los costumes do país onde
!esteja sediado o posto.

Parágrafo único.
los requisitos da admissão

lMatriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio dasIde Auxiliar Local serão
~elacoes Exteriores - Em revisão PR

!especificados em f\rt. 79 •Parágrafo único
!regulamento, atendidas as
seguintes exigências:

I - possuir
Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das!escolaridade compatível
Relacoes Exteriores - Em revisão PR '

om as tarefas que lhe iArt. 79 , Parágrafo único, Inciso I
~aibam; e

n-ter domínio do
.dioma local ou estrangeiro
ide uso corrente no país,
sendo que, no caliO de lMatriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
ladmissão de Auxiliar Local lRelacoes Exteriores - Em revisão PR

!estrangeiro, dar-se-á iArt. 79 • Parágrafo único, Inciso 11

IPreferência a quem possuir
Imelhores conhecimentos da
Píngua portuguesa.

Art. 67. As
relações trabalhistas e
previdenciárias
~oncementes aos Auxiliares
Locais serão regidas pela
legislação vigente nos
países em que estiver
sediada a repartição.

!Revogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Lei n°
~745/1993, Art. 13
~omentlirlo
lo artigo ja havia sido alterado
!Pelo art. 40 da Lei n° 8.028/90.
fl\ Lei n° 8.745/93 alterou a
lredaçao do artigo, com inclusao
~e dois paragrafos.
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§ 1'1 Serão
segurados da previdência
SOCIal brasileira os
Auxiliares Locais de
nacIOnalidade brasileira que.
em razão de proibição legal.
Inão possam iiliar-se ao
sistema previdenciário do
[país de domicilio.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei n°
8745/1993. Art. 13
Comentário
Oartigo ja havia sido alterado
peio art. 40 da Lei n° 8.028/90.
ALei n° 8.745193 alterou a
edaçao do artigo, com inciusao
~e dois paragrafos.

§ 2uO Poder
Executivo expedirá. no
prazo de noventa dias. as
!normas necessárias à
~xeeução do disposto neste
~igo.

~evogadoTacitamente
~i Revogadora: Lei nO
~745/1993. Art. 13
~omentário
10 artigo ja havia sido alterado
pelo art. 40 da Lei n° 8.028/90.
~ Lei n° 8.745193 alterou a
edaçao do artigo. com inciusao
~e dois paragrafos.~

TÍTULO II
Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das

DISPOSIÇÕES,GERAIS E
Relacoes Exteriores - Em revisão PR

TRANSITaRIAS
IDISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 68, Os atuais !Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das

ocupantes de cargos ou
~elacoesExteriores - Em revisão PR

empregos do Quadro e da
lArt- 88

Tabela Permanentes do lOs ocupantes. em 30 de julho de 1986. de cargos ou
Ministério das Relações !empregos.do Quadro e da Tabela Permanentes do

Exteriores, não pertencentes !Ministério das Relações Exteriores. não pertencentes às
~arreiras do Serviço Exterior, poderão.

a carreira ou categoria xcepcionalmente. ser desÍlmados Dara missões
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ncional do Serviço
xterior, poderão,
xcepcionalmente, ser
esignados para missões
rmanentes no Exterior, de

uração máxima de 4
(quatro) anos
. prorrogáveis, nas
ondições desta lei e de
egulamento, uma vez que

satisfaçam aos seguintes
equisitos:

I - contarem pelo
enos5 (cinco) anos de

fetivo exercício na
Secretaria de Estado;

n-terem sido
provados em curso de

inamento para o serviço
o exterior; e
, - contarem pelo menos 4

quatro) anos de efetivo
xercício na Secretaria de
stado entre duas missões
rmanentes no exterior.

§ lº Não serão
xigidos os requisitos dos

. cisos I e ndo deste: artigo,
uando se tratar de servidor
ue já tenha exercido
.ssão permanente no

xterior.

§ t J O servidor
ue se encontrar em missão
rmanente no Exterior

somente poderá ser
movido para a Secretaria

e Estado.

nnanentes no Exterior, de duração máxima de quatro
os improrrogáveis. nas condições desta Lei e de

egulamento, uma vez que satisfaçam aos seguintes
equisitos:

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 88 , Inciso I

ontarem pelo menos cinco anos de efetivo exercício na
ecretaria de Estado;

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 • Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 88 , Inciso II .

rem sido aprovados em curso de treinamento para o
rviço no exterior; e

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

· 88 , Parágrafo 10

Ao serão exigidos os requisitos dos incisos I e 11 do
put deste artigo, quando se tratar de servidor que já
oh. exercido missio pernumente no exterior.

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

88 , Parigrafo T'

servidor que se encontrar em missão pennanente no
xterior somente poderá ser removido para a Secretaria
e Estado.

atriz Destino: 754 - LEI 7501/~ 986 - Ministerio das
elacoes Exteriores· Em revisão PR

· 88 •Parágrafo 30
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xterior em que haja claro
e lotação.

Art. 69. As
isposições desta lei aplicar

se-ão, no que couber, aos
servidores do Quadro e da

abela Permanentes do
. istério das Relações

xteriores,nãopertencentes
carreira ou a categoria
ncional do Serviço
xterior, quando se
ncontrarem em serviço no
xterior.

Art. 70. Os
servidores aposentados,
ujos cargos ou empregos
nham sido transformados
u dado origem aos cargos e
mpregos da categoria
ncional de Oficial de
ancelaria, código SA-S03

u LT-SA-S03, terão seus
roventos revistos e as
antagens ora concedidas
os servidores em atividade,

. clusive quanto a
ansformação e
enominação de cargos,
om efeitos fmanceiros a
artir da entrada em vigor
sta lei.

arcado como Nio
proveitável

omentário
rata-se de disposição de
aráter temporário e relativa ao
omento da entrada em vigor
a Lei n° 7.501/86. Por não se
estinar a vigência pennanente.
art. 70 e seu parágrafo não

oram incorporados a esta
onsolidação.

servidor somente poderá ser removido para posto no
xterior em que haja claro de lotação.

atriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

.81

s disposições desta Lei aplicar-se-ão. no que couber,
os servidores do Quadro e da Tabela Pennanentes do
inistério das Relações Exteriores, não pertencentes às

arreiras do Serviço Exterior. quando se encontrarem em
rviço no exterior.
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Parágrafo único.
IEstende-se o disposto neste
lartigo a pensionistas de
ifuncionários da categoria
lfuncional nele mencionada.

Marcado como Não
IAproveitável

!comentário

Art. 71. Aplica-se
[aos alunos do Curso de !Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
!Preparação à Carreira de lRelacoes Exteriores - Em revisão PR

lDiplomata, no que couber, o 1Art·82

!regime disciplinar previsto IAplica-se aos alunos do Curso de Preparação à Carreira
!nesta lei e, ~e Diplomata. no que couber. o regime disciplinar
~ubsidiariamente, no !Previsto nesta lei e, subsidiariamente, no Regime Jurídico
IEstatuto dos Funcionários ~os Servidores Públicos Civis da União.

!Públicos Civis da União.

Art. 72. Ficam
!convertidos em licença
~xtraordjnáriaos
~fastamentos de
Diplomatas. na fonna do
inciso VIII <.lo ArL. 4" <.Ia Lei
InQ5.887. de 31 <.Ie maio de
1973. e os afastamentos ou
licenças de funcionários na
!companhia de cônjuge.
ambém ocupante de cargo
~o Serviço Exterior. lotado
!em posto no exterior.

lRevopdo Tacitamente
!Lei Revogadora: Decreto-Lei nO
f46S7/1942Artigo 2"
!comentllrio
lDisposiçao transitaria auto-
!revogada.

Quinta-feira 20 22325
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I\rt. 73. A
agregação de Diplomatas
~fetivada nos tcrnlOS da Lei
1n"5.887. de 31 de maio de
1973. cessará na Jata da
entrada em vigor úesta lei.

!Revogado Tacitamente
If..ei Revogadora: Decreto-Lei n°
1465711942Artigo 2°
Comentário
Disposiçao transitoria auto
evogada.

I\rt. 74. Os
Ministros de Primeira
Classe e de Segunda Classe.
~a categoria funcional de
Diplomata (carreira de
Diplomata). código 0-301.
~o Quadro Permanente do
Ministério das Relações
iExteriores. que, na data da
!entrada em vigor desta lei.
figurarem como agregados
ou sem número na Lista de
Antigüidade. na forma dos
arts. 4º, SUe 10 da Lei
nU5.887. de 31 de maio de
1973. receberão número na
espectiva classe. respeitada

a ordem de antigüidade.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
4657/1942Artigo 20

ComentArio
Disposiçao transitoria auto
revogada.

§ lU A atribuição
de número far-se-á até o
limite de cargos para as
lasses de Ministro de

Primeira Classe e de
Segunda Classe previsto no
Anexo I desta lei.
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iRevogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
~57/1942
Comentário
Pisposiçao transitoria auto
evogada.

*2" :'~()s casos lÍo
paragraúl antenor. receberá
número. prioritanamente c
Ina dependência de existir
vaga, o Diplomata que. na
~ata da publicação desta
Lei. tenha cumprido o
equisito pertinente do ~

1"do artigo IOda Lei no
5.1\1\7. de 31 de maio de
1973.

iRevogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
~57/1942
iComentário
Ioisposiçao transitoria auto
!revogada.

§ 3lJ IIavendo mais
~e I (um) Diplomata na
situação do § 2"deste artigo.
a atribuição de numero far
se-á pela ordem de
IPreeedência em que

umoriram o requisito
pertinente do § I"do artigo
10 da Lei no 5.887. de 31 de
maio de 1973
§4(! Os Diplomatas que não
eceberem número em

conseqüência da aplicação
do disposto nos parágrafos
anteriores figurarão sem
número, corno excedentes
da respectiva classe. até sua
absorção na mesma.

Quinta-feira 20 22327
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Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
4657/1942
Comentário
lDisposiçao transitoria auto
evogada.

*5" i\ aosprç<ío de
Rue trata o parügraI"o
anterior far-se-à com a
/ltilização de vagas
esultantes da transferência

para o Quadro Especial.
fetuada em 3 (três)

sucessivos semestres ue ano
ivil. na fonna seguinte:

lRevogado Tacitamente
~i Revogadora: Decreto-Lei n°
~5711942
~omentário
Disposiçao transitoria auto
evogada.

I - na classe de
Ministro de Primeira Classe.
4 (quatro) vagas no primeiro
semestre;-6 (seis) \,~gas no
segundo semestre e as'
estantes nos demais

semestres: e

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
4657/1942
Comentário
Disposiçao transitoria auto
revogada.

II - na classe de
Ministro de Segunda Classe.
6 (seis) vagas no primeiro
semestre. 6 (seis) vagas no
segundo semestre e as
estantes nos demais

semestres.

Maio de 1999
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Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
4657/1942
!Comentário
lDisposiçao transitoria auto
evogada.

~ 6' >~a aplicm;üo
Jo t1isposto no parrigraú)
anterior. considerar-se-á
orno primeiro semestre

aquele em que esta lei entrar
m vigor.

~evogado Tacitamente
~i Revogadora: Decreto-Lei nO
f465711942
!Comentário
lDisposiçao transitoria auto
evogada.

~ 7'! :.la atribuição
de numero aos Diplomatas
que se encontrarem na
situação do ~ 4'1 deste Art..
serão observadas as
seguintes disposições:

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
4657/1942
Comentário
Disposiçao transitoria auto
evogada.

I - dar-se-á
prioridade aos Diplomatas
que. na data da publicação
desta lei. não estiverem
agregados. respeitada a
~rdem de precedência
esultante da aplicação do

disposto no ~ l"do artigo 10
da Lei no 5.887, de 31 de
maio de 1973: e

Quinta-feira 20 22329
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!Revogado Tacitamente
~i Revogadora: Decreto-Lei n°
~57/1942
~omentário
lDisposiçao transitoria auto
evogada.

Il - atendido ()
previsto no início anterior.
será atribuído número aos
Diplomatas que se
~ncontrarem agregados na
~ata da publicação desta lei.
~e acordo com a ordem de
antigüidade na classe.

lRevogado Tacitamente
~i Revogadora: Decreto-Lei n°
~57/1942
!Comentário
Ioisposiçao transitoria auto
lrevogada.

§ 8<1 1\ situação de
~xcedente prevista no §
4ºnão constituirá
impedimento à promoção de
Ministro de Segunda Classe.
a qual. se efetivada, não
abrirá vaga naquela classe.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
4657/1942
Comentário
Pisposiçao transitoria auto
revogada.
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Art. 75. Os
!conselheIros. Primeiros
Secretários. Segumlos
Secretúrios c TerceIros
Secretúrios que. na data da
entrada em vigor desta lei.
figurarem como agregados
ou sem numero na Lista lle

Anugiiidade. na fomm dos
arts. 4". S" e 1() da Lei no
5.887. de 31 de maio de
1973. receberão número na
espectiva classe. respeitada

li ordem de antigüidade.

!Revogado Tacitamente
l:.ei Revogadora: Decreto-Lei n°
!46S7/1942Artigo 2°
~omentário
lDisposiçao transitoria auto
evogada.

~ I" As vagas que
emanescerem após a
~plicação do disposto no
~aput deste aI1igo serão
!preenchidas. nas respectivas

lasses. por promoções
w.fetivadas em 4 (quatro)
sucessivos semestres de ano
!civil. da seguinte forma:

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
4657/1942
Coment6rlo
Disposiçao transitoria auto
revogada.

I - a Conselheiro. 7
sete) promoções em cada
~m dos três primeiros
semestres e. no quarto
semestre. as
orrespondentes às restantes

vagas:

Quinta-feira 20 22331
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Revogado Tacitamente
~i Revogadora: Decreto-Lei n°
1465711942
Comentário
Disposiçao transitoria auto
evogada.

II - a PrimeIro
Secretário. 5 (cinco)
promoções no primeiro
semestre. 6 (seis)
promoções no segundo
semestre. 5 (cinco)
promoções no terceiro
semestre e. no quarto
semestre. as
orrcspondentcs às restanles

vagas: e
I. - <\ Segundo Secretário.

uma promoção no primeiro
semestre e. no terceiro
semestre. as
correspondentes às restanles
vagas.

~ogadoTacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
465711942
Comentário
pisPosiçao transitoria auto
Ievogada.

~ 2~ Na aplicaçüo
do disposto no parágrafo
anterior. considerar-se-á
orno primeiro semestre

aquele em que esta lei entrar
em vigor.

~ado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
~/1942
Comentário
pisposiçao transitoria auto
I'evogada.
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Art. 7CJ. As
'emoçües de Diplomatas
~ue se tiverem de efetuar

m conseqiiência da
aplicação do disposto nos
arts. 45 e 'i(, far-,e-i1o dcml"O
do prazo rnax í1110 de 2
(dois) anos a contar da
~ntrada em vigor desta lei.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei nO
465711942Artigo 2°
Comentário
Disposiçao transitoria auto
revogada.

Parágrafo único.
Decorridos os 2 (dois) anos
li que se refere o capu! deste
artigo. os remoçües de
Diplomatas que se tiverem
de efetuar em conseqüência
da aplicação do disposto nos
arts. 45 e 46' far-se-ão nos
prazos neles previstos.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
4657/t942
Comentário
Disposiçao transitoria auto
revogada.

Art. 77. O disposto
no ~ 3"do Art. 48 desta lei
não se aplica aos
Diplomatas lotados na
Secretaria de Estado na data
~a publicação desta Lei em
sua próxima remoção para
posto no exterior que venha
a ser classificado no grupo
A.
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~evogado Tacitamente
~i Revogadora: Decreto-Lei n°
4657/1942Artigo 2°
!comentário
lDisposiçao transitoria auto
!revogada.

..\rt. 7~. O MinIstro
~e Segunda Classe que. na
~ata da publicação do ato do
Ministro de Estado das
Relações Exteriores que
lassificar. pela primeira

vez. os postos por grupos.
~stiver comissionado como
IEmbaixador em postos dos
~rupos fi. ou B poderá
permanecer nessa qualidade
laté o téf!TIino da missão em
i'Iue se encontrar.

lRevogado Tacitamente
~i Revogadora: Decreto-Lei n°
14657/1942Artigo 2°
!comentário
lDisposiçao transitoria auto
evogada.

Art. 79. O limite a
que se refere o § 2" do Art.
49 somente vigorará
kIecorridos 3 (tr€sl anos da
f'ntrada em vigor desta lei.

~evogado Tacitamente
~i Revogadora: Decreto-Lei n°
14657/1942Artigo 'l:'
fcomentmio
lDisposiçao transitoria auto
!revogada.
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Art. 80. 1\
~lllgencia de contagem de
tempos mínimos de serviço
• o exterior. a que se re(crem
os mClsos I. 11. 11. c IV do
An. 52 c o InCISO I do Art.
63. bem como o requisito de
função de chefia previsto na
Iínea b do inciso I do I\tt.

52 não vigorarão. para a
romoção. unicamente à
lasse imediatamente

superior. dos ocupantes. na
ala da entrada em vigor
esta lei. de cargos de

Ministro de Segunda Classe.
onselheiro. Primeiro

Secretário e Segundo
Secretário da Carreira de

iplomata e de Olidal de
hancelaria.

evogado Tacitamente
i Revogadora: Decreto-Lei n°
57/1942Artigo 2"

omentário
isposição transitoria auto
vogada.

Quinta-feira 20 22335

Art. 81. Se o
iplomata encontrar-se

otado em posto do grupo C,
a data da publicação do ato
o Ministro de Estado que
la primeira vez classificar
postos por grupos,
mputar-se-á a partir de

ua chegada ao posto o
mpo de serviço a que se
fere o § 2l!do Art. 52 desta

ei.

atriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
elacoes Exteriores - Em revisão PR

83 .

o Diplomata encontrar-lIC lotado em posto do grupo C,
data da publicaçio do ato do Ministro de Estado que
la primeira vez classificar os postos por grupos,

omputar-lIC-á a partir de sua chegada ao posto o tempo
lICrviço a que 1IC refere o § 11' do Art. 49 desta Lei.
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Alt. !l2. O
interstício de tempo de
'Iasse previsto no i\rt. 53
desta lei não se aplicara aos
Diplomatas que. na data dc
sua publicação. cstcpm
incluídos no Quadro dc
Acesso de sua classe.

lRevogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
I46S7/1942Artigo 2°
!comentário
Ioisposiçao transitoria auto
evogada.

I\rt. RJ. O disposto
!no inciso I do Art. 55 desta
lei não se aplicará enquanto
louver Ministro de Primcira

k=lasse com idade superior a
~5 (sessenta e cinco) anos.

!Revogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
I46S7/1942Artigo 2°
!comentário
Pisposiçao transitoria auto
evogada.

Parágrafo único.
Se ocorrer a hipótese a que
se refere o caput destc
artigo. na primeira quinzena
Ide junho e de dezembro de

ada ano. serão transferidos
lPara o Quadro Especial do
Serviço Exterior os mais
idosos dentre os Minístros
Ide Primeira Classe com
Imais de 65 (sessenta e
!cinco) anos de idade. à
azão de 10 (dez) por

semestre ou. caso não
alcancem tal número. tantos
quantos contarem mais de
65 (sessenta e cinco) anos
de idade.

Maio de 1999
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Revogado Tacitamente
):.ei Revogadora: Decreto-Lei n"
1u;57/1942
Comentário
iDisposiçao transitoria autQ,:
~vogada.

Arl. 84. O disposto
no mClso II do Arl. 55 ucsta
lei não se aplicara enquanto
houver Ministro ue Segunda
Classe com idade superior a
160 (sessenta) anos.

iRevogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
1465711 942Artigo 2"
!Comentário
iDisposiçao transitoria auto
evogada.

Parágraro único.
Se OCOlTcr a hipótcse a que
se refere o caput deste
lartigo. na primeira quinzena
ide junho e de dezembro de

ada ano. serão transferidos
!para o Quadro Especial do
Serviço Exterior os mais
idosos dentre os Ministros
Ide Segunda Classe com
mais de 60 (sesscI1ta) anos
~e idade. fi razão de 8 (oito)
por semestre ou. caso não
alcancem tal número, tantos
~uantos contarem mais de
~O (sessenta) anos de idade.

iRevogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
1465711942
!comentário
IIJisposiçao transitoria auto
evogada.
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Art. 85. O disposto
10 mciso II do J\rt. 55 desta
lei não se aplicará enquanto
houver Conselheiro com
idmle superior n 58
(cinqüenta e oito} anos.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n"
1:\65711942Artigo 2"
Comentário
Disposiçao transitaria auto
evogada.

Parágrafo único.
Se ocorrer a hipótcsc a que
se refere o caput deste
artigo. na primeira quinzena
de junho e de dezembro de
cada ano. serão transferidos
para o Quadro Especial do
Serviço Exterior os mais
idosos dentre os
Conselheiros com mais de
58 (cinqüenta e oito) anos
de idade. à razão de 6 (seis)
por semestre. ou. caso não
alcancem tal número. tantos
~uantos contarem mais de
58 (cinqüenta e oilo) anos
~e idade.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
4657/1942
ComentÃrlo
Disposiçao transitaria aulo
!revogada.

i\rt. 86. O disposto
!nos artigos 83 a 85 somente
se aplicará no prazo máximo
de 2 (dois) anos a contar da
data de entrada em vigor
desta Lei.
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!Revogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Decreto-Lei n"
14657/1942Artigo 2"
~omentário
Pisposiçao transitoria auto
!revogada.

Paragral'u tini<.:O.
Findo (1 prazo a que se
crere o caput deste anigo.

serão transferidos para ()
puadro Especial do Serviço
~xterior os Diplomatas de
idades iguais ou superiores
~s previstas nos incisos I. 11
~ 11. do Art. 55 desta lei.

!Revogado Tacitamente
!Lei Revogadora: Decreto-Lei n°
14657/1942
~omentário
Pisposiçao transitoria auto
evogada.

Art. 87. Nos casos
~os parágrafos únicos dos
~rts. 83. 84 e 85. havendo
oíncidêncía de idade cntre

Diplomatas da mesma
\asse. será transferido para

p Quadro Especial do
Serviço Exterior. em
primeiro lugar. o que contar
maior tempo de classe.

Revogado Tacitamente
~i Revogadora: Decreto-Lei n°
M>57/1942Artigo 1:'
Comentário
Disposiçao transitoria auto
revogada.
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ArL 88. Ficam
ranspostos para o Quadro

Especial do Serviço
Exterior. obedecida a ordem
~e antigüidade na carreira.
)s atuais Ministros eJe
Primeira Classe c de
Segunda Classe integrantes
llo Quadro Especial
instituído pela Lei no 6.859.
de 24 de novembro de 1980.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n"
4657/1942Artigo 2"
Comentário
Disposiçao transitoria auto-
evogada.

Art. 89. Sempre
~ue a imposição de limite lMatriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
Inumérico por aplicação de lRelacoes Exteriores - Em revisão PR

f}ualquer dispositivo desta iArt·84

ei produzir resultado
~empre que a imposição de limite numérico por

fracionário, será feita aplicação de qualquer dispositivo desta Lei produzir
aproximação para o número esultado fracionário. será feita aproximação para o

inteiro imediatamente número inteiro imediatamente superior.

superior.

Art. 90. Fica
Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das
Relacoes Exteriores - Em revisão PR

[assegurado ao funcionário Art. 85
Ido Serviço Exterior o direito

Fica assegurado ao servidor do Serviço Exterior o direitoIde requerer ou representar.
de requerer ou representar.

Parágrafo único.
ps procedimentos, na
~ecretariade Estado e no
~xterior, referentes ao lMatriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das
direito de petição, inclusive Relacoes Exteriores· Em revisão PR

recursos relativos a decisões Art. 85 , Parágrafo único

proferidas em matéria
disciplinar, serão objeto de
regulamentação.

Maíode 1999
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Art. 91. O disposto
no Art. 58 será executado no
prazo máximo de 90
(novcmal dias a contar da
entrada em vigor desta Lei.

Revogado Tacitamente
Lei Revogadora: Decreto-Lei n"
f4657/1942Artigo 2"
tomentário
Disposiçao transitaria auto
!revogada.

Art. 92. Esta Lei
!entra em vigor 30 (trinta
Idias) após a data de sua
publicação.

Marcado como Não
jAproveitâvel

!Comentârio
lDisposição sobre inicio da
lvigencia da lei não llproveitavel
~a matrizde consolidação.

Art. 93. Revogam
se as disposições em
[contrário, especialmente as
!Leis nlls 3.917, de 14 de
'ulho de 1981,5.887, de 31
Ide maio de 1973, e n1l6.859,
~e 24 de novembro de 1980.

iMarcado como Não
jAproveitável

!Comentário

Quinta-feira ~0 22341

Brasília, em 27 de junho de 1986, 165°da Independ!ncia e 9SOda República.

JosÉ SARNEY

Roberto Costa de Abreus~

anexos

ANEXO I

MINIsTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
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LEI W 8.829, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1993

Cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de
Chancelaria, e dá outras providências.

O PRESIDEN1E DA REPÚBLICA,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

!"~ .. '.>._.~---. CAPITULO i---··-_··- fM;t~-~<;ti~~: 754·:LEí·75õ·ií·19·iú~-~··Mi~·;t~·ri~~~'R~I~c~~'E:<ie'ri~~~s

, Disposições Preliminares !- Em revisão PR

jDISPOSIÇÕES PRELIMINARES
I

r·····-·······--Ã~:··l~·c~~;ti~;;·~;;;······rM~tri~·~;ti~~;·754·:·LE65õlí·í9i6·:·Mí;;;;í~d;;·d;;;i~~í~c(;;;~·Ê~i·~ri;;~e~'

I. S . E' 1- Em reVIsão PR
lmtegrante do ervlço xtenor 1Art. 2°
!Brasileiro as Carreiras de Diplomata, !
!regulada pela Lei nQ 7.501, de 27 de lo Serviço Exterior é composto das Carreiras de Diplomata. de Olidal de
Uunho de 1986, de Oficial de [Chancelaria e de Assistente de Chancelaria.
lChancelaria e de Assistente de 1
lChancelaria. 1

~ ~
r------P-;nig;;fu-Ó~k~&>~~tê-fM~tri;D;;ti;;;;~754-:LEí75õííI986:-Mi;:ti-~~ri~-d;;~· R~I~c~~ Êxieri;l~~s

lpoderão ser designados para missões j' Em revisão PR °
lpermanentes no exterior os 1Art. 14. Parágrafo 2

jintegrantes do Serviço Exterior lSomente poderão ser designados para missões permanentes no exterior os
jBrasileiro, preservadas as situações jintegrantes do Serviço Exterior Brasileiro. preservadas as situações
!previstas no art. 68 da Lei nIl7 .501, :previstas no art. 88 desta Lei.
ide 27 de junho de 1986. !
l ir....····..·....····Ã~·:·2Q·Ã~;·;~~id~~~-········· rM~tri;·~~ti~~; ..i54·:·Là75õijí·986·:·Mi;~t~ri~·d;~·R~i;~(~~ Exi~ri;~·;~~

1. d C . d Ofi . I d I, Em reVisão PR!mtegrantes a arrerra e leIa e !Art.40
jChancelaria, de nível de formação l
!superior, incumbem tarefas de '
lnatureza técnica e administrativa.,
I
~.._------------------_ -._-_ .. -_._ -------- -----------------.----- --- ---- .. _... . -._. .,.. "

I Art. 3Q Aos servidores lMatriz JJ.estino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das Relacoes Exteriores
I. da C . dA' !- Em reVisão PRlmtegrantes arrelIa e sSlstente (Art. 5°
Ide Chancelaria, de nível de formação 1
!média. incumbem tarefas de apoio !
itécnico e administrativo. j
! i
!··..··········....··Ã;;:·4Q·p~·~fui~~··d~~~~·I;i: fM;tri~·o;~ti~;:··754·:i:EÍ·75Õí/ú)86·:·Mi~;:~ri~·;;;:~··R~·í;~~s' E;í~ri·;;;~~
i·. 1- Em revisão PR
lconsldera-se. lArt.60

I Ipara efeito desta Lei. considern-se:
! i
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!··················i"~··~~~~~··~·~~~j~~t~·d~·····jMairi~·De"sii·~~;·i54·~iEi7·50i"il9g6·~·Mi;;j;tt;;ri;:;~·R~ia~~~·E~i~ri~~~~·

lclasses escalonadas segundo a 1- Emr;visã~ PR
/responsabilidade e complexidade das jAn. 6 ,InCIso I
I 'b' ões Ilatn UlÇ ; !
! I
1······--··--·II:'cl~;;~-;~i&d~----....·.... rM~í;;~..&;;;;;;-;·i54·:·LEÍ·75õííi·986·:'·Mí·;;j;t;ri~·~R;í~;~~'E;í;ri~~;;
lbásica da carreira. ~tegrada por !- Em r;viSã~ PR I
jcargos com atribuições e [An.6 ,IncIso 11

iresponsabilidades assemelhadas: (classe. a unidade básica da carreira, integrada por cnrgos com atrihuíç<ics !
! ;e responsabilidades assemelhadas; 1

~".".~~~~-_ _ _ _..~ .._ ,f.. ,- , _.._ _ _ __ __ _ _.._- _.~_ ~ .. , '" .. ,. i
1 III - Padrão o nível de !Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das Relacoes Ellleriores I
!vencimento correspo~dente à posição!- Em r;viSã~ PR I
Ido servidor na classe; !M.6 ,IncIso III I

I !padrão. o nível de vencimento correspondente à posição do servidor na
I !c1asse;
I t! IV -qualificação ----rMatriz ~stino: 754 - LEI 750Jl1986 - Mini;erio das R~i~-;;;;;·E:Ü;ri;-é~·

lprofissional. o conjunto de requisitos r Em r;vlsã~ PR
l 0gi" IM. 6 ,IncIso IVlexl vels para mgresso e I
!desenvolvimento na carreira. I
i !r-·-----·
I CAPÍTULo II
I Da Constituição

I =:~N~A~"m
f
I

Matriz Destino: 7S4 - LEI 7S01l1986 - Ministerio das Relacoes ExleriOfell
•Em revisAo PR
Art.SS

'10 fixo de lotação da Carreira de Assistente de Chancelaria é de mil e
duzentos cargos, eonfonne referido no Anexo 11.

i---'--'--.."..----'----'-'-

f····..·__..--Ã~~ ..5Q·o·fi;~d;Ic;~~ã; ..··!M-;tri~·~;;;-~7754~iEÍ75Õí·i1986:Mi-;;j~í~;;;;d;~·R;í;~;;;E;t~ri~;é;·
lda C . Ofi o 1de Ch I'!'Em reVIsão PR1 aITeua de ICIa ance arla iArt.54
jé de mil cargos. confonne referido no I
iAnexo I. lo lixo de lotação da Carreira de Olicial de Chancelaria é de mil cargos.
I !conforme referido no Anexo 11.
I i
I"
I Art. @ O fIXo de lotação
Ida Carreira de Assistente de
IChancelaria é de mil e duzentos
!cargos, confonne referido no Anexo

11.
i

ComeDürio
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~., , ., r·················································· .,............................................... . o •• II Art. 7Q O ingresso nas jMatriz ~stino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das Relacoes Exteriores I
. . d Ofi . ld Ch I' ;-Emrev\sãoPR !Icarrerras e ICla e ance ana e iArt. 56 I
Ide Assistente de Chancelaria far-se-á I I
lno padrão I da classe inicial. ! I
!m:d~ante habilitação em concurso ! I
,publico.; .
!! !

,---------- ------ -- ------ ------..-----..------ -- ~.---- -:-- -------.---- --.--.----..--..------.-----.----------------.----- -- -------- --....... .. I
: Parágrafo único. O IMatnz ~stino: 754 .. LEI 7501/1986 - Ministerio das Relacoes Exteriores i
:concurso público a que se refere este ;- Em revisão PR I
i 'Art 56 P á aí' . . ,
;artigo realizar-se-á em duas etapas. ' . . ar gr o UIUCO !
\ambas de caráter eliminatório e ~
lclassificatório. consistindo em: !
~-----_._._---------- ------.-- -- ---------------- ------ --~----.--.---- _----..----------------- ----------------- _--..--.-- -- -- --•..-- -- -- ..-'
! a) prova de conhecimentos [Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das RelacoesExteriores !
ique incluirá exame escrito' 1- Em revisão PR I
I . [Art. 56 •Parágrafo único, Inciso I
i 1
f----------·..------bj·~~;:;~í~~ã;;-d~-c~~~-d_;;--·--rM~tri~"[k;i~~~-754-:LEi75oíi1986':Miti;~ri"o ~R~í;~;;-E~i;ri~~;~'

!Preparação à Carreira de Oficial de 1- Em revisão PR
. 'Art 56 Pará~~ .. ' I' IIlChancelaria e de Assistente de i" 5"...0 UIUCO. nc\so
iChancelaria. com aulas e provas. em 1
!disciplinas inerentes às atribuições !
Idas respectivas carreiras. !
! ~
r--..·----······--··Ã:;:..8Q-é·;;~~i;i~~-;~--····--·IM;tri;·o;;~;~~;·754·:LFi75õí/í·986·:·Mi;;i;eri;d;~-R;í~~;;~·E~í~ri~~~~·
i. . I d i- Em revisão PR
imgresso no cargo de OfiCia e iArt. 57
iChancelaria o certificado de !
lconclusão de curso superior, emitido !
!por estabelecimento de ensino oficial \
lou reconhecido. [
! !
l ~

r--..·--··....-Ã~:..9Q·~--;;qui~i~~-;;~ ....-..·rM~t~~;l;;o: 754~iEI 75ÕIl1986-:-Minist~rio-das R~í;~;-~Ê~i~ri~~~~- i
I. . ,-EmrevlsãoPR I
lmgresso no cargo de ASSistente de iArt. 58 .
iChancelaria o certificado de 1
lconclusão de curso de segundo grau, !
le~tido po~ estabelecimen~o de li
iensmo ofiCial ou reconhecido.

i
r CAPITuLO IV
!Do Desenvolvimento. da Avaliação
! de Desempenho e da
I Qualificação Profissional
Ii Marcado como Não Aproveitável
!
I! Comentário

Ir··--......····..Art:..lÕ-:O·d~;~;;;;;í;i;~~t~·lM~üi;o;~i~~: 7S4:LEi'7sõi/i986~Mi;;&~rio das R;í;;~;;;E~;~ri~;~~'

Ido servidor na carreira ocorrerá 1- Em revisão PR
lmediante progressão e promoção. a !Art. 63
!seguir defmidas: !
I 1
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r······· ··········i·_·prog~~~~ã~·:~··p~~~~g~~··IM~t;.Ú·o;;~ti~~;·754~iEI·750iú9g6·~·Mi;;j&~ri~~·R~i~c~~ Exi~riore~

ido servidor de um padrão para o I· Em revisã~ PR
!seguinte, dentro da mesma classe, !Art. 63 , InCISO I
lobedecidos os critérios especificados i
lpara a avaliação de desempenho e o I
!tempo de efetiva pennanência no I
lcargo; i
,
i····················ii·~··p~~;;;çã;;:·~··p~~~g~·~··· rM;iri;·o;~t·i~~;·754:"L"j~I·i5õí·í"j98·6·~·Mi;;;;i~ri~·~~·R~í;~;;;;~·E~i~ri~;~~
ldo servidor de uma classe para a I· Em revisã~ PR
iimediatamente superior da respectiva [Art. 63. InCISO II
!carreira.
i
i
r···················Ã;t.··ii:·o·i~t~~;ti~i;;·············· [M~iri~·o;~ií;~;·754·:iEi75·õí·í1986:·Mi;;j~i~ri;ct;~·R~í~~;;;;~·E~í~ri~;.~;

lnúnimo para progressão será de doze 1- Em revisão PR
!meses. iArt. 64

~ j
r····....······..···Art:-l2:A(;romoçã;;:..Por j:-M-a-tn-'z-De-s-ti-nO-:-7-54 ."i:Eí75ÕlII986. Miclsterio das Rela~~-;E~i~ri~;~~

lmerecimento, dependerá I" Em revisão PR
lcumulativamente de: IArt. 65

I.·.····..· · · · ·..···..·· ·.·· l ----- --~~~..__..___·- - ..
! I - conclusão, com !Matriz Destino: 754· LEI 7501'1986" Ministerio das ReIacoes Exteriore~

!aproveitamento, de cursos de I" Em revisã~ PR
[aperfeiçoamento para esse fim !Art. 65 , InCISO I
!instituídos; !
1 f
!····-······-··..·rr·:·~~~Ü~çã;;d~ ..·················..·· rM;íri~ ..Ji;í~o: i54..:i.EI·75Õiíi·986-:..Mi;~t~;~Rcl~·~;;·E;i;ri;;~;
!desempenho' I· Em revisão PR!' !Art. 65 , Inciso II

r-------------·-----------..------,;------------·-----------------------,..·---· ..···"0·.. ··· .... 1! 111 - cumprimento do !Matriz D,estino: 754· LEI 750111986 . Ministerio das Relacoes Exteriores I
iinterstício' i- Em reVIsão PR I
I' !Art. 65 , Inciso III

I lcumprimento do intersticio; e I
i I
r----·-····iv·:·~;;,:i~tê~~i;_de ~aga. 'I' M'-a-t-riz-De-SU-'no-:7-5-4""'.-LE-r-7-5-01-'-1986. Minisrerio das R~iã~;;~'E~i~ri~~~~
, - Em revisão PR

'
I Art. 65 •Inciso IV

!
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i··· ........·..·....il~·;:ri·~;:~i:;; ..;;;;·;~:~:·~\ ........ ·· ...... ··
lhahililal:ãO em'curso de
japerfeíçoamento somel1lc será
!:xigiJa após () decurso de trinta e
lsels mescs col1lados da vigência tk'sla
ileir .,
!,,,,

Rev~do Tacitamente I
Lei Revogadora: Decreto-Lei n° !,
46571l942Anigo 2° 1
Comen~m I
Disposição lra11sitória cujos efeitos 1
encontram-se exauridos. I

. !i·..·· ·--·--··-..- ---·- · , - - _ 1
i Art. 13. As condições para !Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das Relacoes Exteriores!
la progressão e a promoção serão l- Em revisão PR
ldefmidas em regulamento. ,Art. 66

! iI Parágrafo único. O ------. lM;triZ ~stino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das icl;~;;;;E~i~ri~~~:~·1
lregulamento disporá. sobre a criação 1- Em reVIsão PR !
, 'A 66 P á raf • . !ide comissões de promoções, bem i n. • ar g o uruco i
!como sobre a forma de avaliação de ! I
!desempenho funcional e de apuração ! !
ide antigüidade. i I
! i
~"'~..~ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _................. . "

i Art. 14; Nas promoções do !Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio'das' Rélac;;;-~ E~i~ri;:;;~~ i
IOficial de Chancelaria e do l- Em revisão PR t
!Assistente de Chancelaria serão !An. 67 !., ,
jobservadas as seguintes proporções j I
lno preenchimento de vagas por , !
!merecimento e antigüidade: ! !
•• I

i i !
f~ • _ .._ ,...._ "" ..- - :

! I - para a Classe Especial. jMatriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das Relacoes Exteriores!
loitenta por cento das ~agaspor l- Em revjs~ PR I
'.. ,An. 67 • InCISO I iimerecImento e vmte por cento por ! !

!antigüidade; !para a Classe Especial. oitenta por cento das vagas por merecimento e II lvinte por cento por antigüidade: I
,..· ·----·-· ··..---·..· -- · ·r ·..-·..-· --..- - ..-.-..- -.-..-- - -- !
i 11 - para a Classe A, iMatriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das Relacoes Exteriores
jsessenta por cento das vagas por l- Em revisão PR
, 'Art 67 I . 11lmerecimento e quarenta por cento , . • nClso

lpor antigüidade. Ipara a Classe A. sessenta por cento das vagas por merecimento e quarenta
I lpor cento por antigüidade.
I ..! ..r--·..·_....-Árt. is.P~râ-;~;·- ........·....rM;üiz ·o;;i~~;754-LEÍ 75Õl/19i6:..Mici~~~-~~R~í;~~~E~í~ri~~;~·
!promovido porlmerecimento o l- Em revisão PR
iOficial de Chancelaria que satisfIZer IArt.68
I • '. • ,
los segumtes requISItoS: I
I !, ,
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í ... ...·····i ~. à Ci~sse ·E~p~~i~i·~TMatri~··~·~Ú~~;·754 ~iEi"75Óih986· ~·Mi;;j~eriodaS·Reiaco;;;i E~ieri·~~e~

lcontar. no mínimo. vinte anos de 1- Em revisão PR
lefetivo exercício no Ministério das IArt. 68 •Inciso I

IRelações Exteriores e ter sido là Classe Especial: comar. no mínimo. vinte anos de efetivo ellercldo 110

!habilitado no Curso de !Ministério das Relações Exteriores e ter sido habilitado no Curso de
IEspecialização de Oficial de [Especialização de Olicial de Chancelaria (CEOC);
IChancelaria (CEOC): i
~ 1 i
~~~~~_#~~~.~~~~~~.._.._ -- '. ' _.._ _ ~ _ __.. , --. , ~ - '.. , - < - ~ !
; II ~ à Classe A - contar. no !Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - MiniSlerio das Relacoes Exteriores I
lmínimo. dez anos de efetivo exercício i- Em revisã~ PR 1
l M" té' da R I - iArt. 68 . InCISO 11 imo mls no s e açoes i I

!Exteriores e ter sido habilitado no là Classe A: contar. no mínimo. dez anos de efellvo exercício no Ministério I
JCurso de Atualização de Oficial de jdas Relações Exteriores e ter sido habilitado no Curso de Atualização de I

., !Chancelaria (CAOC). jOlicial de Chancelaria (CAOC). !
I f ~

j··..·....···..·····Art·:·i6:·P~d~~i·~~;· ......·····..···· rM~tri~·o;;;ti;;~:-754'·:-LETi5õií1986·~-·Mi~m~ri;;d;;R~í;;~~·E; i;ri;;;;

lpromovido por merecimento o 1- Em revisão PR
'A' d Ch I' iArt. 69j sSlstente e ance ana que 1
!satisfizer os seguintes requisitos: !
I ! .
!········..··..·..·-i"~·â·cI~~;~·E;p;;~i;i"~·· ......·-rM~tri~·o;&in~;754:"LEI·75õi/1986:-Mi~-;;ri-;,d;R~i;~~~·E;i;ri~~~··

!contar. no mínimo. vinte anos de !- Em revis~ PR
, fi . i . M"" da :Art. 69 • InCISO I!e etivo exerc CIO no mlsteno S i

!Relações Exteriores e ter sido là Classe Especial: conlar. no mínimo. vinte anos de efetivo exercfdo no
!habilitado no curso de Especialização !Ministério das Relações Exteriores e ter sido habilitado no curso de
Ide Assistente de Chancelaria lEspecialização de Assistente de Chancelaria (CEAC);
kCEAC); I
i ~

f··..·...._·..·..·..íi·~-à·cí~~~~·A·~·~;;~t;:;;~ .. rM;tri~·o;;;;;;~·754:·L:EÍ·75õii1986·:-Miti;~ri~'"ct;~·R~I;;.;;·E;í;ri;;;;
lmínimo. dez anos de efetivo exercicio 1- Em revisã~ PR
, M" é' da R I - ,Art. 69 • InCISO 11Ino illlst no s e açoes 1

!Exteriores e ter sido habilitado no là Classe A: contar. no mínimo. dez anos de efetivo exercício no Ministfrio
!Curso de Treinamento para o Serviço idas Relações Exteriores e ter sido habilitado no Curso de Treinamento I
lExterior (CTSE). Ipara o Serviço no Exterior (CTSE).

~":=:.;-~:.,;"'.:-:7,..LEl750Ul986. Mi,,;"'o"'-';;;~":;;
! . . d art ·14 IArt. 70lpercentuals mencIOna os no . .
!serão completados em favor do IAs frações que porventura vierem a ocorrer nos percentuais mencionados
,critériO de merecimento. !no art. 67 serão completadas em favor do crit6rio de merecimento.
I I . .__
I Art. 18. A antigüidade de JMatriz ~stino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das Relacoes Exterioreft
!Oficial de Chancelaria e Assistente de 1- Em reVIsão PR
'Chan 1 . I á ta Art. 71I ce ana evar em con .
lexclusivamente o tempo de efetivo !
lexercício do servidor nas respectivas !
I . i,carreiras. ,
I I

1 I
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f···················p~gmi~·~~i~~:·A··················1M~tri~·De"~úl~~;·754·~i.Ei"75·oi"i1986·~·M1~Sieri~~·Rei~~~s·E~i~ri~~e~·l

!antigüidade será computada a partir 1- Em revisão PR .
Ida data em que o servidor entrar no [Art. 71 • Parágrafo úmco

lefetivo exercício do cargo. ou a I
!partir da data de vigên~ia do ato de I I
lpromoção ou progressao. i

L _ _ _.__..L- - --..--- -.- - -.--.-..-, - -..- \
! Art. 19. Para efeito de !Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das Relacoes Exteriores I

iapuração do tempo de efetivo 1- Em revisão PR !
I , • d . ~ I Art. 72 Ilexerclclo presta o no extenor. semo i !
lconsidem~os apenas ?S IX:ríodos em iPara efeito de apuração do tempo de efetivo exerclcio prestado no exterior. !
lque O servidor cumpnu mISsões jserão considerados apenas os períodos em que o servidor cumpriu miss(lcs I
ipermanentes. computando-se em lpermanentes. computa~do-se e~ dobro o tempo de serviço prestado e~ !
Idobro O tempo de serviço prestado jPOstos do Grupo C. aSSIm classificados nos termos do art. 16 desta leI. 'I
l~~~~~~ ! '
,classificados nos termos do art. 14 da !
, I

lLei nJ2 7.501. de 27 de junho de !
I •

11986. I, ,
~--_ _.._.._ _ - ~ _ _ _ , ,"

! Art. 20. Somente por !Matriz ~stino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das Relacoes Exteriores I
lantigüidade poderá ser promovido o l- Em revIsão PR
lservidor que se encontrar em gozo de !Art. 73

llicença extraordinária ou investido !Somente por antigüidade poderá ser promovido o servidor que se
lem mandato eletivo ou classista. cujo !encontrarem gozo de licença extraordinária ou investido em mandato
lexercício lhe exija o afastamento do [eletivo ou classista. cujo exercfdo lhe exija o afastamento do serviço.
I . !Iserviço. [
I I
I . Ir·..........·..·..-·CÃPfí1JL"Õ·y..·..·..-·..·....·....·
! Do Exercício no Exterior
II Marcado como Nio Aproveltável

I Comentário,
I
I

r-----Ãrt-:-2'i":..õ'hi~tit~i;;·dã: ..··..·..·· iM~trii-Ji"iti;;~:··7s.i":"'LEf:;5õiTi986-:Mi;rl-;ério da;'Réi;~~--;Ê;ieri;;e;

I ._o 7 SO I- Em revisão PR,remoção, de que trata a Lel 11'" • 1. Art 59

ide 27 de junho de 1986. quando I'
laplicado aos Oficiais de Chancelaria Oimtltuto da remoção. disciplinado nesta Lei. quando aplicàdo aos
le aos Assistentes de Chancelaria, lOficials de Chancelariae aos Assistentes de Chancelaria. obedecerá aos
lobedecerá aos planos de Iplanos de movimettaçAo preparados pelo órgllo de pessoal do Ministério
lmovimentação prepamdos pelo Idas Relações Exteriores.

!órgão de pessoal do Ministério das !
IRelações Exteriores. I
1,,-'._ , _, -._ , _ __ "- .
! Art. 22. Nas remoções de iMatriz ~stino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das Relacoes Exteriores
1000cial de Chancelaria e de Assistente!- Em reVisão PR
lide Chancelaria obselVar-se-ão, entre IArt. 60

outras, as seguintes disposições: !
! I
I I
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Rev~ado Tacitamente
Lei Revogadora: Lei na 9458/1997,
Art. 1°
Comentário
O ano 1° da Lei na 9.458/97 deu nova
redação ao inciso.

i'" ....,......····i· ~·~~~irl·g·,.~;··i;;;~ i~'i';I;'i ;;.;;l;;;"~j~
lqumro anos de efetivo exercício na
lSecretaria de Estado:
I
i

I,,
i,
i
I
I
I

~,,
!
!

li

I

I
1
I
i
i

;"""-'-"-"'-iI-~'~~;p;i;~;;t;;'d~'p;;;~~~' fM~tri'~'~~ti~~:"754':LEI'75õii-i986-:Mi;;t~-~-ct;~'R~I;~~~ 'E~t~ri'~;~s' i
(máximos de cinco anos de l- Em revisão PR i
I A'· !Art. 60 Inciso li "jpennanencla em cada posto e de dez ! '
lanos consecutivos no exterior; !cumprimento de prazos máximos de cinco anos de pennanência em cada I
j lposto e de dez anos consecutivos no exterior;

~-._------------------._-_ ..---L----.-.-------·-------- ""_ , _.1
I Ill- cumprimento de prazo jMatriz ~stino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das ReJacoes Eltleriores I'

lmínimo de quatro anos de efetivo j- Em revls~ PR
i , . S . d E d iAn, 60, InCISO III ijexerclclo na ecretana e sta o j !
jentre duas missões pennanentes no lcumprimento de prazo mínimo de quatro anos de efetivo exercido na I
!exterior; !Secretaria de Estado entre duas missões pennanentes no exterior; !
!! I

,;.~~~..~ , _ _-~ ~ ,.. , " _ _- _---_..-----.._.._..__ - - - - ,. '._ .. , '-".-" ._ .. :
I IV - habilitação no Curso [Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das Relacoes Eltleriores 1
Ide Treinamento para o Serviço no j- Em revisã~ PR I
IE . (CTSE) A' d iAn. 60 , InCISO IVl xtenor para o sSlstente e I
iChancelaria.! 1

L,.""_""_,.""""_"".._..,_,_,_,"",.,_""__"""""""""""",__,_"", l.. """"""' , .__"""",.""'_.""'_"""" ,._""""""""""_""_""_'""""""_ , '..,......... . I! Parágrafo único. O prazo jMatriz D,estino: 754 - LEI 750111986 - Mi1Ústerio das Relacoes Eltteriores i
lmáximo de dez anos consecutivos de j- Em revIsão PR .., !
I A' • d' ,Art. 60, Parágrafo uruco ,jpennanencla no extenor po era, ! i
latendida à conveniência do serviço e jo prazo máximo de dez IInos conscçutivowepennan~ncill noexlCJ:Íor !
jao interesse do servidor, estender-se \podcrá, atendida à conveniência do serViço e ao imeresse do servidor,' !
la doze anos, desde que nesse período jeslcndcr-se a d07.c anos, desde que nesse período um dos postos seja do '
!um dos postos seja do Grupo C. iGrupo C.

L.."""".."".."""""" """""""", , ,_ L "" "".._,_..""""-""""""', :.., _"" ,, __ , (
I An. 23. Somente em casos !Matriz Destino: 754· LEI 7501/1986 - Ministerio das Relacoes Eltteriores i
lexcepcionais, justificados pelo 1- Em revisão PR I
I. d . "" . ,. 'M 61 lijlnteresse O serviço, serao, a cnteno ! !
Ida Administração, efetuadas I
!remoções de Oficial de Chancelaria e I l
Ide Assistente de Chancelaria para a ! I
lSecretaria de Estado antes de 1
lcum~ridos os 'prazos a que se refere ! 11

jo anlgo antenor. 1

I i
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, Art. 24. Na remoção do
1000cial de Chancelaria e do
!Assistente de Chancelaria entre
!postos no exterior, efetivada sempre
Ide acordo com a conveniência da
lAdministração, deverão ser
iobedecidos os seguintes critérios:

--······ ·T~..~~·q~·~·~~ti~~;~~· ..··· rM;íri~·D~;tti~~;·754:·LEi75õli19'8'6·~·Mi;;;;~ri·~·ct;;;R~i;~;~Exterlores \

servindo em posto do Grupo A !- Em revisão PR :
: od - 'd :Art. 62 • Inciso I\somente p erao ser removias para l
)0 posto do grupo B ou C; ios que estiverem servindo em posto do Grupo A somente poderão ser

!removidos para posto do grupo B oU C; i
.! :r iI.=.~;·q~~··~;ti~~~~;·..···· !M~íri;·~~íi~~;·754·~iEÍ·75õi"í1986·~ ..Mi;:;l;~ri~·d;~·R~i~~;_~·Exi~ri;)r~~ I

jservindo em posto do Grupo B 1- Em revlsã~ PR I
: pod - 'd :Art. 62. IncIso II I1somente erao ser removias para i I
10 posto do Grupo A ou B; los que estiverem servindo em posto do Grupo B somente poderão ser I
i !removidos para POSIO do Grupo A ou B; I
:! I

..................·üi ~ ·~~..q~·~·~~ti~~;~~ ........·-· f·M;íri~..í:k;i~~754-:i.Ei"7501l1986-:·Mi;;~;rl~ ...d;~R~i;~;;~·Exíeriores I
lservindo em posto do Grupo C 1- Em revisã~ PR !
: pod - 'd !Art. 62 IncIso III !jsomente erao ser removI os para I . !

l0 posto do Grupo A. ias que.estiverem servindo em posto do Grupo C somente poderão ser 'li

! \removldos para posto do Grupo A.

! L. - ..- - - ..-- - I
! § 1.Q As remoções que não !Matriz ~stino: 754 .. LEI 7501/1986 - Ministerio das Relaeoes Exteriores!
I· . , . b I 'd i- Em revIsão PR Ilse ajustem aos cntenos esta e eCl os IArt. 62 Parágrafo 10 :
inos incisos 11 e III deste artigo ! . I
lsomente poderão ser efetivadas 1 j
imediante solicitação, por escrito, do ' I
linteressado, atendida a conveniência !
ida Administração. I
L---------------,------: . .--.....,.- ..- .. ...... I
j § 2.Q O Oficial de !Matriz Destino: 754 .. LEI 750111986 .. Ministerio das Relacoes Exteriores
; •• 1_ Em revisão PR
IChancelana e o ASSistente de IArt. 62 Parágrafo 20

jChancelaria removidos para a I '
jSecretaria de Estado nas condições i
jdo parágrafo anterior, tendo servido !
japenas em posto do Grupo A, não i
!poderão, na remoção seguinte, ser !
idesignados para missão permanente !
!em posto daquele mesmo Grupo. !
! !

l···----·--·CAPlTüLÕ·:vT·····-----·---· '
I Dos Cursos,
i Marcado como Não Aproveitável
:
j

Comentário
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! II - Curso de Matriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das Relacoes E;'~ri~;~"

iEspecialização de Assistente de :7~vis1lo. ~I
!Chancelaria (CEAC), que . .Il1Clso
lcompreenderá aulas e avaliações com.
lvista a aprofundar o conhecimento I
ido servidor em áreas específicas, I
'Ipodendo ser cursado pelo Assistente I

Ide Chancelaria posicionado na Classe I
IA da Carreira, sendo a habilitação no I
!curso requisito para promoção por I

lmerecimento à Classe Especial. I
, l

J i

!·,· ....·····..·····~íi~·c~;~;;·d~ ..·......····..······..··,···.. rM;tri;·o;;~ti~;~·754·~·LEI7sõiíi986:-Mí~-;~ri;·d;~·R~í;~;;;;~E~í~ri~~~~'
IEspecialização de Oficial de 1- Em revisã~ PR
lCh I' (CEOC) IArt. 74. InCISO 11I. ance ana •que 1
jcompreenderá aulas e provas de I
!disciplinas inerentes às atribuições de !
IOficial de Chancelaria da Classe I
!Especial. I
, I

i . i .. '.' . -.
r----Art. 26-:P-;-a-p;.~~ã~pe;~rM;trizo;;ino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das Relacoes E;t;ri;;;~

lmereciniento. o Assistente de 1- Em revisão PR
'Chan I . d rá I . IArt. 75i ce ana eve cone urr os I
!seguintes cursos: I
t {
::----~~-------------_.;..---- . .~~-_...._........_....
1 I - Curso de Treinamento lMatriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das Relacoes Exteriores
!para o Serviço no Exterior (CTSE), 1- Em revis~ PR
, ;Art. 75 InCISO I
Ique compreenderá aulas e provas de ! '
ldisciplinas relacionadas com as !Curso de Treinamento para oServiço no ElI.terior (CTSE), que
lfunções exercidas no exterior. !compreenderá aulas e provas de disciplinas relacionadas com as funçfJes
!podendo ser cursado pelos servidores lexercidas no exterior. podendo ser cursado pelos servidores que tenham
!que tenham pelo menos quatro anos Ipelo .n:enos quatro anos de Carreir~, sendo a habilitação no.Curso
ide Carreira, sendo a habilitação no lre~u~lto para promoção por. merecimento à Classe Ae deSignação para
lC . . - 1ll1lSsaO permanente no extenor;
! urso reqUISito para promoçao por 1
[merecimento à Classe A e designação I
lpara missão permanente no exterior; I

[

...•••... , , ,'" , , ,' l" ' ' "'.

1 Art. 25. Para promoção porjMatriz ~stino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das Relacoes Exteriores
!merecimento, O Oficial de l- Em revisão PR
ICh lari d ' I . IArt. 74! ~ce a evera conc urr os I
lsegumtes cursos: 1
I I, '
!··,······..····.._·i=·C~;;;;·d~ ..;\t~;íi~çã;;·d~ rM;tri~·Õ;;;ti~;·i54:·iFi75õl/-í986·:·Mi;d;:;ri~·d;;;·R;í;~;-~·E~í;ri~;~;

!Oficial de Chancelaria (CAOC), que 1- Em revisã~ PR
I d ' I d IArt. 74 InCISO 1lcompreen era au as e provas e i '
!disciplinas inerentes às atribuições de 1
jOficial de Chancelaria da Classe A; ,
j,
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ft;~t~~ ·~··a~~~;:~~~::~~~:o~·~·~ 1~~~~~ni~754~·LEi7501i1986~·Mini~riO·~·R~i~~~~·E~i~ri~~~sI
los arts. 25 e 26. I e 11, serão I I
lorganizados pelo Ministério das ias cursos de que tratam o alt. 56. parágrnfo único. 11. e os arts. 74 e 75. I
iRelações Exteriores. em articulação ie 11. serào organizados pelo Ministério da.~ Relaçilcs Exteriores. em I
!com a Secretaria da Administração !articulm;ão cum o Ministério da Administrnção Federal e Reronna do
iF d I ,Estado.
i e era. i !

~! ~i····......········..Art:·28:··6'õfi~·i;l'd~· ..·····........ i

jChancelaria perceberá gratificação de ;,:,
lvinte por cento pela aprovação no
jCurso de Atualização de Oficial de i
!Chancelaria (CAOC) e de trinta por I
!cento pela aprovação no Curso de ,I

IEspecialização de Oficial de
IChancelaria (CEOC).
i,
1....,....·....····Art:29:·0A;;i~t~~;·d~· .._·..
lChancelaria perceberá gratificação de
ivinte por cento pela aprovação no
iCurso de Treinamento para o Serviço
lno Exterior (CTSE) e de trinta por
lcento pela aprovação no Curso de
jEspecialização de Assistente de
!Chancelaria (CEAC).
Ir- Art. 30. A gratificação
iprevista nos arts. 28 e 29 desta lei
jserá aplicada sobre o valor do
Ivencirnento. de forma cumulativa.
I .r---------------.... ------ ------------
i Art. 31. Poderão ser IMatriz Destino: 754 - LEI 7501/1986 - Ministerio das Relacoes Exteriores
irealizados outros cursos ou 1- Em revisão PR
I d' ri ,Art. 77IProgramas e tremamento ~e i
jinteresse da administração. visando a IPoderão ser realizados outros cursos ou progmmas de treinamento de
lcapacitação e melhor desempenho linteresse da Administrnção. visando à capacitação e ao melhor
lfuncional do servidor. desempenho funcional do servidor.
I
I .' .. '. . .
f Parágrafo único. Os cursos. Matriz Destino: 754 - LEI 750111986 - Ministerio das Relacoes E;ieri~~;
ide que trata este artigo poderão - Em revisllo PR .
I .. . . .Ar!. 77 •Parágrafo tlnico
lconstlturr requIsito para o
ldesempenho de funções de chefia e
Ide assistência intermediária.

~_........_-_.....;..~......._.-'--'_._...._,.....!
j CAPÍTULo VII
! Das Disposições Gerais eI Transitórias
i Marcado como Niio Aproveltável

I a....-
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Comentário
Trata-se de disposição de caráter
temporário e relativa ao momento da
instituição da carreira de Oficial de
Chancelaria. Por não se destinar a
vigência permanente. não foi
incorporada a esta consolidação.

f' , .......•..•. "., ...••..••.•..•.••••......•.. , ,., .. , .•....

) Art. 32. A primeira
!composição da Carreira de Oficial de
IChancelaria far-se-á com os atuais
jintegrantes da categoria funcional de
iOficial de Chancelaria.
i
~
I Marcado como Não Aproveitável

Comentário
Trata-se de disposição de caráter
transitório relativa ao momento da
instituição da carreira de Oficial de
Chancelaria. Por não se destinar a
vigência permanente. não foi
incorporada a esta Consolidação.

r------P;ãgrafo úni~o. O-s-----

lservidores mencionados no caput
!deste artigo serão posicionados na
Inova carreira em ordem hierárquica
!decrescente. mediante o
!deslocamento de um padrão para
lcada doze meses de efetivo exercício
lno Ministério das Relações
!Exteriores.
I
I
iI Marcado como Não Aproveitável

1
t
i
!

I
i
;
I
I
I
I
I
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Comentário
Trata-se de disposição de caráter
temporário e relativa ao momento da
instituição da carreira de Assistente de
Chancelaria. Por não se destinar a
vigência permanente. não foi
incorporada a esta consolidação.

i' ·················Anj3. ·s·~~ã~·~~q~~<k~dos
lna Carreira de Assistente de
IChancelaria. mediante transformação
idos respectivos cargos. os atuais
Iservidores do Ministério das
!Relações Exteriores integrantes de
!categoria de nível médio com
jatribuições correlatas. que tenham
!cumprido missão no exterior.
\ressalvada opção em contrário.

Marcado como Não Aproveitável

Comentário
Trata-se de disposição de caráter
temporário e relativa ao momento da
instituição da carreira de Assistente de
Chancelaria. Por não se destinar a
vigência permanente. não foi
incorporada a esta consolidação.

f·~ ..., ., -·· .

i Parágmfo único. Os
lservidores mencionados no caput
jdeste artigo serão posicionados na
inova carreira. em ordem hierárquica
jdecrescente, obedecido o critério de
jantigüidade. mediante o
!deslocamento de um padrão para
!cada doze meses de efetivo exercício
lno Ministério das Relações
lExteriores.,
I,
1 Marcado como Não Aproveitável

1

I,,
I,,,
!,
1,
\
!,
l---Art. 34. Os v~imentos d;
jOficial de Chancelaria e do
!Assistente de Chancelaria
lcorresponderão àqueles fIxados no
IAnexo 11 da Lei~ 8.460. de 17 de
!setembro de 1992. níveis superior e
!intermediário, aplicados os
!respectivos reajustes.
!
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i Art. 35. O servidor que já
ltenha cumprido missão permanente
lno exterior será considerado
lhabilitado nos cursos mencionados
Ino art. 25. I. e no art. 26. L

;
1

'1~:~~~:~i~754'~ LEI750ú1986'~'Mi;;j~ri;;~R~i~~~~ Eltieri~~~~ I
iArt. 89

i I
ia aliciai e o Assistente de Chancelaria que. em 23 de de7..t:mhrn de 1993. i
!Já tinham cumprido missão pennanente no eltteríor serão considerados I
ihahilitudos. respectivamente. nos cursos de Atualização de Oncial de ,
iChancclaría (CAOC) e de Treinamento para o Serviço no Eltterior i
iCCTSE). 1
i i
~ ~

·····..·--·····--..·Art:'j6:'A;'d~;p~~;;;--"'------' fM;tri~'o;;;ti~~;-754':'LE65õ"j/í'986':"Mici;~-;;'d;~R~i"~~~~E;teri~~;~'l

:decorrentes da aplicação desta lei 1- Em revisão PR i
, iArt. 87 :
!COlTerão à conta do orçamento do . i
jMinistério das Relações Exteriores. i
l.-----..-- - -- --.----.----.--------..---- --------.---.. ~ -..-- ---------..------ - -..--.-- '-- 1I Art. 37. Esta lei entra em IMatríz ~stino: 754 - LEI 750111986 - Ministerío das Relacoes Eltteriores I
lvigor na data de sua publicação. 1~~97vlsão PR

I 1..·1ci ''''''' ,m ,I,.. M ""ta do ~. ",,"k.ç'" I
~.__....._, •__., ._. M.._MM •__...' , • ...._, ....~,••_._... , ••••1

Brasília. 22 de dezembro de 1993; 172° da Independência e 105° da República.

ITAMAR FRANCO

Celso Luiz Nunes Amorim

Anexo
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LEI N° 9.458. DE 9 DE MAIO DE 1997

Dá nova redação ao inciso I do art. 22 da Lei n° 8.829. de 22 de dezembro de 1993:que cria, no Serviço
Exterior Brasileiro. as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria.

O PRESlDE~TE DA REPÚBLICA. tàço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. Iº O inciso I do an. 22

da Lei nº 8.829. de 22 de dezembro
de 1993. passa a vigorar com a
seguinte redação:
"'Art. 22 ..

I - estágio inicial minimo de dois anos
de etetivo exercicio na Secretaria de
Estado;

Art. 2º Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.

Marcado como Não Apro\'eitá\'el

Comentário

~1atriz Destino: 75-1 • LEI 750 1,!lJX6 • ~linisterio das Rclacoes Exteriores 
Em re\'Ísào PR
Art. 60 . Incíso I

"stagio imclal nummo d" dOIS anos d" eletivo exerCICIO na SecretarIa de
Estado:

Brasilia. 9 de maio de 1997; 176° da Independência e 109° da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Felipe Lampreia
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Aviso n!! 649 - C. Civil.

Em 18 de maio de 1999.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República relativa a projeto de lei que "Consolida a legislação que dispõe sobre o regime jurídico

dos Servidores do Serviço Exterior".

Informo, outrossim, que a matriz de consolidação referente ao projeto em tela está

sendo disponibilizada para operação através do programa de consolidação desenvolvido pelo

Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - Prodasen.

Atenciosamente,

-=:;t"-~ c.-~ '\-GI .-../
SILVANO GIANNI

Chefe da Casa Civil da
Presidência da República, Interino

I I PRIMEIRA SECRETARIA.. .. ... ..""

~ lAR

. Em, IS..)Q~J 19..;J~., Ao Senhor
! ::lecrctário. Geral

r;-j:illCJ3-i~~/ATAN
Prlmol~o S::-:!'3izdoA Sua Excelência o Senhor

Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLIA-DF.
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OF/GAB/I/NQ 751

Maio de 1999

Suplentes
Confúcio Moura
Jurandíl Juarez

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL, nos seguintes termos:

OFíCIO NQ 950·L·PFU99

Brasília, 11 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência os deputados do

Partido da Frente Liberal - PFL, que farão parte da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a in
vestigar a atuação da Fundação Nacional do índio 
FUNAI. (Requerimento de CPI nQ13, de 1995, do
Senhor Deputado Elton Rohnelt e outros).

Titulares
Deputado Elton Rohnelt
Deputado Expedito Júnior
Deputado Francisco Garcia
Deputado Raimundo Santos

Suplentes
Deputado Benedito Dias
Deputado José Melo
Deputado Joãq Ribeiro
Deputado Luiz Barbosa

Indico, ainda, o Deputado Elton Roh
nelt como Relator.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do PMDB, nos seguintes termos:

OF/GAB/I/NQ 740

Brasília, 1!I- de maio de 1999

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGMIP nQ133199, encami·

nho a Vossa Excelência a relação com os nomes dos
Deputados do PMDB, que comporão a Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada a investigar a arrecadação
e destinação de verba da Taxa de Organização e Regu
lamentação do Mercado de Borracha - TORMB - no que
se refere à atuação do Instituto Brasileiro do Meio Ambi
ente e dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA.

Titulares Suplentes
Alceste Almeida Luiz Bittencourt
Confúcio Moura Moacir Micheletto
Jorge Costa

Outrossim, informo que a vaga restante será
preenchida oportunamente.

Atenciosamente, Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do PMDB.

Brasília, 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nQ132199-SGMP, enca

minho a Vossa Excelência QS nomes dos Deputados
do PMDB que comporão a Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a apurar o desperdício de ali
mentos no período dos governos imediatamente an
teriores ao Presidente Fernando Henrique Cardoso,
quanto ao armazenamento, rodízio de estoques,
transporte, movimentação e conservação dos ali
mentos estocados.

Titulares Suplentes
Carlos Dunga Philemon Rodrigues
Francistônio Pinto Silas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

OF/GABIIINQ 752

Brasília, 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nQ1GO-SGMP/99, enca

minho a Vossa Excelência os nomes dos Deputados
do PMDB que comporão a Comissão P?rlamentar
de Inquérito destinada a investigar a crise do setor
produtivo da borracha natural e os reflexos na política
govemamental do setor.

Titulares Suplentes
Elcione Barbalho Alceste Almeida
Jurandil Juarez Confúcio Moura
Luiz Bittencourt Jorge Costa

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

OF/GAB/I/NQ 753

Brasília, 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nSl 474/99, en

caminho a Vossa Excelência a relação com os no
mes dos Deputados do PMDB, que comporão a
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a in
vestigar a atuação da Fundação Nacional do índio
-FUMAI

Titulares
Alceste Almeida
Igor Avelino



Quinta-feL. 'W 22359;. "PIO DA CluVJAAA DOS DEPTITADOS
._------~-......:...._....::...::...:---

Maio de 1999

Jorge Costa Osvaldo Reis
Por oportuno, rene., ~ a Vos::;a Excelêm~ia pro

testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/I/N2 725199

Brasília, 13 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

nos termos regimentais, os Deputados Antônio Feijão,
B. Sá e Nicias Ribeiro, como membros titulares, e os
Deputados Luciano Castro, Sebastião Madeira e Ze
naldo Coutinho, como membros suplentes, para inte
grarem a Comissão Parlamentar de Inquérito destina
da a investigar a atuação da Fundação Nacional do
índio - FUNAI".

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Lí
der do PSDB.

OF. PSDB/IIN2812/99

Brasília, 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Senhores Depu

tados Luís Eduardo e Lídia Quinan, como membros
titulares, e Jovair Arantes e Marisa Serrano, como
membros suplentes, para integrarem a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar o des
perdício de alimentos no período dos governos ime
diatamente anteriores ao Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, quanto ao armazenamento, rodízio
de estoques, transporte, movimentação e conserva
ção dos alimentos estocados.

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Lí
der do PSDB.

OF. PSDB/I/N2813/99

Brasília, 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Senhores Depu

tados Antônio Feijão e Anivaldo Vale, como mem
bros titulares, e Arthur Virgílio e Marinha Raupp,
como membros suplentes, para integrarem a Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a investigar
a arrecadação e destinação da verba da Taxa de
Organização e Regulamentação do Mercado de
Borracha - TORMB - no que se refere à atuação do
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recur
sos Naturais Renováveis - IBAMA.

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Lí-
I

der do PSDB.

OF. PSDB/I/N2 814199

Brasília, 19 dei maio de 1999

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Senhores Depu

tados Badu Picanço e Nilson Pinto, como membros
titulares, e Fátima Pelaes e Sérgio Carvalho, como
membros suplentes, para integrarem a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
crise do setor produtivo da borracha natural e os re
flexos na política governamental do setor.

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Lí
der do PSDB.

Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, Líder
do PTB, nos seguintes termos:

OFíCIO NQ 225/99

Brasília, 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, os Srs. Deputado Renildo Leal (PTB - PA),
na qualidade de Titular, e Josué Bengtson (PTB 
PA), na qualidade de Suplente, para integrarem a
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a in
vestigar a atuação da Fundação Nacional do índio 
FUNAI. (Requerimento de CPI nº 13, de 1995, do
Senhor Deputado Elton Rohnelt e Outros).

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e apreço. - Deputado Roberto Jeffer
son, Líder do PTB;

Do Sr. Deputado José Carlos Aleluia, Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, nos seguintes termos:

OF. N2 197/99-CCJR

Brasília, 28 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nQ

4.620-N94, apreciado por este Órgão Técnico em
27 de abril do corrente. .

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Carlos Aleluia, Presi
dente.

OF. NQ211-P/99-CCJR

Brasília, 28 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumpri

mento ao art. 58 do Regimento Interno, a aprecia-
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ção por este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto
de Lei nº 1.726-B/96.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e parecer a ele oferecido.

Cordialmente, Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.

OF. Nº 212-P/99-CCJR

Brasília, 28 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumpri

mento ao art. 58 do Regimento Intemo, a apreciação
por este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de
Lei nº 2.447-N96.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e parecer a ele oferecido.

Cordialmente, Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.

OF. Nº 272-P/99-CCJR

Brasília, 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encamil)ho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 40/99, apreciado por este Órgão Téc
nico em 11 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

OF. Nº 274-P/99 - CCJR

Brasília, em 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 395/97, apreciado por este Órgão
Técnico em 11 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

OF. Nº 275-P/99 - CCJR

Brasília, em 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para ~s provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 14/99, apreciado por este Órgão Técni
co em 11 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado José Carlos Alelui, Presidente.

OF. Nº 276-P/99 - CCJR

Brasília, em 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 15199, apreciado por este Órgão Técnico
em 11 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

OF. Nº 277-P/99 - CCJR

Brasília, em 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 23/99, apreciado por este Órgão Téc
nico em 11 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a vossa excelên
cia protestos de elevada estima e distinta considera
ção. - Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

OF. Nº 278-P/99 - CCJR

Brasília, em 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 24/99, apreciado por este Órgão Técnico
em 11 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

OF. Nº 279-P/99 - CCJR

Brasília, em 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emen
da à Constituição nº 440/96 e a de nº 592/98, apen
sada, apreciadas por este Órgão Técnico em 12 de
maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

OF. Nº 301-P/99 - CCJR

Brasília, em 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
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Legislativo nQ 783/99, apreciado por este Órgão
Técnico em 18 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Carlos Aleluia, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Geovan Freitas, Presidente
em exercício da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, nos seguintes termos:

CF. NQ 236-P/99 - CCJR

Brasília, em 6 de maio e 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o substitutivo do Se
nado ao Projeto de Lei nQ 2.161-B/91 , apreciado por
estE~ Órgão Técnico em 5 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Geovan Freitas, Presidente
em exercício.

CF. NQ 237-P/99 - CCJR

Brasília, em 6 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto ge Decreto
Legislativo nQ 11/99, apreciado por este Orgão Téc
nico em 5 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Geovan Freitas, Presidente
em exercício.

CF. NQ 238-P/99 - CCJR

Brasília, em 6 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nQ 12199, apreciado por este Órgão Técnico
em 5 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Geovan Freitas, Presidente
em exercício.

CF. NQ 239-P/99 - CCJR

Brasília, em 6 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto

Legislativo nº 19/99, apreciado por este Órgão Técnico
em 5 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Geovan Freitas, Presidente
em exercício.

CF. NQ 240-P/99 - CCJR

Brasília, em 6 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto, de Decreto
legislativo nº 21/99, apreciado por este Orgão Técni
co em 5 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Geovan Freitas, Presidente
em exercício.

CF. NQ 241-P/99 - CCJR

Brasília, em 6 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nQ 10/99, apreciado por este Órgão Técnico
em 5 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Geovan Freitas, Presidente
em exercício.

CF. NQ 242-P/99 - CCJR

Brasília, em 6 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 26/99, apreciado por este Órgão Técnico
em 5 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce·
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Geovan Freitas, Presidente
em exercício.

CF. Nº 243-P/99 - CCJR

Brasília, em 6 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 27/99, apreciado por este Órgão Téc
nico em 5 de ma:·) do corrente.
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Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Geovan Freitas, Presidente em exercício.

Da Srll Deputada Maria Elvira, Presidenta da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nos
seguintes termos:

OFíCIO Nº 259-P/99

Brasília, em 5 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumpri

mento ao disposto no artigo 58 do Regimento Inter
no, a rejeição do Projeto de Lei nº 3.879/97 do Sr.
Ursicino Queiroz, que "dispõe sobre a obrigatorieda
de de jornais e revistas, publicados no País, obede
cerem à norma ortográfica vigente", para publicação
da referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, Deputada Maria Elvira, Pre
sidenta.

Da SrI Deputada Veda Cruslus, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, nos se
guintes termos:

OF. NQ 163-P/99

Brasília, em 5 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. ExB, para os fins previstos no art.

54, 11, do Regimento Interno, que esta Comissão con
cluiu pela inadequação financeira e orçamentária do
Projeto de Lei nQ2.537/96, bem como do Substitutivo
aprovado pela Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, do Tribunal Superior Eleitoral.

Cordiais Saudações, Deputada Veda Cruslus,
Presidenta.

OF. NQ 164-P/99

Brasília, em 5 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. ExB, para os fins previstos no art.

54, 11, do Regimento Intemo, que esta Comissão conclu
iu pela inadequação financeira e orçamentária do Proje
to de Lei nQ3.136/97, do Superior Tribunal de Justiça.

Cordiais Saudações, Deputada Veda Crusius,
Presidenta.

OF. NQ 165-P/99

Brasília, em 5 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex!!, para os fins previstos no

art. 54, 11, do Regimento Interno, que esta Comissão

concluiu pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei nQ3.796-A/97, e pela não implicação
com aumento ou diminuição da receita ou das despe
sas públicas das emendas apresentadas na Comis
são, não cabendo pronunciamento quando à adequa
ção financeira e orçamentária, do senado Federal.

Cordiais Saudações, Deputada Veda Cruslus,
Presidenta.

Do Sr. Deputado Enivaldo Ribeiro, Presi
dente da Comissão Especial destinada a analisar
o Projeto de Lei Complementar n2 9, de 1999, do
Poder Executivo, que "dispõe sobre as normas
gerais para a instituição de regime de previdên
cia complementar pela Uniâo, pelos estados,
pelo Distrito Federal e pelos municípios". (PLP 9199
- Nonnas Gerais - Previdência Complementar),
nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 3/99-PRES

B~asília, em 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex!!, que foi instalada nesta

Casa, em 12-5-99, a Comissão Especial destinada a
analisar o Projeto de Lei Complementar nQ 9, de
1999, do Poder Executivo, que "dispõe sobre as
normas gerais para a instituição de regime de previ
dência complementar pela União, pelos estados,
pelo Distrito Federal e pelos municípios".

Cumpre-me informar que foram eleitos para Presi
dente o Deputado Enivaldo Ribeiro, e para Primeiro, Se
gundo e Terceiro Vice-Presidentes os Deputados Pedro
Canedo, Osvaldo Biolchi e Dr. Rosinha, para Relator foi
designado o Deputado Robson Tuma.

Atenciosamente, Deputado Enivaldo Ribeiro,
Presidente.

Do Sr. Deputado Themístocles Sampaio,
Primeiro Vice-Presidente da Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta Constitu
cional nli! 627-A, de 1998, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 2/99 - PR

Brasília, em 13 de maio de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên
cia que, nesta data, foi instalada a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 627-A, de 1998, que "altera os artigos
29 e 212 da Constituição Federal" - municípios.

Na mesma ocasião foram eleitos os seguintes
Deputados para comporem a Mesa:

Presidente: Deputado Átila Lins
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12 Vice-Presidente: Deputado Themístocles
Sampaio

22 Vice-Presidente: Deputada Teima de Souza
32 Vice-Presidente: Deputado Eliseu Moura
Informa ainda que, conforme acordo das lide-

ranças Partidárias, foi indicado o Sr. Ronaldo Cézar
Coelho para Relator da proposição.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência pro
testos de especial e superior consideração. 
Deputado Themístocles Sampaio, Primeiro Vi
ce-Presidente.

Do Sr. Deputado Cleonâncio Fonseca, nos
seguintes termos:

OFíCIO N2 547/99

Brasília, em 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, pela presen

te, venho respeitosamente a vossa presença, comu
nicar-lhe que filiei-me ao Partido Progressista Brasi
leiro - PPB, desligando-me, formalmente, do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB.

Assim, requeiro as anotações necessárias junto
à Mesa dessa egrégia Casa.

Cordialmente, Cleonâncio Fonseca, Deputado
Federal-SE

Defiro.
Em 19-5-99. Michel Temer, Presidente.

PAI

Venâncio Fernandes da Fonseca
FILIAÇÃO --:.;.;........-----------------_-;
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Oficio n° 546/99

Senhor Presidente,

Brasília, l!fde maio de 1999.

Venho pela presente, comunicar a VoSsa Excelência.

que na data de ontem, filiei-me ao Partido Progressista Brasileiro-PPB,

deixando, por conseguinte, a legenda do Partido do Movimento Democrático

Brasileiro-P:MDB.

Sendo o que tinha para o momento, colho o ensejo,

para renovar-lhe meus protestos de consideração e apreço.

.--- .
• __ 0#"

Excelentíssimo Senhor
Senador Jader Barbalho
DD. Presidente Nacional do PMDB
Nesta
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Do Sr. Deputado Moacir Micheletto, nos
seguintes termos:

OF. NQ 234/GAB. 481/99

Brasília, em 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, venho à

presença de Vossa Excelência para solicitar o de
sarquivamento dos Projetos de Lei de minha auto
ria, abaixo relacionados:

• Projeto de Lei n23.663/1993;
• Projeto de Lei n24.040/1993;
• Projeto de Lei n24.300/1993;
• Projeto de Lei nº 3.167/1997;
• Projeto de Lei n24.431/1998.

Contando com o valioso atendimento de Vossa
Excelência, agradeço antecipadamente e sou,

Respeitosamente, Moacir Micheletto, Deputa
d.o Federal PMDB/PR

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL 3.167/97 e
PL 4.431/98. Indefiro quanto às proposições:
PL 3.663/93, PL 4.040/93 e PL 4.300/93,
por terem sido arquivadas definitivamente.
Oficie-se ao requerente.

Em 19 de maio de 1999. Michel Temer,
Presidente

Do Sr. Deputado Rubens Furlan, nos seguintes
termos:

OFíCIO N2 40/99

Brasília, em 13 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Solicito a V. Exll as gestões necessárias para a

retirada de tramitação do Projeto de Lei n2 374/99,
nos termos do artigo 104 do Regimento Interno.

Agradeço a atenção que tenho recebido.
Cordialmente, Rubens Furlan, Deputado Fede

ral, PFUSP.

Defiro.
Em 19-5-99. Michel Temer, Presiden

te.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Finda a
leitura do expediente, passa-se à

HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A pre

sente sessão destina-se a homenagear os 15 anos

do Movimento Diretas-Já e a aprovação da emenda
constitucional do Deputado mato-grossense Dante
de Oliveira, que restabelecia a eleição.

A Presidência convida a assumir lugar de hon
ra na mesa o Governador Dante de Oliveira, o em
blemático Deputado Franco Montoro,
ex-Governador do Estado de São Paulo, e a Sra.
Fafá de Belém. (Palmas.)

Antes de passar a palavra ao autor do requeri
mento desta sessão de homenagem, será projetado
vídeo no telão com execução do Hino Nacional.

(É executado o Hino Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A Mesa
registra a presença do Ministro Aldo Fagundes, do
Superior Tribunal Militar.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Uno Rossi, autor da
proposição, que tem quinze minutos para proferir
seu discurso.

O SR. UNO ROSSI (PSDB - MT. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Sras. e Srs. Convidados, há quinze
anos o povo brasileiro sofria terrível golpe em sua
legítima aspiração de eleger, pelo voto direto, o Pri
meiro Mandatário da República. Em 25 de abril de
1984, nesta Câmara dos Deputados, proposta de
emenda constitucional nesse sentido recebia ex
pressivos 298 votos favoráveis; vinte e dois votos
mais eram necessários, mas eles não foram dados
à nobre causa.

A comoção foi geral. No dia seguinte, os mi
lhões de cidadãos que apoiavam a Campanha pelas
Diretas-Já não podiam - e, cremos, nem deseja
vam - esconder a decepção frente à vitória das for
ças obstinadas em andar na contramão da história.

Passado o impacto inicial, e embalados pela
repercussão dos concorridos comícios e da Carava
na das Diretas, homens públicos não esmoreceram
e continuaram trabalhando para estabelecer e forta
lecer a democracia brasileirà. Figuras do quilate do
Exmo. Sr. Presidente da República, Fernando Henri
que Cardoso, do Senador José Sarney, do
ex-Senador Miguel Arraes, do ex-Governador Leo
nel Brizola, do Presidente de Honra do Partido dos
Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, do Sr. Go
vernador de São Paulo, Mário Covas, do Sr. Ministro
de Estado das Comunicações, Pimenta da Veiga,
preenchem o cenário político nacional com exemplos
de luta incansável pelo pleno exercício de cidadania.

Elencamos também outros nomes ilustres e de
destaque em todo esse processo: o Sr. Deputado



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 22367

Federal Franco Montoro, o Sr. Euclides Scalco, Pre- quela vitória, mas, logo depois, o Colégio Eleitoral,
sidente do Conselho da ltaipu Binacional, o ex-Senador pela última vez, seria utilizado para que se esboro-
José Richa, o ex-Deputado João Amazonas. asse o regime militar e se desse início à transição

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senho- democrática através da vitória de Tancredo Neves.
res convidados, a par de todas as celebridades cita- Falecendo logo depois o ilustre estadista, foi substi-
das, desejamos destacar aquele que, se não foi o tuído por José Sarney, que cumpriu - pelo menos
primeiro brasileiro a sonhar com o restabelecimento isso se pode dizer com muita segurança - com in-
das eleições diretas - a pregação oposicionista teligência, com pertinácia, o seu objetivo de levar a
vem desde a edição do Ato Institucional nll 2, em ou- cabo a transição do País do autoritarismo para a de-
tubro de 1965 -, foi quem tomou a iniciativa de pro- mocracia. Sarney abriu o Palácio para Giocondo
por a emenda constitucional lamentavelmente derro- Dias, João Amazonas, legalizou os partidos que es-
tada em abril de 1984. Estamos falando do atual tavam na clandestinidade. Pessoalmente, fiquei mui-
Governador do Mato Grosso, Sr. Dante de Oliveira, to tocado quando vi Lula, Fernando Henrique, Co-
que, em seu segundo dia como Deputado Federal, vas, Brizola, vi um pouco de todos nós ali, hoje divi-
apresentou emenda que, com um artigo, restaurava didos, pelo natural desdobramento do processo em
a eleição direta para Presidente e Vice-Presidente que cada um passa a ter uma visão de Brasil. Mas é
da República. importante sabermos que num passado recente to-

Dante de Oliveira, mais uma vez, não fugiu à dos nós queríamos uma coisa só: liberdade, demo-
missão de homem público comprometido com seus cracia, eleições diretas e, depois, a transição demo-
princípios e com os seus eleitores. Sua administra- crática. V. Exª está de parabéns. Em nome do Presi-
ção no Mato Grosso é divisora de águas. A atual pu- dente Fernando Henrique Cardoso, trago-lhe os
jança do Estado deve-se ao caráter ilibado de seu cumprimentos de S.Exa. Temos hoje uma manhã de
Governador e à sua capacidade de implementar gala com esta sessão. Abraço com muita efusão,
projetos a despeito de todos os obstáculos enfrentados. com muita ternura o Governador Dante de Oliveira,

Temos certeza de que foi essa a mesma moti- que é uma das figuras mais notáveis do meu partido
vação que deu origem à proposta de emenda à hoje. Homenageio Fafá de Belém, que foi a voz e o
Constituição que, por sua vez, redundou na grande sentimento de todo aquele momento. Deveria dizer
mobilização nacional que tomou o Brasil em 1984. que é hora de reafirmar-se que, dentre tantos gran-

des brasileiros, foi bom ter revisto ainda como Go
Ouço, com prazer, o aparte do Deputado

Arthur Virgílio. vernador de São Paulo aquele que para mim é o
brasileiro vivo mais aperfeiçoado de todos, um

O Sr. Arthur Virgílio - Antes de mais nada, exemplo permanente para todos nós, que é o Go-
minhas congratulações emocionadas pela iniciativa vernador Franco Montara. Muito obrigado a V. Exll

de V. Exll E mais ainda: vi que o vídeo aqui mostra- (Palmas.)
do emocionou essa figura extraordinária que é Fafá O SR. LINO ROSSI - Muito obrigado, Líder.
de Belém; emocionou a mim, seguramente; com
certeza, tocou o Governador Dante de Oliveira; e A sociedade civil se engajou de maneira sur-
deve ter mexido no coração sempre vigoroso, sem- preendente. O amarelo, cor símbolo do movimen-
pre jovem, do Governador Franco Montoro, que foi to, coloriu o País. Nomes expressivos da música
quem deu, na verdade, a grande partida para que a popular brasileira, teatro, cinema e televisão tive-
mobilização popular se fizesse possível. A partir da ram elogiosa participação, como a cantora Fafá
iniciativa sensível, percuciente, absolutamente arti- de Belém, em sua memorável interpretação do
culada do Deputado Dante de Oliveira, e tive a hon- Hino Nacional, aqui representando toda a classe
ra de acompanhá-lo em todos aqueles passos pelo artística; o jogador de futebol Sócrates, grande
Brasil afora e vi como foi feliz a sua idéia encontran- craque do futebol brasileiro, e o grande radialista
do-se com aquele caudal de vontade de liberdade e locutor esportivo Osmar Santos, que comandou
que perpassava os corações e os cérebros dos bra- o palanque da caravana das Diretas-Já.
sileiros. Mas o vídeo fala por mim, fala por todos Para concluir, Sr. Presidente, lembramos a.ga-
nós. Vi Fernando Henrique, vi Covas, vi Montara Ii- leria de homens públicos engajados no processo de
derando aquele processo, vi a figura de Tancredo abertura deste País e que, para nossa tristeza, de-
Neves. Afinal de contas, não houve derrota da sapareceram deixando lacunas que não podem ser
Emenda Dante de Oliveira. Houve uma firula regi- preenchidas. O ex-Senador Teotônio Vilela foi o pri-
mental que impediu a consagração, na prática, da- meiro a captar o imenso potencial do apelo popular
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por eleições diretas, dedicando suas últimas forças
a esse ideal.

Quero lembrar também, ainda com seu vigor
físico, apesar do avançado da idade, Barbosa Lima
Sobrinho, Presidente da Associação Brasileira de
Imprensa, que também foi de inegável importância
para a afirmação das Diretas-Já. Rememoro tam
bém Tancredo Neves, prócer da oposição concilia
dora, que, com a derrota da emenda constitucional,
empenhou-se na costura da candidatura indireta, fir
mando-se como solução natural das oposições.

Por último, mas não menos importante, recor
damo-nos do Deputado Ulysses Guimarães, o Se
nhor Diretas, cuja liderança oposicionista em muito
engrandeceu, estimulou e deu lastro ao refrão "Eu
quero votar para Presidente". Tivessem vingado as
eleições diretas naquela época, sua candidatura seria
imbatível.

Quinze anos se passaram, mas o ideal demo
crático não. No Brasil, as eleições diretas estão con
solidadas. Na verdade, tal não seria fato sem a mo
bilização que se deu na década passada. Uma der
rota - por mais dolorosa que tenha sido - não le
vou os grandes homens deste País ao desânimo, ao
abandono do barco. Sem dúvida alguma, frutos que
hoje colhemos foram todos plantados pelo Movi
mento Diretas-Já. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A Mesa
recomenda aos nobres Deputados aparteantes que
sejam sintéticos nas suas intervenções. Temos ca
torze oradores inscritos e, evidentemente, queremos
aproveitar o máximo do tempo para ouvir os gran
des oradores falarem sobre um tema tão emocio
nante quanto o que estamos tratando.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Conce
do a palavra ao Deputado Eduardo Paes, pelo PFL,
que disporá de até dez minutos para proferir sua
oração.

O SR. EDUARDO PAES (PFL - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr. Governador
Franco Montoro, nossa Fafá de Belém, Sr. Governa
dor Dante de Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, se
nhoras e senhores, pedi ao meu Líder, Deputado
Inocêncio Oliveira, para hoje falar em nome do meu
partido, e fiz isso, Sr. Presidente, por um motivo mu
ito simples. A Campanha pelas Diretas-Já foi o pri
meiro movimento político de que participei na minha
vida. Já subi a esta tribuna algumas vezes, nesta
minha primeira legislatura, e confesso ser esta a vez
que mais me emociona.

Sr. Governador Dante de Oliveira, venho aqui
muito mais para fazer a V. Exll um agradecimento

em nome de toda uma geração. Na época do Movi
mento Diretas-Já eu tinha catorze anos. Filho de
uma família da classe média do Rio de Janeiro, as
sustada e com medo de ir às ruas para tentar garan
tir e fazer valer os seus direitos, as suas liberdades,
lembro-me de que comE!çava a me interessar por
política, e, quando soube da realização daquele co
mício na Candelária, senti uma vontade incrível de
estar presente no meio daquela multidão, que vimos
aqui no vídeo apresentado. Lembro, Governador,
que minha mãe, assustada - uma típica mãe de
classe média do Rio de Janeiro -, dizia: "Não, você
não pode ir, não vá". Eu dei um jeito. Naquele dia,
''fugi de casa" - entre aspas -, consegui escapar e
estava lá no meio daquela multidão, com catorze
anos, repito, com mais dois amigos da mesma ida
de, acompanhando o movimento.

Ali despertei para a política, comecei a acom
panhar e a participar; ali percebi a importância da
quilo que é inerente ao ser humano, aquilo que é
mais importante para todos nós: a liberdade, a pos
sibilidade de, no regime democrático, elegermos os
nossos representantes, manifestarmos as nossas
opiniões, dizermos aquilo que pensamos. Se hoje
estou aqui, se hoje a minha geração - tenho 29
anos - pode participar do processo político, pode
fazer valer a sua voz, sem dúvida alguma, foi graças
a esses homens que bravamente lutaram para ga
rantir a democracia neste País, foi graças ao Movi
mento Diretas-Já, que completa agora seus 15 anos
e que permitiu que todos estivéssemos aqui.

Sem querer alongar-me, gostaria de saudar o
Deputado Uno Rossi pela iniciativa, que possibilitou
podermos prestar esta justa homenagem a esse
movimento tão importante na História do nosso
País.

Concluindo, agradeço muito a todas as pesso
as que participaram daquele movimento, tanto
aqueles que estavam em cima do palanque - De
putados, Governadores, lideranças políticas, figuras
públicas que se engajaram naquela luta -, quanto
aqueles que estavam no meio da multidão, da qual
tenho orgulho de ter feito parte, aquela imensa
quantidade de pessoas que garantia, brigava, lutava
junto com nossos vocalizadores pela redemocratiza
ção de nosso País.

Agradeço muito especialmente a essas figuras
que aqui estão hoje compondo a Mesa: ao
ex-Governador Franco Montoro, hoje Deputado - é
uma grande honra poder ser Deputado com V. Exª
-, pela sua eterna juventude e vontade de estar
sempre alcançando o melhor pelo nosso País; a
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nossa Fafá de Belém, que, com sua voz e sensibili
dado, deu um toque de emoção e mobilização àque
le movimento; ao Governador Dante de Oliveira,
pela sua obstinação, pelo fato de ter proposto aque
la emenda, pela sua juventude naquele momento e
por lutar por ideais neste País. Quero agradecer
também a duas pessoas que não estão mais conos
co, às quais dou especial destaque: o Sr. Diretas,
nosso Ulysses Guimarães, que, infelizmente, não
tive a honra de conhecer pessoalmente ou de estar
nesse Parlamento juntamente com ele, e ao nosso
Presidente Tancredo Neves. São duas pessoas
que, sem dúvida alguma, representam tudo aquilo
que nós queremos para nosso País: liberdade de
mocrática, liberdade para expressar opiniões, liber
dade para um país mais justo.

Tenho a pretensão de agradecer, em nome de
toda uma geração, a todos aqueles que participa
ram desse movimento por nos permitirem ajudar na
construção de um Brasil melhor para todos nós.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A Mesa
registra a presença em plenário do Govmnador do
Estado de Tocantins, através do seu representante,
Deputado Paulo Mourão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) .- Concedo
a palavra ao Deputado Franco Montoro, pelo PSDB.

O SR. FRANCO MONTORO (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, demais participantes desta sessão
solene, é de justiça, em primeiro lugar, render a nos
sa homenagem ao autor desta iniciativa, Deputado
Uno Rossi.

Se a história é a mestra da vida, cultivá-Ia é re
ceber, manter e lembrar as grandes lições. A memó
ria é essencial à vida de um povo, especialmente a
de uma democracia.

A campanha das Diretas foi um dos episódios
mais emocionantes e importantes da nossa história
por duas razões fundamentais: primeiro, porque foi
um movimento de mobilização popular, do qual par
ticiparam, com entusiasmo e vibração, todos os se
tores da sociedade civil; segundo, porque foi um
movimento vitorioso, ou seja, produziu resultado. Foi
o movimento que derrubou a ditadura no Brasil.

A ditadura não caiu por meio de golpe ou de
contragolpe de Estado. Foi o povo nas rIJas que for
çou a maioria do Colégio Eleitoral a atender àquela
reivindicação popular. Foi a campanha das Diretas
que derrubou a ditadura militar que dominava o País
desde o golpe de 1964. E essa campanha não foi

um movimento isolado em nossa história. Ela teve
antecedentes, e tem conseqüências e efeitos de va
lor, os quais devem ser lembrados neste momento.

Dentro da limitação de tempo que tenho, VOLl

procurar sintetizar os antecedentes.
O primeiro, sem dúvida, foi a fundação do Mo

vimento Democrático Brasileiro, que uniu brasileiros
de todas as tendências que se dispunham 8., juntos,
lutar pela derrubada da ditadura. Foi uma decisã.o
séria e bastante controvertida. Muitos acreditavam
que fazer um movimento, criar um partido, naquele
momento, seria coonestar a ditadura. Mas nós e
muitos outros - vejo alguns dos companheiros pre
sentes, como o Deputado Alceu Collares - sustEm
távamos que, se havia uma trincheira de luta, um lu
gar para lutar, era preciso ocupá-lo, e o ocupamos,
Isso em 1966.

Em 1974, esse Movimento Democrático Brasi
leiro, que não era um partido, mas um movimento
que reunia todas as tendências, teve a sua primeira
vitória; e foi a primeira derrota da ditadura. A ditadu~

ra, o Governo autoritário foi derrotado em dezesseis
Estados do Brasil, e foram eleitos dezesseis Sena
dores da Oposição. Alguns historiadores, ao exami
nar a luta contra a ditadura, mencionam este como
o primeiro momento da luta com aspectos de vitória
no combate à ditadura.

Outro episódio importante, historicamente, da
maior significação foi a proposta, afinal aprovada de
forma indireta, da Emenda Constitucional que resta
beleceu a eleição direta de Governadores contra o
famoso AI-S que havia criado li figura ridícula dos
Governadores biônicos. E em 1982 o eleitorado do
Brasil elegeu dez Governadores da Oposição em
importantes Estados do País. Era mais um passo
nessa luta.

Trouxe e distribuí a todos os presentes os re·
manescentes de uma publicação minha que relem
bra a primeira fase da luta para as eleições diretas
para Governador.

Na pág. 23 desse documento, lembramos a
história relativa à farsa biônica:

Para assegurar a continuidade do sistema
de poder centralizado e autoritário, o Presidente
da República, após fechar o Congresso Nacio
nal, alterou de forma arbitrária as normas cons
titucionais vigentes e estabeleceu um conjunto
de medidas casuísticas que ficaram conhecidas
como ''pacote de abril".

A esses, o povo e a imprensa, na sua
intuição simples e sábia, passaram a dEmo~



Nas últimas eleições gerais para a
Assembléia Legislativa, a Câmara Federal e
o Senado, a população do Estado deu mais
de 70% dos votos ao MDB e apenas 30% à
Arena. Entretanto, no Colégio Eleitoral insti
tuído pelo pacote de abril, para a escolha
dos Governadores e Senadores "biônicos",
por esse processo, a Arena terá 1.001 votos
e o MDB 250. Isto é, os 70% se transfor
mam em 30% e os 30 em 70.

A autoridade determinava, e foi aqui, no Con
gresso Nacional, que surgiu a emenda, em cuja
apresentação há texto que merece ser lembrado:

Por que eleições Diretas Já?
1°) para acabar com a farsa "biônica";
2°) para que não se continue usurpan-

do o direito do povo de eleger seus gover
nantes e seus representantes;

3°) para que a comunidade nacional
passe da "passividade tutelada" para a "par
ticipação responsável".

40) para que tenhamos um governo
voltado para o povo e não para os interes
ses de grupos privilegiados;

5°) porque s6 um governo com raízes
do povo será capaz de promover o verdade
iro desenvolvimento nacional;

6°) porque só com eleições diretas ha
verá verdadeira segurança e pacificação no
País.

Esses documentos históricos relembram, nes
te dia de memória, aqueles fatos, e explicam como
aquele movimento cresceu - ou seja, com a apre
sentação dessa emenda que restabeleceu as elei
ções diretas de Governadores. Esses episódios es
tão nesse livro que escrevemos e do qual citamos
algumas páginas. E ao citar os fundamentos, o pro
jeü) iembra o princípio vigente desde a queda da
Monarquia.
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minar senadores e governadores "biônicos". Na página 25, vamos encontrar o fundamento
Alguns líderes do Governo estranharam e dessa emenda e dessa luta. O princípio vigente,
tentaram desmoralizar a denominação, e desde a queda da Monarquia, é de que ''todo poder
protestaram contra seu uso. Mas o povo emana do povo e em seu nome é exercido". Princí-
tem razão. pio esse afirmado na generalidade das Constitui-

Por que "biônicos"? Exatamente por- ções modernas, e que se vincula, num plano mais
que, como o homem biônico dos programas elevado, à própria Declaração Universal dos Direitos
de televisão, esses personagens estão sen- Humanos, que assim dispõe, em seu art. 21: "A von-
do fabricados artificialmente pela máquina tade do povo será a base da autoridade dos Govemos".
do Governo. Com esse fundamento, criou-se um movimen-

Continuando, temos na pág. 24, o exemplo de to de opinião pública. Mas, como na Emenda Dante
São Paulo: Oliveira, a emenda foi rejeitada mais uma vez. Porém,

era tão grande o impulso que a opinião pública e o pró
prio Congresso Nacional refletiam desse fato, que o
próprio Govemo, pouco depois, através do seu Líder,
apresentava uma emenda semelhante, que afinal foi
aprovada. Realizaram-se então as eleições de 1982.
Nessas eleições - a base da campanha das Diretas
-, a Oposição elegeu dez Senadores, inclusive nos
grandes Estados do Brasil: nove do MDB e um do
PDT, Leonel Brizola. Eleitos os Govemadores, come
çou um movimento de opinião pública.

Agora, menciono um fato pouco conhecido:
houve uma reunião na casa do José Lins, um mece
nas do Rio de Janeiro - um jantar com a presença
de artistas, jornalistas, intelectuais, ao qual eu havia
sido convidado. Eu, Governador recém-eleito, res
pondia às perguntas que me eram feitas. Em deter
minado momento, o jornalista e escritor Oto Lara
Resende deu um murro na mesa e, de forma até um
pouco violenta, disse: "Governador, os senhores
não foram eleitos para administrar apenas farol alto!
Os senhores foram eleitos para dar seguimento à
luta pela democracia!" Aceitei, evidentemente, as
palavras de Oto Lara Resende como colaboração.
Eu disse: "Estou respondendo a perguntas que me
foram feitas, que são sobre a administração. Mas
concordo com você. Realmente, a nossa responsa
bilidade maior, para dar continuidade ao apoio que o
povo nos deu, é dar seguimento a essa luta". E dis
se, mais: "Na próxima semana, terei encontro com
Tancredo Neves em Poços de Caldas e vou levar o
recado dos artistas e dos intelectuais do Brasil, que
estavam reunidos no Rio de Janeiro."

Aqui se vê, mais uma vez, a importância do ar
tista. Fafá de Belém, por exemplo, acompanhou
desde o início esse movimento, e acaba de lembrar,
nessa execução maravilhosa do Hino Nacional, o
aspecto entusiástico e heróico daquele momento,
que foi um movimento do povo brasileiro.

Realmente, dias depois, fui a Minas Gerais,
como Governador recém-eleito de São Paulo, visitar
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Tancredo Neves, para participar de uma inaugura
ção, em Poços de Caldas'. Levei aquela proposta,
com o recado dos artistas do Rio de Janeiro. Publi
camos ali um documento chamado "A Declaração
de Poços de Caldas", contendo a seguinte redação,
que transcrevo, pela sua importância histórica:

Os Governadores de São Paulo e de
Minas Gerais, reunidos em Poços de Cal
das, estabeleceram os seguintes pontos
para uma ação conjunta:

1} Empenhar-se, juntamente com os
Governadores de todos os Estados, numa
campanha nacional pela eleição direta do
Presidente da República.

2} Propor que se engajem nessa cam
panha, além dos governadores, congressis
tas, deputados estaduais, prefeitos, verea
dores e representantes dos diversos setores
da sociedade civil.

3} A campanha pela eleição direta do
Presidente da República deve ter caráter
suprapartidário e representar a ampla mobi
lização nacional, com a participação dos
partidos e de toda a população do País.

4} Não se deve cogitar, por enquanto,
da candidatura à Presidência da República,
para não enfraquecer a luta pela eleição di
reta. Todas as forças devem ser concentra
das na campanha pelo reconhecimento do
direito que o povo tem de ser ouvido.

Essa declaração teve uma importância muito
grande e marcou a diferença de movimentos que
haviam sido feitos; dois ou três movimentos haviam
sido feitos.

O PT havia realizado na Praça Charles Miller
uma reunião pelas eleições diretas. Mas era uma re
união do PT. Como Governador, eu havia sido con
vidado. Não podendo comparecer, fui representado
por Fernando Henrique e José Gregori. Mas era tal
o fechamento, que eles não puderam falar. Era um
movimento partidário a favor das Diretas. Também o
PMDB havia realizado uma reunião, no Paraná, mas
era muito em torno da candidatura de Ulysses Gui
marães. Ulysses, infelizmente, já se havia lançado
candidato em Nova Iorque.

O aspecto duro dessa declaração foi esse últi
mo item: a campanha não pode ter candidato à Pre
sidência da República; deve ser um movimento
aberto. E este foi o segredo que permitiu que ela re
unisse homens de todos os partidos.

Na primeira reunião, realizada na Praça da Sé,
falaram Ulysses Guimarães, Lula, Brizola, Tancredo
Neves; marcou-se o caráter aberto dessa campanha.

De acordo com essa resolução, os Governado
res iam reunir-se. Coube a mim, como Governador
de São Paulo, reuni-los. E o fiz, duas semanas de
pois, chamando os dez Governadores, que assina
ram e proclamaram o seguinte documento:

A eleição direta do Presidente da Re
pública é o caminho para a superação de
nossa crise econômica, política e social; é a
possibilidade de novos rumos para a econo
mia brasileira, com a reafirmação da nossa
soberania e o primado do mercado interno;
é a oportunidade de mudança, que substitui
rá as decisões centralizadas pela consulta
democrática aos grandes setores da socie
dade; é a forma de assegurar a confiança
da cidadania naqueles que são responsáve
is pela condução dos seus destinos; é a me
lhor alternativa para os Estados e os Municí
pios, que precisam da sua autonomia forta
lecida, em benefício da população e do
País; é o alento de que necessitam os que
vivem do salário e as empresas; é a espe
rança para a juventude; é a grande opção
patriótica para o Governo Federal, que aci
ma de interesse de grupos e ambições pes
soais poderá assegurar ao País um ins
trumento democrático capaz de permitir que a
própria Nação fixe os rumos da sua história.

A eleição direta do Presidente da Re
pública é uma reivindicação da consciência
nacional. A imensa maioria dos brasileiros a
reclama. A Nação tem o direito de ser ouvida.

Coube, em seguida, a convocação do primeiro
comício.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) 
Deputado Franco Montara, já lhe concedemos 
até porque estamos todos nos deleitandO com suá
aula de História sobre o movimento das Diretas 
seis minutos além do tempo. Peço a V. Ex!!, se fos
se possível, que tente sintetizar o pronunciamento.

O SR. FRANCO MONTORO - Procurarei ser
breve, e depois distribuirei os documentos que trago
para conhecimento e para depoimento histórico desse
grande movimento.

O primeiro comício foi na Praça da Sé, que eu
convoquei. Estiveram lá presentes todos os Gover
nadores, e todos os candidatos falaram. Pouco an
tes, o Presidente da República, João Figueiredo -
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é um dado importantíssimo! -, solicitou a formação ado. A grande reforma política que o Brasil exige é
de uma rede nacional e declarou: "O Brasil tem uma assegurar ao povo brasileiro maior participação.
ordem jurídica constituída, eis que prevê a eleição Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Pa-
direta, a eleição para o colégio eleitoral. Qualquer rabéns ao autor da iniciativa pela oportunidade de
movimento contrário será considerado subversivo e reflexão sobre essa data importante da nossa histó-
não será admitido pelo Governo"; isto significa: pelos ria. (Palmas.)
militares. O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) -

Muitos pensavam, então, em adiar o comício, Deputado Franco Montoro, esta Presidência é
marcado para o dia 25 de janeiro. Mas me lembrei quem pede desculpas a V. Exa por não permitir que
de que havia a Emenda Dante de Oliveira, e assim a aula de História continue. Mas, infelizmente, quan-
surgiu a idéia. No dia seguinte, também, como Go- do estamos na direção dos trabalhos, temos a obri-
vernador, solicitei a formação de uma rede nacional, gação de tentar coordená-los. Pode estar certo de
não consegui, mas teve grande repercussão a mi- que a tolerância foi aquém da que V. Exª merece.
nha declaração. E comecei com as mesmas pala- Durante o discurso do Sr. Franco
vras do Presidente: "O Brasil tem uma ordem jurídi-
ca constituída. De acordo com essa ordem, é o Con- Montoro, o Sr. Nelson Trad, 22 Secretário,
gresso... No Congresso há a Emenda do Deputado deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
Dante de Oliveira. A reunião será feita para aprovar da pelo Sr. Jaques Wagner, 3º Secretário.

a Emenda Dante de Oliveira dentro da ordem jurídi- O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con-
ca constituída. Está confirmado o comício do dia 25 cedo a palavra, para falar em nome do PMDB, ao
de janeiro". E ele se realizou. Deputado Ricardo Noronha.

Mas havia um pavor. Era o primeiro comício de Antes, porém, gostaria de convidar o Deputado
grande estilo contra á ditadura a contar com a pre- Uno Rossi, como autor do requerimento de realiza-
sença de todos os Governadores. Tomei várias cau- ção desta sessão, para assumir a presidência dos
telas - não adianta, aqui, dar detalhes a respeito trabalhos.
disso -, mas quando chegamos à Praça da Sé, era O SR. RICARDO NORONHA (PMDB - DF.
um dia chuvoso, começou a chegar uma multidão Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
que ultrapassou todas as expectativas. Para sinteti- Sras. e Srs. Deputados, convidados especiais para
zar, ao terminar o comício eu devia falar como Go- este momento histórico, Sr. Governador Dante de
vernador. Um popular mandou-me, por intermédio Oliveira, Franco Montoro, Alceu Collares, nossa
do meu filho, um recado que usei ao encerrar o co- queridíssima Fafá de Belém, jovens, de todo o País,
mício: "Quantas pessoas estão aqui? Cem mil? Du- do PMDB, aqui representados pelo nosso Subsecre-
zentas mil? Quinhentas mil? Aqui estão 150 milhões tário da Juventude do DF, Luis Felipe, saudosos,
de brasileiros a dizer: chega de ditadura. O povo inesquecíveis Ulysses Guimarães e Tancredo Ne-
brasileiro quer democracia". E aquele início, depois, ves. Senhoras e Senhores, falar em nome do PMDB
multiplicou-se por todas as Capitais do Brasil. Tive- neste momento é uma honra tão grande que a com-
mos então um resultado impressionante, com a mo- paro àquele movimento das multidões por muitas ci-
bilização do povo brasileiro; foi ela que derrubou a dades brasileiras exigindo, depois' de vinte anos de
ditadura. governos de exceção, o retorno da democracia ple-

Perdemos a eleição. Muitos achavam que com na e o restabelecimento dos di~eitos da cidadania, a
isso tudo estava terminado. Dissemos: "Perdemos eleição direta em todos os níveis, o direito de eleger
uma batalha, mas a guerra continua. No Colégio pelo voto livre, secreto e independente o Presidente
Eleitoral, vamos concorrer com Tancredo Neves, fa- da República do nosso Brasil.
zendo um apelo aos Parlamentares". Conseguimos Falar hoje pelo PMDB é reviver a história deste
rachar a Arena e eleger Tancredo Neves. partido que - com muita honra faço parte do seu

A história é longa, o tempo não permite conti- quadro - lutou bravamente desde a instalação do
nuar, mas quero lembrar a importância dessa luta, regime bipartidário contra os atos arbitrários daque-
porque ela tem uma marca fundamental, que é a les que compunham o Governo Federal. Não falo
participação popular. Democracia é participação. É aqui apenas dos Presidentes militares, mas também
preciso substituir o regime centralizado, de um ho- daqueles brasileiros que se alojaram embaixo do
mem só. Nenhum homem é dono da verdade. É pre- manto protetor da ditadura, dos quartéis, da máqui-
ciso um regime mais aberto, democrático, aperfeiço- na governamental, que tudo decidia em gabinetes
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fechados a sete chaves, que impedia a imprensa de
trabalhar, que impedia o povo de conhecer o que se
passava nos bastidores, nos corredores e nas salas
do poder.

Naquela época o Movimento Democrático Bra~

sileiro, o MDB, aglutinou todas as tendências ideoJó~

gicas de oposição ao regime de exceção a que os
brasileiros estavam submetidos. No seio do MDB, a
cada dia, crescia o sentimento de luta por democra~
cia plena e eleições livres em todos os níveis.

O PMDB, em toda sua jornada, trabalhou com
a determinação principal da democracia de que "o
poder emana do povo e em seu nome deve ser
exercido". Ainda que naqueles momentos não fosse
assim no nosso Brasil, os peemedebistas tinham a
consciência de que era necessário ocupar o Con~

gresso Nacional e dali combater o regime instalado.
E daqui, desta Casa, surgiu o movimento que envol~

veu milhões de pessoas por este Brasil afora, nas
casas, nas ruas, nas esquinas, nos bares e lancho~

netes, nas praças e em comícios gigantescos, mani
festando a vontade de falar cada vez mais alto:
"Queremos Diretas-Já".

Quem, neste plenário ou em qualquer parte do
Brasil, não se lembra das pessoas nos palanques
pedindo Diretas-Já? Dante de Oliveira, Fafá de Belém,
Ulysses Guimarães, Tancredo Neves e tantas outras
personalidades.

Se, por esse lado, emanava do povo o anseio
de determinar quais seriam seus dirigentes, do ou
tro, havia a incerteza, ou quase certeza, de que elei~

ções diretas levariam ao poder pessoas tidas como
inimigas da situação, que lutaram contra a ditadura
militar e que até foram exiladas em outros países.
Dessa forma, os bastidores do Governo daquela
época trabalharam contra as eleições diretas.

Mas o povo não aceitaria nova nomeação de
Presidente, e, então, fomos obrigados a aceitar o
chamado Colégio Eleitoral.

Poderia render homenagens, nesta sessão so
lene, a muitos homens ilustres de vários partidos po
líticos que lutaram para o restabelecimento do direi
to universal do voto para todos os níveis, mas prefi
ro homenagear o povo brasileiro, que soube mani~

festar que estava saturado de tanto presidente de
gaveta, que foi submetido e sofreu com os desman
dos autoritários e com a proibição de manifestação
de toda natureza. Pois, senhoras e senhores, o
povo era proibido de falar, cantar, representar, es~

crever e, principalmente, de se opor à ordem esta
belecida. Sim, o povo quis dar um basta e assim o
fez.

Ouço o nobre Deputado Fernando Ferro.
O Sr. Fernando Ferro - Quero, hom lagean-

, do o autor desta iniciativa, permitir-me n't te mo
mento reconhecer a importância do pronunciamento
de V.Ex!! ao afirmar que o motor central do grande
movimento das diretas foi o povo brasileiro " ~s ruas.
E o tempo, que nos afasta dos fatos histé os, tor
na-nos mais generosos necessariamente emais cui
dadosos nas nossas análises. Mas é evidente que,
em nome da história, da dignidade e da justiça,
nãO podemos esquecer certos fatos que a história
nos traz daquele momento. A ausência de algumas
figuras e de alguns partidos neste local revela a difi
culdade desse encontro com a história. No papel da
imprensa, não há como esconder a tentativa da
Rede Globo de abafar o movimento, aberto com a
força do povo nas ruas. Essas coisas não podemos
esquecer, em função da discussão e do deba1e so
bre o processo de construção da democracia. É um
processo de idas e vindas, que exige tolerânra. No
entanto, não podemos nunca nos esque~ -, de que
essa ação democrática e cidadã foi iquistada
com os gestos corajosos de pessoas como o Depu
tado Franco Montoro, entre outras figuras que tive
ram a coragem de levantar a voz; com a luta nas
ruas, com lideranças populares emergentes, como o
companheiro Lula, que teve um papel significativo
ao trazer sangue para aquele momento, vontade de
construir um novo momento da história do País. Pa
rabéns pelo seu pronunciamento. Em nome da His
tória, não nos esqueçamos de que o grande motor,
naquele momento, foi o povo brasileiro. (Palmas.)

O SR. RICARDO NORONHA - Pois não, De
putado.

Sr. Presidente, Senhoras e Senhores, o povo
disse não a outra indicação. Quis escolher, ainda
que errasse, seu Presidente. O povo brasileiro, re
primido durante duas décadas, soltou a voz, acom
panhado pela maestrina que aqui presente se faz, nos
sa querida Fafá de Belém. Mostrou força e determina
ção; mostrou que o poder emana do povo e, por sua for
ça, mudou o rumo do País e determinou que o próximo
Presidente da República fosse eleito de outra maneira:
por meio das umas, com o voto popular.

Ainda que o processo - entre aspas - de esco
lha do Presidente da República Federativa do Brasil
não tenha sido aquele que o povo desejava, tam~

bém não foi o que os parasitas de plantão queriam.
O Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves para
Presidente e José Sarney para Vice-Presidente 
com certeza, conseqüência da mobilização pacífica
do povo brasileiro.
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Esse mesmo povo, tempos depois, foi às ruas
para manifestar seu descontentamento com 'os atos
de um Presidente eleito por ele próprio, pressionou
o Congresso Nacional e o Poder Judiciário, e assim
o depôs.

Recentemente, esse povo do Brasil disse
"não" à volta da inflação, da ciranda financeira, da
especulação econômica, do abuso do poder dos
manobristas de mercado contra o salário, ainda que
pequeno, do nosso povo trabalhador brasileiro.

O povo amadureceu, Sr. Presidente, Senhoras
e Senhores, aprendeu rapidamente que democracia
é o caminho da paz e da justiça social. O povo bra
sileiro não aceitará mais golpes de Estado nem dita
duras, sejam elas militares ou civis; não aceitará a
dominação de especuladores e nem jamais perder
os seus direitos conquistados. Isso está claro.

O PMDB, esse partido que sempre esteve ao
lado do povo, estará de sentinela para ser o primei
ro a dar o alarme quando qualquer desses inimigos
citados ameaçar aproximar-se de nós.

Parabéns, mais uma vez, ao povo do Brasil!
Conte sempre com a participação do PMDB.

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Ricardo
Noronha, o Sr. Jaques Wagner, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Uno Rossi, § 2º do artigo 18,
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Uno Rossi) - Com a
palavra o Sr. Deputado José Dirceu, pelo Partido
dos Trabalhadores.

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, que
ro cumprimentar V. Ex!! pela iniciativa de piOpor que
se comemorasse o aniversário deste momento his
tórico importante para o nosso País e dizer da mi
nha alegria e satisfação em reencontrar Fafá de Be
lém, a quem nosso povo deve por sua participação
ativa na luta pela democracia no País. Quero cum
primentar também o Governador de Mato Grosso,
Dante de Oliveira, autor da Emenda das Diretas,
nosso companheiro de luta contra a ditadura e pela
democracia no Brasil.

Foi com emoção que ouvi nosso querido
Deputado Franco Montoro, que foi meu professor
na Faculdade Paulista de Direito, onde me formei
depois de voltar da clandestinidade ao País, e com
quem aprendi o amor à liberdade e à democracia. S.
Ex!! é um homem público exemplar, independente
mente de nossas divergências político-partidárias. O

Brasil tem poucos homens públicos como o
ex-Governador Franco Montoro, um exemplo para
todas as gerações. (Palmas.) Orgulha-nos tê-lo no
vamente como Deputado nesta Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Se
nhores e Senhoras aqui presentes, a Campanha pe
las Diretas-Já, na verdade,. foi um momento, como o
impeachment do Presidente Collor, que nos deu a
lição histórica de que as grandes mudanças políti
cas e institucionais em nosso País só são feitas
quando o nosso povo se levanta e participa da vida
política do País.

Foi assim com o movimento tenentista, em
1922; foi assim com Getúlio Vargas, na .Revolução
de 1930; foi assim na redemocratização, quando a
FEB criou, ao conquistar a liberdade na Europa, a
consciência de que o Brasil precisava se redemo
cratizar; foi assim no Governo João Goulart, quando
o povo queria as reformas.

O Golpe Militar de 1964 veio, na verdade, im
pedir a continuidade da democratização e do au
mento da participação dos cidadãos, dos brasileiros,
das brasileiras, na vida política em nosso País. E foi
preciso que o Brasil praticamente renascesse. Pri
meiramente, o MDB precisou deixar de ser o partido
do "sim, senhor" para ser o MDB da resistência e da
oposição.

Com a vitória em 1974, com a consolidação
em 1978, apesar do Pacote de Abril, os governado
res do MDB derrotam, na prática, a ditadura militar
em 1982.

É preciso recordar que, do ABC paulista, dos
bairros populares do Brasil, das faculdades, dos es
critórios e do campo surgem as vozes das lideran
ças e a ação que vão mudar o Brasil do povo e da
classe trabalhadora.

A oposição polHica institucional, o voto contra
a ditadura, não eram suficientes para o seu fim,
apesar da crise do modelo. Foi a organização da
classe operária e industrial novamente em sindica
tos, a constituição da Conclat e depois da Central
Única dos Trabalhadores, o nascimento de lideran
ças e a volta de lideranças que estavam no exílio, o
retorno dos partidos que estavam na clandestinida
de, como o PCB e o PCdoS, o surgimento do meu
partido, o Partido dos Trabalhadores, a volta de Le
onel Brizola e o ressurgimento do PDT, que por uma
manobra da ditadura perdeu o nome da sua legenda
histórica, o PTB, que deram a unidade política am
pla na luta contra a ditadura.

Foi o povo na rua que decidiu os destinos. E
digo mais: o povo ia derrubar a ditadura nas ruas.
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íamos realizar uma greve geral, que não tinha esse
nome, tinha o nome .de paralisação cívica nacional.
Mas, como sempre, nesses momentos históricos os
caminhos daqueles que se uniram na luta contra a
ditadura foram diferentes, porque são diferentes os
projetos políticos e os interesses que essas forças
representavam.

Tancredo Neves governara o Estado do qual
me orgulho por ter nele nascido, que é Minas Gerais.
É meu Estado de coração e de sangue. Era um ho
mem conservador, representava forças políticas
conservadoras. E a coalizão das Diretas acabou
dando origem à ida ao Colégio Eleitoral e ao Governo
da Nova República, que foi um governo evidente
mente democrático, mas evidentemente conservador.

A vitória de Fernando Collor, em grande parte,
deve-se ao fracasso do PMDB no Governo José
Sarney, porque se o PMDB era o partido da luta
pela redemocratização, que de fato foi, não tinha um
projeto político econômico para o País. Apesar de a
Constituição de 1988, que agora foi revogada pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso, ter criado
uma ordem econômica e um modelo político de de
senvolvimento que era do PMDB, a contradição en
tre as forças internacionais que queriam produzir no
Brasil uma abertura comercial, a privatização e uma
integração submissa e dependente no mercado in
ternacional acabou prevalecendo. Por isso a Consti
tuição foi revogada.

Collor iniciou, evidentemente, sob a batuta da
corrupção que levou ao seu impeachment, uma polí
tica que Fernando Henrique Cardoso depois leva às
últimas conseqüências, e vem levando às últimas
conseqüências.

Não é verdade que o Brasil só tinha dois desti
nos, ou voltar à década de 50 ou integrar-se de for
ma submissa e dependente ao mundo chamado glo
balizado. O Brasil tinha e tem outra alternativa. E
essa é a questão que agora se debate.

Governador Franco Montoro, meu mestre, elei
ções indiretas abrem o poder político ao poder eco
nômico. Um dos títulos dos discursos históricos que
o nosso Franco Montoro fez nesta Casa, no Sena
do e no País. Agora, Governador Franco Montoro, a
reforma política proposta pelo PSDB e pelo PFL,
que está em andamento no Senado Federal, a for
ma como o País vem sendo governado por medidas
provisórias, a política econômica adotada pela coali
zão conservadora, encabeçada pelo Presidente da
ReplJblica, abriram o poder político ao poder econô
mico como nunca na história política do Brasil.

Se levarmos essa economia de mercado à po
lítica, como quer essa reforma oligárquica e autoritá
ria - e está presente o Deputado Haroldo Lima, a
quem rendo homenagem pelo artigo que escreveu e
publicou no Correio Braziliense -, estaremos assisti
mos à volta do entulho autoritário, inclusive, muitas
vezes, redigido como estava nas constituições, en
tre aspas, da ditadura, da cláusula de barreira, da fi
delidade partidária burocrática de mentira e das do
ações de pessoas físicas e jurídicas. Se adotarmos
o voto distrital, como está sendo proposta a fidelida
de partidária, se adotarmos a cláusula de barreira, a
continuidade das medidas provisórias - porque,
mesmo com a reforma que a Câmara dos Deputa
dos está fazendo, continuamos com a submissão do
Legislativo ao Executivo -, o que teremos, mais
cedo ou mais tarde, é uma ditadura civil no País.

É hora de uma reforma política de participação
popular. Como disse o Governador Franco Montoro,
uma reforma política para aumentar a representação
desta Casa, a proporcionalidade direta, o financia
mento público de campanha, o fim das medidas pro
visórias, a garantia do acesso aos meios de comuni
cação. Se queremos a fidelidade partidária, que seja
a das convenções partidárias, radicalizando a demo
cracia com consultas, já que temos o voto eletrônico
praticamente implantado no País. Devemos reintro
duzir o plebiscito no País e transformar as emendas
populares em emendas viáveis. Assim mesmo, já te
mos duas emendas que chegarão a esta Casa, uma
com a qual não concordamos, sobre a prisão perpé
tua, mas que mostra que a população quer partici
par, e a outra, contrária à compra de votos nas elei
ções, com 1 milhão de assinaturas.

O Sr. José Genoíno - Deputado José Dirceu,
concede-me V.Exª um aparte?

O SR. JOSÉ DIRCEU - Na verdade, já estou
com o meu tempo esgotado, Deputado José Genoíno.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
que a Mesa me conceda um minuto para fazer um re
gistro apenas.

O SR. PRESIDENTE (Lino Rossi) - A Mesa
concede, se o Deputado que ocupa a tribuna permite.

O SR. JOSÉ DIRCEU - Até por obediência ao
meu Líder, concordo.

O Sr. José Genoíno - E eu, por obediência ao
meu Presidente, registro que esta é uma homena
gem de que temos o dever de participar, e, assim,
vem-nos uma reflexão. Na verdade, o processo de
evolução dp....... -';+i",.. rio nosso País tem um proble-
ma qur ~tas-J~ .,,~.1 fp.8olveu. As
t·· ''"''o pelo &11 que
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os de cima sofram algumas derrotas para conceder tuitiva, no final de 1983, num encontro do partido em
aos de baixo um grau de cidadania e de democra- São Paulo, sintetizou isso numa campanha que ain-
cia. E o Movimento Diretas-Já, que foi a maior campa- da não prevíamos que seria levada à frente por
nha política e cívica deste País, desembocou no Colé- meio da Emenda das Diretas, de autoria do Dante
gio Eleitoral, e vivemos aqueles dilemas. Mas, no fun- de Oliveira.
do, o dilema que vem de 1930, do Movimento Dire- O Brasil queria eleger o seu Presidente e ele-
tas-Já, da transição do Colégio Eleitoral, é que quan- geu. O Brasil quer ser livre e democrático e o será.
do as mudanças podem ocorrer, as elites aplicam (Palmas.)
aquela frase: ''Vamos mudar alguma coisa para que O SR. PRESIDENTE (Lino Rossi) -
nada mude". A democracia brasileira precisa se de- concedo a palavra ao histórico Deputado Alceu
mocratizar. Ao participar desta homenagem como um Collares, que falará pelo PDT. S. Exª disporá de
dever, porque participamos daquele movimento, no dez minutos.
meu primeiro mandato - e muito aprendi como Parla- O SR. ALCEU COLLARES (PDT - RS.) - Sr.
mentar -, quero cumprimentar o Presidente do meu Presidente, eminente Governador Dante de Oliveira;
partido, a Mesa, pessoas importantes como o Gover- amigo de grandes encontros e de grandes lutas, De-
nador Franco Montoro, Fafá de Belém e o Governador putado Franco Montoro; musa da mobilização popu-
Dante de Oliveira, com quem convivemos naqueles lar, Fafá de Belém, aqui vivenciamos momentos ex-
momentos dramáticos, em que o Brasil queria encon- traordinariamente belos e generosos durante o apa-
trar um futuro democrático. Esse futuro o País con- gar das luzes do regime autoritário, vivenciamos as
quistou, mas é preciso democratizar a democracia. trevas terríveis de um momento obscuro, de um re-
Ainda temos uma dívida muito grande. O Brasil não trocesso no processo político brasileiro, mas um
conquistou um futuro social de dignidade para o seu grupo de Parlamentares, no Congresso, e o povo, lá
povo. O País cresceu e, hoje, é uma potência econô- fora, nunca aceitou, porque não era da sua índole a
mica, com todas as crises. O Brasil se democratizou, convivência com a força e com a ditadura.
apesar dos longos anos de ditadura militar, mas nunca Desde os primeiros momentos em que estabe-
produziu cidadania para as maiorias. Esse é o grande lecida foi a ditadura militar, quebrando o processo
compromisso de se vincular com as reformas demo- institucional e democrático, que o povo a repudiou.
cráticas, que o Presidente do meu partido aborda em Jango substituíra o homem da vassoura, e o fi-
seu pronunciamento. Muito obrigado, Sr. Presidente, zera depois de um movimento e de uma mobilização
e obrigado à Mesa. (Palmas.) bela, linda, generosa e fraterna que foi feita a partir

O SR. JOSÉ DIRCEU - Obrigado, Deputado do Rio Grande com Brizola por meio da Rede da Le-
José Genoíno. galidade. Já ali, em 1962, grupos militares queriam

Para concluir, Sr. Presidente, quero reiterar o implantar a ditadura. Foi um movimento lindo, belo,
compromisso do Partido dos Trabalhadores com a sem dúvida alguma, de participação efetiva da po-
democracia. Como na Campanha pelàs Diretas e no pulação. Depois, veio a noite das trevas, que foi a
impeachment de Collor, o PT quer ampliar e radicali- ditadura; constituindo a Arena, para ganhar as elei-
zar a democracia no Brasil, porque acreditamos que ções sempre, e o MDB, para perder sempre. Os di-
só a participação da cidadania pode levar o País ao tadores :em 1964 não tiveram pelo menos a inteli-
desenvolvimento justo e democrático que nosso gência maquiavélica do México, que fez com que o
povo tanto merece e pelo qual tanto lutou. Partido Revolucionário Institucional tivesse perma-

Quero render uma homenagem ao nosso nentemente 70% do eleitorado.
povo, que, nos momentos decisivos da nossa Histó- A Oposição jamais teria condições de chegar
ria, já provou que está à altura do Brasil. ao poder. Mas os movimentos, Governador Dante

Quero cumprimentar mais uma vez o Deputa- de Oliveira, de resistência democrática, de vigor e
do Uno Rossi pela iniciativa de propor esta sessão energia, de amor às instituições livres estavam por
de homenagem, dizer da minha satisfação de reen- toda a parte, não apenas no Parlamento, mas lá
contrar aqui Fafá de Belém, deixar um abraço frater- fora, nos sindicatos, nas federações, nas confedera-
no e sempre de gratidão ao Prof. Franco Montoro e ções, na universidade.
dizer ao Governador Dante de Oliveira que o Brasil O movimento de resistência democrática nun-
deve a S. Exll essa maravilhosa iniciativa que nos ca se apagou. E em certo momento ela se incendiou
deu a clareza de que era possível derrotar a ditadu- na alma do povo brasileiro, e foi aí que derrubamos
ra por intermédio da luta. O PT, de ~""""" '''''::t,neira in- a ditadura. A l;!ita<J!um não cedeu, ela fqi (,}errubada,
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destruída, e nunca mais este povo vai ter ditadura oendo daquelas águas turvas da incompreensão, da
em nossa Pátria, até porque não há, na histÓria da intolerância', .da censura, da p-erseguição, do exílio,
humanidade, um povo que tenha tido uma boa dita- da cadeia e da morte. Quantos nossos não morre-
dura. O pior da ditadura são as suas seqüelas. Aí ram? Quantos nossos não tombaram? Só que eles
estão as seqüelas da ditadura, como a fragilidade não se davam conta de que, à sombra de cada um
das estruturas partidárias. que tombava, surgia outro para empunhar as ban-

Lamentavelmente, vivenciamos horas de an- deiras da democracia no País.
gústias, de apreensão, de desespero, de pânico. Os Por isso, eminente Governador Dante de Oli-
idealistas, sim; os aproveitadores, os oportunistas, veira, nós tivemos horas boas. Outro momento bom
não. Esses estão sempre congregados e aliados às foi o da criação do Instituto Pedroso Horta, onde fi-
elites para tirar proveito do oportunismo, isto é, para zemos várias conferências, vários simpósios. De um
estar sempre no poder. deles eu tenho uma lembrança amarga. Nós alimen-

Por falar em poder, no Brasil, lamentavelmen- távamos uma expectativa belíssima por um dos con-
te, agora que se chega aos 500 anos, tivemos sem- ferencistas, que vinha da Sorbonne, o Presidente da
pre as elites mandando, as elites sempre tratando República Fernando Henrique Cardoso. Lá em Flori-
de manter os seus interesses, os seus privilégios, anópolis encantou-nos com toda a sua sapiência,
com exceção de Getúlio, que veio também das eli- com o seu conhecimento, com a sua cultura, com o
tes, que veio da oligarquia; com exceção de Jango, seu saber. Mas que saudade daquele discurso! Que
que também veio da oligarquia e das elites. Mas os lembrança linda daquele que era, mas não é mais;
dois tinham compromissos sociais, compromissos daquele que foi e não conseguiu manter o ideal de
com a revolução social, que o País conheceu gra- libertação do seu povo, o ideal de redenção da sua
ças a esses grandes estadistas. Deixando a classe gente, lamentavelmente. Agora, nós nos encami-
de onde vinham, de onde se originaram, um foi ao nhamos, depois de um Tancredo, de um Ulysses
suicídio e o outro foi deposto. São as únicas exce- Guimarães, de um Nelson Carneiro, de um Tales
ções dessas elites, por sensibilidade social, por Ramalho, de um Franco Montoro e de tantos da re-
amor ao povo trabalhador. sistência democrática.

Depois, desde 1964, temos tido uma cinzenta Passo a passo, chegamos às eleições diretas.
performance da vida institucional brasileira, que so- Não há na história da vida pública brasileira nenhum
freu tanto. Lembro-me de nós, Senador Montoro, o outro momento em que a pregação doutrinária te-
nosso querido Ulysses Guimarães, Alencar Furtado nha incendiado a consciência das massas, até por-
e eu, no primeiro programa de rádio e de televisão. que, gente minha, gente boa, nenhum movimento
Até gostaria que não dissessem para ninguém que no mundo é capaz de incendiar as consciências das
fomos nós que provocamos o Tribunal Superior Elei- massas se não tiver, sem dúvida, os grandes objeti-
toral a regulamentar dispositivo que autorizava os vos de transformações políticas, econômicas, socia-
partidos a utilizar uma hora de rádio e de televisão, is e culturais.
em cadeia, para veiculação da sua doutrina, dos Aí estão homens como Emiliano Zapata, no
seus princípios e dos seus fundamentos. Naquele México; Che Guevara; na Áfrioa, temos um Patrício
momento, Franco Montoro, amigo, nós levamos um Lumumba, herói e vítima das suas próprias idéias.
requerimento elaborado pelo nosso querido Lidovino Quantos e quantos, no afã de concretização dos
Fanton (que foi, sem dúvida alguma, um dos instru- seus ideais, não deram a própria existência, a pró-
mentos de resistência contra a ditadura) ao Presi- pria vida, para chegar, como chegamos, a esse iní-
dente Ulysses e os Ministros regulamentaram. Nun- cio de fortalecimento da cidadania brasileira e da
ca a ditadura imaginava que os Ministros poderiam nossa democracia? Mais quanto tempo ainda vamos
regulamentar e que nós iríamos aproveitar aquele levar?
comício eletrônico que atingiu toda a Nação. Na noi- Aí estamos nós, dos par,tidos de oposição, fa-
te da nossa comunicação, o Montoro se lembra, nós zendo um trabalho de resistência. Continuamos a
estivemos todos cassados. No outro dia é que dei- resistência; entretanto, agora não é a ditadura -
xaram só o grande, o eminente líder Alencar Furta- aliás, a ditadura era um objetivo que tinha visibilida-
do, com a cassação do seu mandato. de. O regime que está aí não tem a visibilidade que

Quero prestar uma homenagem a uma figura a ditadura tinha, não é capaz de se mostrar com a
que está presente, o Ministro Aldo Fagund(~s, que clareza com que a ditadura o fazia. A ditadura era a
também esteve aqui na resistência democrática, be- ditadura; o neoliberalismo se apresenta camaleoni-
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camente, cinicamente, hipocritamente, falando em
povo e em miséria, mas gerando mais miséria para
a nossa gente e para o nosso povo,

Sr. Presidente, pena que não seja eu o Depu
tado Franco Montoro para poder ficar uma hora
aqui, como S, Exª pôde fazê-lo, exercendo um direi
to seu, com sua perseverança, persistência e cabe
los brancos - e nisso empato com S. Exil Precisáva
mos de mais tempo, talvez para conversar um pou
co mais, para definir - quem sabe? - o que se pas
sa na alma dos idealistas, dos sonhadores, dos uto
pistas, como o nosso querido Dante de Oliveira. Te
nho certeza, inclusive, de que S. Exª vai fazer uma
revisão e vai sair do partido ao qual está filiado - as
sim como muitos que estão no PMDB, no PSDB, no
PFL e no PPB. Nós, da Oposição, não os considera
mos perdidos, alimentamos a esperança de fazer
mos grandes reflexões, para que todos nós possa
mos buscar as maiorias no meio das massas e da
cidadania, esta que é capaz de revolucionar, no
bom sentido, tudo o que está aí, como, por exemplo,
essa miséria. Não preciso falar nada sobre nada,
basta dizer que existem 30 milhões ,..

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Deputado Alceu Collares, tendo em vista o excesso
de otimismo de V. Exª, a Presidência vai conceder a
V. Exª mais cinco minutos.

O SR. ALCEU COLLARES - Sr. Presidente,
V. Exª tem sido comigo muito generoso.

Outro dia, cometi o equívoco de apontá-lo
como integrante, à época, da Arena. Não. Era do
MDB - que está mal agora, naquela época estava
muito bem. Mas, tenho certeza, V, Exª é uma das fi
guras que, conosco, vai fazer uma revisão, uma au
tocrítica. Nós todos, de todos os partidos, vamos fa
zer uma profunda autocrítica, para não mais criar
mos a esperançª, que vai na alma coletiva do nosso
povo, de que um dia vamos ter justiça social e va
mos voltar a nossa economia para os interesses da
nossa gente e do nosso povo; de que um dia vamos
controlar a entrada do capital estrangeiro; de que
um dia - quem sabe amanhã, atrás da esquina do
tempo? - vamos revisar privatizações feitas, como a
da Companhia Vale do Rio Doce e a da Companhia
Siderúrgica Nacional, entre muitas outras. E agora
há tentativa também de privatizar o Banco do Brasil,
a Caixa-Econômica Federal e os Correios, ou seja,
todo ~ patrimônio do povo! Qual é o preço que estão
pagando? E mesmo que o preço fosse 'bom, não
fosse pago em moeda podre, ainda assim, vamos
um dia revisar tudo, para devolver ao povo aquilo
que do povo é.

Certamente, o eminente Governador Dante de
Oliveira, no momento em que elaborou a emenda,
não tinha a menor expectativa de que a mesma se
transformaria num instrumento forte, de grande mo
bilização popular, em todo o País, em todas as capi
tais, em todas as cidades - e sempre com a presen
ça de todos os Líderes.

É bom recordar também que essa mobilização
não foi um ato apenas dos políticos. Tivemos a luta
sindical do bravo companheiro Lula, que, ali no
ABC, por várias vezes, comandou nova concepção
de estrutura sindical. Quantas vezes, caro Governa
dor Dante de Oliveira, comparecemos ali para pres
tigiar e dar apoio à luta de um dos maiores líderes
sindicais que a América Latina e o mundo conhe
cem: Lula, homem a quem todos devemos respeito
e admiração.

Sr. Presidente, em alguns momentos tenho
utilizado a tribuna para declamar poemas, mas pare
ce que para o pobre a hora não é de poesia, mas de
dor, de lágrimas, de choro e de falta de esperança.
E nada pior para um povo do que não ter esperan
ça; nada pior do que ouvir que não se pode fazer
mais nada. O bom das oposições é que persevera
mos, persistimos, temos convicções de que esta é a
hora das trevas, do obscurantismo, mesmo depois
da ditadura, porque as idéias são as mesmas.

E, nessa luta entre os Srs. Pedro Malan e
Mendonça de Barros - e não me refiro à empresa
Link, não -, nessa luta entre os desenvolvimentistas
e quem está estudando e defendendo a estabilidade
da moeda tão-somente, lembro-me de uma das
mais talentosas figuras da época da ditadura. Esse
comandava tudo, era o kaiser daquela época, uma
figura simpática, talentosa, inteligente, culta, um
grande economista: o nosso Delfim Netto.

Lembro-me de que naquela época, à sua saí
da, Delfim Netto sempre dizia:' "É preciso deixar
crescer o bolo, primeiro, para depois distribuí-lo". Aí
veio a revolução. E não distribuíram o bolo? Distri
buíram, sim. Distribuíram-no para a elite, para as
classes dominantes, para a concentração de renda,
para as minorias.

Sr. Presidente, ao encerrar minhas palavras,
vou prestar uma homenagem a um homem que vi
veu e morreu com seu ideal. E como é bom, nessa
existência, quando os idealistas podem viver e mor
rer com o seu ideal! Quantos de nós não estamos
angustiados, quantos de nós não estamos preocu
pados com que a nossa existência seja útil ao nosso
povo e a nossa gente?
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Presto uma homenagem aChe Guevara.
Alguns podem discordar das suas idéias, mas nin
guém pode dizer nada sobre sua coerência política
e sua luta, melancolicamente finda com o seu
assassinato:

"'to soy un hombre nascido
Aliá en la pampa lejana
Pera mi sueno querido
Es la patria americana.

No tengo tierra ni casa
No tengo nombre ni nada
Soy como el viento que pasa
Un viento de Iibertad.

Anduve por los caminos.
En todos supe encontrar
la mano dei pueblo amigo
iQue me viene acompanar.

Manana cuando yo muera
No me vengan lIorar
Nunca estaré bajo tierra
Soy cielo de Iibertad.

Manana cuando yo muera
Oigan queridos hermanos
Quiero una América entera
Con fuzil en las manos.

No quiero estatuas ni honores
No quiero versos ni lIanto
Echen ai viento las flores
Y patria o muerte es mi canto." (Pal

mas.)

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Quero
dizer ao nobre Deputado Alceu Collares, até em res
peito à data de hoje, que continuo no mesmo lugar
em que estava na época das Diretas-Já. Se alguém
mudou de lado foi V. Exll , que hoje tenta e prega a
derrubada de um Presidente da República eleito
pelo povo noutro sistema, muito diferente daquele
que vigia quando juntos lutamos.

Durante o discurso do Sr. AlceLl Gol/ares
o Sr. Uno Rossi, § 22 do artigo 18 do Regi
mento Interno deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Heráclito Portes, 1Q

Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
vido o ex-Deputado e hoje Ministro Aldo Fa!~undes a
fazer parte da Mesa dos trabalhos. Não o fiz antes
porque não havia percebido a presença de V.Exa.
no plenário, nobre Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com
a palavra o Deputado Haroldo Lima.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Governa
dor Dante de Oliveira, ex-Governador e Deputado
Franco Montoro, minhas senhoras e meus senho
res, a homenagem que neste instante a Câmara dos
Deputados presta aos 15 anos da Campanha pelas
Diretas-Já é inteiramente oportuna e altamente justi
ficável, porque na história de um povo há momentos
que condensam a sua bravura na busca por dias
melhores.

A nossa história não é muito longa. Somos um
País que está, como nação, completando quinhen
tos anos. Por isso, nossa história não tem passa
gens muito numerosas, em que o nosso povo mobi
lizou-se por objetivos tão altaneiros, como foi o caso
dessa Campanha pelas Diretas-Já.

Em outras oportunidades, o nosso povo tam
bém se levantou, sem dúvida alguma.

Na época do Império, houve uma grande cam
panha no Brasil pela libertação dos escravos, que
mobilizou todo o nosso povo. Há quem diga que te
ria sido proporcionalmente a maior campanha da
história do País. Em seguida, viria a Campanha pe
las Diretas-Já.

O que caracteriza essas campanhas - a mim
parece que foi dissertado de diferentes maneiras 
é a participação do povo, não é uma idéia que fica
vagando sobranceira, pairando por cima da opinião
da gente simples. Pelo contrário, o povo assume
aquela idéia como sua própria proposição e agarra
aquela idéia, aquele objetivo e luta por ele, .móbili
za-se intensamente durante um tempo prolongado e
faz com que aquele episódio se coloque nos pínca
ros da glória da própria história do País.

Foi assim a história das Diretas-Já. Uma histó
ria absolutamente magnífica que estamos comemo
rando com muita justeza. É bom chamar a atenção
para o fato de que nessas oportunidades a própria
história e os momentos vão trazendo à tona certos
ensinamentos absolutamente proveitosos. Naquele
episódio, há esse ensinamento primeiro que me
chama a atenção: é que a mobilização popular
quando é intensa, firme, decidida, vai-se impondo
contra as forças que querem negá-Ia. Aconteceu
isso, sim, na Campanha pelas Diretas-Já.. Ela não
começou com o beneplácito dos organismos de co
municação. Pelo contrário, quando houve o primeiro.
comício, o de Curitiba, pelas Diretas-Já, pela Emen
da Dante de Oliveira, não houve cobertura da im
prensa maior. O corf;ício {:3 25 de janeiro, em São
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Paulo, na Praça da Sé - absolutamente grandioso outra grande leva de grandes mobilizações popula-
-, foi noticiado pela principal rede de televisão do res e grandes comícios foram feitos nessa segunda
Brasil, a Globo, como uma manifestação do povo etapa, quando Tancredo Neves já aparecia como
paulista em homenagem ao aniversário de sua cida- candidato único das oposições à Presidência da Re-
de. Foi simplesmente negado. Omitiu-se a idéia de pública de então.
que a motivação básica, primeira e central daquele Penso que seria bom também observarmos
grande ato foi a luta pelas Diretas-Já. que esses acontecimentosA esses momentos da his-

Na continuidade, aquela grande movimentação tória também trazem à tona certas pessoas, certas
popularpassou a ter respaldo nos meios de comuni- individualidades, certas personalidades muito
cação. E bom chamar a atenção também para o fato marcantes.
de que, como lição histórica, e nós, como povo, de- Evidentemente, naquela campanha, a principal
vemos colher, no curso de um processo tão poderoso personalidade que se destacou foi o autor da Emen-
como aquele, as hostes adversárias começam a se da das Diretas-Já, o nosso companheiro e atual Go-
enfraquecer e começam a fazer adesões de lá para vernador de Mato Grosso, que está aqui presente,
"á. E nesse processo é que crescemos também. Dante de Oliveira.

É uma opinião absolutamente equivocada a de Dante teve sensibilidade para o momento. Qu-
rio contar, não desejar e não receber os apoios ando era Deputado nesta Casa, Dante apresentou a
,ue vão acontecendo no curso do processo. Se isso sua emenda nos primeiros dias em que assumiu a

não acontecesse, estaríamos fadados, desde o iní- função de Deputado Federal. Teve aquela percep-
cio, a ser uma força pequena, que não cresce no ção de que era o momento para apresentar aquela
curso dos acontecimentos. O que se deu foi isso. À emenda, sem, evidentemente, 'imaginar que ela iria
)roporção que o movimento crescia, cresciam tam- crescer tanto. Dante trouxe a semente, o germe de-
oém as divisões nas hostes dos adversários e os cisivo que, crescendo, transformou-se num movi-
apoios vindos de lá para cá. mento portentoso.

Acho importante também observarmos como Sr. Presidente, é bom chamarmos a atençãol
uma lição significativa daquela Campanha pelas Na minha opinião, há algumas personalidade que
Diretas-Já a importância de nós, como povo, mu- condensaram aquele momento e foram pessoas de-
darmos os objetivos de acordo com a mudança da cisivas. Já disse que Dante de Oliveira foi o primei-
conjuntura. ro. De justiça, é preciso salientar a importância sig-

O que aconteceu foi que, quando das Dire- nificativa que teve Ulysses Guimarães, uma pessoa
tas-Já, a Emenda Dante de Oliveira foi derrotada aqui chave naquele episódio. Ulysses teve, depois de
nesta Casa. Em seguida, por um lado, houve uma Dante, a sensibilidade para, na oportunidade, presti-
certa perplexidade no meio da Oposição. Mas, logo giar a Emenda de Dante. Se aquela emenda não
depois, essa mesma Oposição encontrou um meca- fosse acolhida por uma pessoa da importância, da
nismo de perseverar na busca maior de pôr fim ao re- desenvoltura, do prestígio, da força, da tenacidade
gime militar, indo ao próprio Colégio Elenoral para der- de Ulysses Guimarães, ela ficaria mourejando nas
rotar o regime e acabar com o Colégio. Foi um ensina- gavetas desta Câmara dos Deputados e do Con-
mento importantíssimo, diversos setores ficaram melo gresso Nacional e não teria aquele desembaraço,
perplexos e questionavam: "Será que é o caso?" aquele destino que teve depois que Ulysses abra-

O movimento popular e a Oposição, de uma çou a causa e disse: "Nós temos que lutar por essa
naneira geral, perseguiram esse objetivo, levanta- emenda que aí está."
~m p"lra o alto essa bandeira. O fundamental não é O Deputado Franco Montora, aqui presente, foi

él fomla de se pôr fim ao r~gime militar, mas é pôr outro Parlamentar que também teve o seu nome es-
fim a esse regime de uma maneira ou de outra. E crito, em letras de ouro, naquele episódio memorá-
assim, aquele grande Movimento Diretas-Já se vel: o Movimento Diretas-Já em nosso País.
transmuclt'u em um outro grande movimel"to chama- Por tudo que já se disse aqui, pelo que S.Exa.
do Muda Brasil, que tinha como alvo central a idéia rememorou, pelo que está neste livro, apresentado
de ter um candidato único das oposições para arre- à consideração dos Srs. Deputados, a performance
bentar o Colégio Eleitoral, lá d(3:"'!tro dele, e pôr fim de Franco Montora era a continuidade de atitudes
ao regime militar a partir dali. E isso aconteceu. anteriores. E, por outro lado, tem conseqüência nas

o. nosso povo teve sensibilidade para perceber atitudes recentes que o Governador e Deputado tem
a importância dessa mudança, de sorte que uma tomado.



Muito obrigado, Fafá. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com

a palavra, para falar em nome do Bloco Parlamentar
PUPST/PSUPMN/PSD, o Deputado Ronaldo Vas
concellos.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Blo
co/PL - MG. Sem revisão do orador.) - Senhor Pre
sidente, componentes da Mesa, Deputadas e Depu
tados, jornalistas, convidados, quero, é de praxe,
mas por merecimento, por justiça, parabenizar o
ilustre Deputado Uno Rossi, .responsável por esta
sessão em que a Câmara Federal homenageia esse
que foi, talvez, o primeiro passo de um movimento
de maturação política da sociedade brasileira. Para
béns ao ilustre Deputado Uno Rossi pela sua iniciativa.

Esse movimento só aconteceu por causa da
pressão popular, por causa da movimentação popu
lar. E essa pressão popular só ocorre em momentos
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Por último, quero dizer que há uma quarta pes- graves, em momentos de necessidade. A população
soa que sintetiza aquele momento e que teve o seu se organiza, participa e faz acontecer.
nome marcado naquele episódio decisivo da história Quero prestar homenagem ao dramaturgo
do Brasil: a cantora Fafá de Belém. Dias Gomes pela frase que deixou cunhada para to-

Fafá de Belém foi mais do que a pessoa que dos nós, que serve de reflexão no momento em que
cantou, de forma belíssima, o Hino Nacional, como discutimos nesta Casa o uso das concessões das
ouvimos no início dos trabalhos, foi mais do que a televisões. Diz o nosso, infelizmente recém-falecido,
pessoa que nos acompanhou. Ela transferiu para a dramaturgo "que é o povo que faz a cabeça da tele-
mobilização popular a força e o prestígio da sua visão e não a televisão que faz a cabeça do povo".
arte. Naquele momento, entre 1983 e 84, o povo, organi-

Fafá de Belém, mais do que outras pessoas zado, foi às ruas, fez a cabeça da classe política e
que tanto valor têm quanto ela, encarnou aquele da mídia e mudou a história do País.
movimento, rodou conosco este País inteiro, pegou Quero destacar - e para tanto peço a com-
avião aqui, ali e acolá. Lembro-me de viagens de preensão de todos - a figura ilustre de meu conter-
avião feitas na calada da noite em que Fafá ia co- râneo das Minas Gerais, pessoa que me introduziu
chilando, porque no dia seguinte teria de levantar a na política, Dr. Tancredo de Almeida Neves, a quem
sua voz bonita, lá em cima, pelo Nordeste, lá embai- rendo públicas homenagens.
xo, pelo Sul, levando a bandeira das Diretas-./á. Mesmo sendo um político conservador e tran-

Sr. Presidente, quando vejo Fafá de Belém qüilo, Tancredo Neves palticipou dos momentos de-
lembro-me de um episódio de que ela não tem co- cisivos e colocou sua presença física e inteligência a
nhecimento. Fui preso político no período de 1976 a serviço do movimento. É importante que as pessoas
1979. Fíqueí preso em São Paulo durante três anos, saibam disso, assim como é importante que se lem-
depois fui para a Bahia. Nesse período de 1976 a brem de como a presença de Minas Gerais é forte e
1979, como preso político - aliás, havia dois Depu- quando Minas caminha as coisas acontecem de
tados que eram presos políticos naquele mClmento, uma maneira vitoriosa neste País.
eu e o Deputado Aldo Arantes -, Fafá se apresen- Aproveito para fazer uma pequena digressão e
tava nos programas de televisão. E digo aqui para voltar a 1983, quando eu era Vereador da Câmara
ela: você não é só a musa das Diretas-Já, era tam- Municipal de Belo Horizonte e Líder da numerosa
bém a musa dos presos políticos. Lá no presídio po- bancada do PMDB, que elegera, em 1982, 23 Vere-
lítico de São Paulo, quando Fafá aparecia, todos os adores naquela cidade, por tudo aquilo que Franco
presos se uniam para vibrar com a sua mensagem, Montoro aqui trouxe com muita propriedade. No pri-
para vibrar com o seu canto, para vibrar com a sua meiro ano de mandato já era Líder da bancada do
pessoa. PMDB e participei do comício das Diretas-Já em

Belo Horizonte.
É claro que o então Deputado Dante de Olivei

ra não se lembrará da conversa que teve comigo,
mas se lembrará certamente das dificuldades que
teve para conseguir as assinaturas para que seu
projeto de emenda constitucional fosse levado à
frente. O Deputado Dante de Oliveira me disse - e
tenho certeza de que confirmará essa questão 
das dificuldades que esta Casa tem quando precisa
avançar, quando precisa mudar alguma coisa.

É importante que relembremos esse fato e fa
çamos essa digressão política, para que sirva de re
flexão para todos nós, 513 deputados que estamos
aqui hoje.

O ex-Deputado Dante de Oliveira, que teve a
inteligência e a perspicácia de apresentar aquela
emenda a esta Casa, só conseguiu lograr êxito com
muita determinação. Imagino eu, Dante, que hoje
estou aqui, com muita humildade, chegar perto de
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convi
do para falar pelo PSB o nobre Deputado Clementino
Coelho.

O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PSB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Depu
tado Michel Temer, Exmo. Sr. Governador Dante de
Oliveira, Deputado Lino Rossi, Srs. Deputados, não
estive aqui presente naquele dia 25, mas hoje estou
aqui nesta Casa, como Deputado de primeiro
mandato.

Conheci a musa Fafá de Belém na campanha
em Petrolina, em 1986, quando elegíamos Miguel
Arraes ao Governo do Estado de Pernambuco. Vi
víamos e colhíamos ali justamente aquela centelha
da ousadia, do sonho, do idealismo, de querer so
nhar com um Brasil melhor e um Brasil mais justo.

Hoje, fiz questão de falar da tribuna, porque
sinto que esta Casa precisa consultar o passado
para ir buscar o DNA de sonhadores, de idealizado
res, de idealistas como Ulysses Guimarães e outros
homens que não tiveram medo de sonhar, de en
frentar a prepotência, a arrogância, a mentira.

Sem sombra de dúvida, a Emenda Dante de
Oliveira foi a faísca que tocou fogo neste Brasil para
a realização do Movimento Diretas-Já, do Muda Bra
sil! A partir daí, nós, como povo, como sociedade,
pudemos escolher diretamente o nosso candidato a
Presidente da República.

Hoje faz 15 anos a Emenda Dante de Oliveira.
Para poder arrebentar com o medo e o preconceito
político no Brasil, foram necessários 20 anos de di
tadura. Foi justamente o represamento, o cercea
mento da liberdade de falar, de escolher livremente,
que encheu essas galerias, que deu coragem a inú
meros Parlamentares para enfrentar a ordem do sis
tema e a ordem do dia.

Hoje, não podemos esperar nem mais 20, nem
mais 15 anos. Temos de romper, Sr. Governador
Dante dá Oliveira, com esse modelo econômico
concentrador, que nos escraviza. Temos de romper
com esse modelo que só aumenta as desigualdades
regionais e sociais deste Brasil. Temos de democra-

cada Deputado, pedir para assinar, ter de justificar, dadeira democracia com participação popular e
ter de falar. Imagino isso há quinze anos, há tantos cidadania.
anos, tratando-se de uma questão tão importante e Muito obrigado. Parabéns, Governador Dante
tão complicada para aquela época. Quero parabeni- de Oliveira. Parabéns, nobre Deputado Michel Temer.
zá-Io, Dante, pela iniciativa, sim, mas principalmente

Durante o discurso do Sr. Ronaldopela humildade e pela determinação que teve ao
conseguir assinatura por assinatura e apresentar Vasconcellos, o Sr. Heraclito Fortes, 1Q

aquela emenda. Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Michel Temer,

Lembro-me de que naquela época fui indicado Presidente.
pelo PMDB para recepcionar o então jovem líder do
Partido dos Trabalhadores, Lula, naquele grande
comício na Praça da Rodoviária, em Belo Horizonte,
com milhares e milhares de pessoas. Eu faço até
uma inconfidência: naquela noite, o jovem líder Lula
e eu, que o recepcionava, íamos falar com aquela
população, aquela multidão, e tomamos alguns tra
gos da boa bebida brasileira. Deixo claro esse fato e
digo que fizemos isso com muito boa vontade.

Lembro-me da figura impávida e firme, no pa
lanque, do Dr. Tancredo Neves, que muitos comen
tavam que não queria o Movimento Diretas-Já, mas
ele estava firme ao nosso lado, talvez muito pensan
te, porque não imaginava que tanta gente das Minas
Gerais queria as eleições diretas, mostrando pre
sença naquela noite lá na Praça da Rodoviária, em
Belo Horizonte. Muita coisa foi e precisa ser feita,
principalmente por nós nesta Casa.

Parabenizo o nosso Presidente, Deputado Mi
chel Temer, que agora assume os trabalhos. Vamos
votar hoje, Deputado Dante de Oliveira, uma pro
posta de emenda à Constituição muito importante
que limita e reorganiza a edição de medidas provi
sórias. Depois de um acordo com todas as Lideran
ças, vamos votar essa proposição, principalmente
porque temos à frente do Poder Legislativo alguém
da envergadura e da competência do Deputado Michel
Temer, a quem publicamente rendo minhas homenagens.

O processo político precisa .evoluir. O Movi
mento das Diretas-Já foi o primeiro passo, mas pre
cisamos continuar trilhando esses passos e levando
a democracia.para frente.

Neste momento é importante que a sociedade
brasileira saiba da importância que tem o Poder Le
gislativo, com todas as suas dificuldades, seus per
calços e sua diversidade de idéias. Nasceu nesta
Casa essa grande idéia das eleições diretas, em
1983, por meio da emenda do então Deputado Dante
de Oliveira.

É importante que a sociedade conviva com
esta Casa, impondo mais trabalho a nós, Deputa
dos, com suas idéias, e participando conosco do
processo democrático, porque só se entende a ver-
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tizar a imprensa e a mídia no Brasil, que est~ç> sob o Deputado Régis Cavalcanti que ela nos apaixonava
comando de poucos. Precisamos, acima de tudo, rias ruas. Não era preciso estar no presidia para nos
"desprivatizar" o Governo e a sua gestão, pmque se apaixonarmos pela musa das Diretas.
não completarmos essa caminhada, se não nos Também está aqui presente o mç3U a.migo, o
apegarmos ao seu sonho, ao seu ideal e ao de mui- meu companheiro de tantas e tantas horas, junta-
tos outros companheiros seus, o seu sonho estará mente com Teima, o hoje Governador Dante de Oli-
incompleto, porque estaremos vivendo e perduran- veira, naquele momento um recém-chegado Parla-
do numa sociedade injusta. mentar do Mato Grosso pelo nosso MDB.

De que adianta podermos votar, de qUEI adian- Também farei referência em plenário, se V.
ta nos posicionarmos aqui sob o medo, sob a menti- Exª me permitir, Sr. Presidente, além do Ministro
ra? Queremos e precisamos ter um modelo econô- Aldo Fagundes, à figura que sempre nos acompa-
mico que contemple a erradicação da miséria, da nhou e a quem quero homenagear, de Osvaldo Ma-
pobreza deste País. nicard, fiel escudeiro do nosso companheiro Ulysses

Está chegando o tempo de não aceitarmos o Guimarães. (Palmas.)
que aí está. A economia vai bem aonde? Na televi- Sr. Presidente, ao contrário daqueles que me
são e na Internet, porque na vida real do desempre- antecederam na tribuna, extremamente ricos em
gado, do empregado, do empresário, o Brasil está suas palavras sobre o Movimento Diretas-Já, permi-
na bancarrota total. Acabou-se o capital nacional, o to-me, ao lado de nomes como Ulysses Guimarães,
grande, o médio e o pequeno empresariado; liqui- que acabei de citar, e do Governador Franco Monto-
dou-se a agricultura. E onde que está essa econo- ro, falar um pouco sobre este menino, hoje Gover,
mia? Está na Bolsa, no capital especulativo, na taxa nador. E, ao invés de homenagear os 15 anos do
de câmbio, mas não na produção de alimentos, na movimento, que seja uma homenagem ao homem
geração de emprego; na estabilidade social e público brasileiro que gostaria de se espelhar em
econômica. Dante de Oliveira.

Não queremos, Exmo. Sr. Presidente e Gover- Naquela época, várias emendas estavam sendo
nador Dante de Oliveira, conviver com a estabilida- propostas nesta Casa, algumas inclusive de São Paulo,
de monetária e com essa liberdade política. Quere- por exemplo, do saudoso Deputado Theodoro Mendes,
mos, sim, uma estabilidade social e econômica para e Dante - se me permite chamá-lo assim -, quando
a maioria. Com isso, vamos ter o exercício pleno do chegou ao Congresso Nacional com a sua emenda de-
seu sonho, do seu ideal: democratizar o Brasil. baixo do braço, muito poucos acreditaram nele.

A caminhada continua. Que os seus sonhos, Recordo-me de fato ocorrido na ante-sala da
assim como os de Ulysses Guimarães e de muitos Presidência, onde também estavam Domingos Lao-
outros, possam impregnar este plenário e todos nós, nelli, Arthur Virgílio - naquela época no MDB - e
para não nos acomodarmos, para não sermos sub- Mareio Santilli . Dante, então, pede assinatura em
servientes ao Governo. Temos de ser leais, fiéis ao sua emenda para Flamarion Mossri, Editor-Chefe da
povo E~ ao Brasil, jamais subservientes. sucursal do jornal O Estado de S.Paulo, em Brasília,

Muito obrigado e parabéns. (Palmas.) porque ele não conhecia todos os Parlamentélres e
() SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- nem todos usavam este bottom que Deputados des-

do a palavra ao último orador, nobre Deputado João conhecidos, como eu, são obrigados a usar para an-
Herrmann Neto, que falará pelo PPS. trar nas dependências da Câmara dos Deputados.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PP8 - SP. Lembro-me do Dr. Ulysses olhando para aquele me-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Michel Temer nino e dizendo que ele caminhasse, que fosse per-
_ antes de V. Exª estava presidindo a sessão o correr os gabinetes, mas os seus olhos azuis não
Deputado Heráclito Fortes -, nesta homenagem brilhavam intensamente com a emenda de Dante.
justa que se 'faz a um dos movimentos que mais Outras justas preocupações abundavanl i) coração
consagraram o povo brasileiro, olhando V. Exª vejo e a mente do nosso então Présidente. E Dante saiu.
que, completamente diferente das sessões mdinári- Em 19 de abril de 1983, recém-chegado à Câ-
as, em que vários Deputados se encarapitam à sua mara, vindo de Cuiabá, Dante fazia comício pelas
volta, hoje tem V. Ex!! ao seu lado Fafá de Belém. Diretas em Rondonópolis, na inauguração de vinte
Isso, na verdade, muda por completo o cenário dos casas populares - havia pouca gente pelas ruas, e
nossos trabalhos. O Deputado Haroldo Lima se refe- lá estava ele. Para Dante, se você der um tarnbore-
riu à Fafá como musa dos presidiários, maEI dizia o tezinho, ele já faz discurso. (Risos.) Então, em abril



22384 Quinta-feira 2Q DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

de 1983, há dezesseis anos, estávamos lá, bata
lhando por esse processo.

Daí à adesão dos demais Parlamentares foi
uma coisa lenta. Muito se falou aqui, mas vocês não
imaginam como foi difícil permear a questão das Di
retas. Primeiro, ninguém acreditava; segundo, di
zia-se que não havia o caldo de cultura, no meio do
povo, para que ele se entusiasmasse. Mas uma li
ção foi dada fora dos partidos.

Acho que isso é um pouco o que estamos vi
vendo hoje, Sr. Presidente. Quando intelectuais e
artistas vieram para esse movimento, não vieram
aderir ao MDB, nem aos partidos recém-fundados,
nem ao PT. Esses intelectuais e artistas, que canta
vam, falavam e freqüentavam as praças e as ruas,
queriam um movimento nacional.

E aqui está, Sr. Presidente, já a segunda gera
ção. Quando fomos para Curitiba, Maurício Fruet
nos recebeu; hoje, quem está aqui na Câmara é o fi
lho de Maurício Fruet, o Deputado Gustavo Fruet. É
a segunda geração dos homens que para cá vie
ram. Maurício Fruet foi tombado na luta política, mas
aqui está Gustavo, caminhando conosco.

Portanto, nós, neste Congresso, nos movimen
tos populares que daí surgiram, não somos fruto
apenas da luta dos partidos, mas da luta da socie
dade. E, para isso, há símbolos.

Lembro-me de quando entramos aqui - e, se
me permite, o Governador Dante de Oliveira perdeu
hoje uma grande chance, e falo também com a TeI
ma -, a Fafá e a Macau colocaram em minha lapela
uma florzinha amarela. Nós inundamos este plenário
com· a cor amarela. Havia quase que uma onda
amarela, que não se confunde com a da rosa euro
péia, uma onda do coração brasileiro que se amare
lava em desespero, querendo retomar a democra
cia. Lembro-me das gravatas amarelas.

Portanto, se V. Exas imaginam que este é um
discurso de apenas um amigo, um saudosista, gos
iaria de, dizer que não. Ele é muito presente. Não
cli:lsacr~ditemos do povo ~ da sua enorme e sempre
pí'esen~e esperança. Aos homens destemidos que
se permitem desfraldar bandeiras nas quais o povo
0\credita, a democracia a.eles agradecerá.

A~tes de terminar omeu discurso e já conce
tk~ndo .Q aparte ao nobre Deputado Waldomiro Fio
ravante; gostaria de dizer que você, Dante - e per
mita-me, Sr. Presidente, neste momento enaltecera
figura do Governador -, que você, Fafá, eo nosso
Ulysses, que aqui não está presente, mas, tenho
'."3rteza, nesta Casa é sempre reverenciado, são
VJorta-estandartes da democracia neste País. Sem o

abre-alas que fizeram, talvez não vivêssemos episó
dios como este que estamos vivendo nesta Casa,
na sociedade e na democracia brasileira.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Waldomiro
Fioravante.

O Sr. Waldomiro Fioravante - Agradeço ao
colega João Herrmann Neto a oportunidade de
aparteá-Io, somando-me ao seu pronunciamento,
em especial às merecidas homenagens prestadas
ao Governador Dante de Oliveira, pela sua iniciativa
nesse processo, à nossa amiga Fafá de Belém, pelo
seu canto, pela sua música voltada para a política e
para construir um Brasil melhor. Acho que foi uma
grande vitória do povo brasileiro, sem dúvida, a
quem todos temos que render homenagem. Entre
tanto, gostaria de aproveitar esta oportunidade, no
bre colega, para dizer que a democracia não signifi
ca simplesmente o direito de votar. É preciso que
neste País haja a democracia econômica. Não po
demos dizer que estamos num País perfeito, demo
crático, enquanto o salário mínimo do povo trabalha
dor brasileiro não dá sequer para pagar o aluguel de
uma moradia insalubre. Desde 1995 o valor do salá
rio mínimo é estabelecido por meio de medidas pro
visórias. Nobre Governador Dante de Oliveira, sei
que o seu sonho, o sonho da Fafá de Belém, o so
nho do povo brasileiro, além do direito de votar, tam
bém é o direito de conquistar a cidadania por meio
do processo democrático. É evidente que tem de se
fazer modificações. Não há democracia enquanto o
povo é usado nas eleições como massa de mano
bra, por meio de abuso do poder econômico. Violen
ta-se com um trago de cachaça, com o pagamento
da conta da luz, a posição política do eleitor. Depo
is, elege-se um Congresso em que 80% impede que
se vote o aumento do salário mínimo, porque acha
que isso vai quebrar o País, enquanto banqueiros
levam milhões. Muito obrigado, nobre Deputado,
pelo pequeno aparte. Embora não faça parte da li
nha do seu discurso, sei que o seu posicionamento
é o de construirmos um Brasil melhor, por meio de
um processo democrático cada vez mais purificado.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Deputado
Waldomiro Fioravante, agradeço muito o aparte a V.
Exª, no entanto, não quero manifestar aqui a minha
discordância, quero apenas observar no plenário
desta Casa que a democracia que conquistamos é
insofismável.

Podemos discordar do Presidente da Repúbli
ca, e eu discordo. S. Ex!! sabe que estou na oposi
ção. Coloco-me em linha diferente no que se refere
a sua política econômica, mas estou muito longe de
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querer causar um retrocesso à democracia brasileira,
pedindo o afastamento de quem foi eleito pelo povo.

Sei que o democrata deve subordinar-se à voz
do povo. Desta forma, aqui estou sendo oposição, lu
tando para que triunfemos um dia. Enquanto não ga
nharmos a consciência do povo, não adianta culpá-lo,
acusá-lo de massa de manobra. Compete-nos, isto
sim, ir lá, buscar, galgar e edificar com ele o caminho
da esperança, e não creio que outra coisa no mundo
se possa ser senão democrata. Quando presto home
nagem a esses que construíram a democracia, sei
que ela ainda não me basta. Quero a democracia so
cial, mas esse é o nosso trabalho, do partido de V.
ExA, do meu e de tantos outros desta Casa. (Palmas.)

Concedo o aparte ao nobre Deputado Gustavo
Fruet.

O Sr. Gustavo Fruet - Obrigado, Deputado
João Herrmann Neto. Sr. Presidente, Srs. Parlamen
tares, destaco o brilhantismo do pronunciamento de
V. Exª e agradeço a generosidade na menção pes
soal a meu pai. E faço este registro sob o caráter
pessoal e institucional. Institucional reiterando as
manifestações já realizadas nessa grande batalha,
iniciada de forma emblemática pelo então Deputado
Dante de Oliveira. Muito antes de imaginar disputar
mandato público, enquanto ainda estava na faculda
de, viemos a Brasília e aqui realizamos uma série
de entrevistas, em especial com o Deputado Dante
de Oliveira, que já então representava o avanço nas
conquistas do País. E o registro de caráter pessoal
o faço com saudades e com orgulho. Meu pai, quan
do veio para o Congresso Nacional, sempre lutou ao
lado daqueles que reivindicavam as eleições diretas
nas Capitais, nas áreas de fronteira. Quando prefei
to de Curitiba era, então, Governador do Estado,
José Richa, que, contra a vontade de muitos que
imaginavam não ser possível e ser inconveniente
naquele momento realizar comícios e reuniões pú
blicas a favor das eleições diretas, promoveu, no dia
12 de janeiro de 1984, o primeiro comício pelas elei
ções diretas no País. E por que Curitiba? Historica
mente a cidade é tida como uma referência, como
um laboratório para ações que podem ou não dar
certo em âmbito nacional. Havia uma grande preo
cupação para que aquele comício tivesse resultado
positivo e, aí sim, dar início a outros comícios de
grandes concentrações no Brasil. Naquela oportuni
dade, V. Exll, que é um grande amigo de meu pai, lá
compareceu, bem como o Deputado Dante de Olive
ira, o Dr. Ulysses Guimarães, junto com Osvaldo e
outros tantos brasileiros, e ali ficou imortalizada uma
passagem do então Senador Teotônio Vilela, que,

ao romper com o sistema e defender as eleições di
retas no Brasil, pronunciou que temos, todos nós,
por ação ou por omissão, estímulos ou incompreen
são, responsabilidade pelos fatos da história. E nes
se momento foi criado e instituído o Memorial das
Diretas, para que outras gerações, como a minha,
possam dar continuidade às boas causas que não
se esgotam em uma geração. Ao encerrar, ao ho
menagear uma vez mais o Deputado Dante de Oli
veira, a Fafá de Belém e todos aqueles que fileiras
cerraram naquela batalha, lembro de Pablo Neruda,
que bem cabe a V. Ex!!: "Assim como toda a minha
vida foi uma luta para que ninguém mais tivesse que
lutar, assim é o canto que te quero cantar'. E é esse
o canto que ficou daquela geração de brasileiros e é
esse o canto que passará para as novas gerações.
Muito obrigado e parabéns. (Palmas.)

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Obrigado,
Deputado Gustavo Fruet.

Quero aqui dar o testemunho, invocando o se
nhor seu pai, quando nós - Teotônio, Dante, Ulysses,
não sei se você se lembra, Fafá - fomos ovacionados
na Boca Maldita pelo povo que saía dos cafés. Seu
pai virou-se para Ulysses e disse: "Ganhamos o povo
brasileiro", porque, na sua opinião, quem ganha a
Boca Maldita, em Curitiba, ganha o povo brasileiro. E
que V. EXª, que hoje representa muito bem a sua fa
mília, continue nessa luta pela democracia.

Ouço com prazer o Deputado Alceste Almeida.
O Sr. Alceste Almeida - Nobre Deputado, que

ro solidarizar-me com V. Exª por suas palavras. Apro
veito também para cumprimentar o nobre Deputado
Uno Rossi por propor esta sessão de homenagem; à
Presidência da Câmara, na pessoa do nosso Presi
dente Michel Temer, ao Governador Dante de Olivei
ra, a Fafá de Belém, a Ulysses Guimarães, a Teotônio
Vilela e tantos outros nomes que colaboraram para o
engrandecimento da nossa Nação, nessa caminhada
pela democracia. Palpitou em meu coração àquela
época - era universitário - o fervor dessa caminhada,
e até hoje ecoa na minha mente, nos meus ouvidos,
aquela voz pelo direito ao voto, aquela voz encantada
da nossa querida Fafá Como músico que fui - tive de
deixar o teclado para me dedicar à profissão de médi
co, que ainda exerço -, até hoje está impregnado em
meus ouvidos aquele canto, na voz de Fafá de Belém,
que uniu a Nação brasileira no caminho dessa demo
cracia. A todos o nosso cumprimento e agradecimento
peja oportunidade de exteriorização nesta tão impor
tante homenagem. Muito obrigado.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Obrigado,
Deputado Alceste Almeida.
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Senhor Presidente, agradeço a complacência O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sr. Go-
de V. Exª em relação ao tempo, mas creio que o vemador Dante de Oliveira, Sr. Ministro Aldo Fagun-
tempo que vivemos ainda é pouco para se contar des, srª Fafá de Belém, Srs. Parlamentares, senhoras
em plenário. Eu terminaria, Sr. Presidente, dizendo e senhores, quero, com a minha presença, indicar que
da grandeza que Dante teve ao ver, em 25 de abril, a Presidência da Câmara dos Deputados não poderia
a sua emenda rejeitada em plenário. É evidente que deixar de presidir esta sessão, ainda que por breves
nós não imaginávamos que a ditadura seria rompida instantes, para revelar a importância desta homena-
regimentalmente. Sabíamos claramente que o Regi- gem solicitada em tão boa hora pelo nobre Deputado
mento da Câmara, naquele instante, seria implacável Uno Rossi e acolhido com aplauso pela Mesa Diretora
ao tentar destruir as esperanças do povo brasileiro. da Câmara dos Deputados. Ele é importante, Gover-

Lembro-me de que, logo depois da derrota - o nador Dante de Oliveira, porque no Brasil temos um
Deputado Heráclito Fortes estava conosco no restau- pouco, digamos assim, o mau hábito de não marcar e
rante, não sei se S. Exª se lembra -, nós combina- remarcar os grandes gestos democráticos do País.
mos uma coisa, e o então Deputado Dante de Olive- Assisti há pouco, juntamente com o Goyerna-
ira, com muita humildade, a fez. No dia 28 de abril dor Esperidião Amin, a um vídeo produzido pela TV
de 1984, fomos a Belo Horizonte, Minas Gerais, e lá Câmara que trata da Guerra do Contestado. De
dissemos a Tancredo Neves que não era mais "dire- fato, eu, que sempre apreciei a História do Brasil, ti-
tas-já". O então Deputado Roberto Freire usou a ex- nha dela apenas uma breve notícia, e hoje, nesse
pressão ''Tancredo já"! E fomos às ruas, houve o pri- vídeo produzido pela TV Câmara, de cerca de 15 a
meiro comício em Goiânia, e daí em diante foi inevi- 20 minutos, fui introduzido na intimidade desse mo-
tável. No último momento, Fafá começa a cantar o vimento revelador de que, no~ idos de 1912 a 1916,
Hino Nacional Brasileiro, solta-se uma pomba que, já havia uma grande preocupação social no Brasil.
ao invés de voar, pousa sobre seus ombros. Ela O conflito que lá se verificou era pautado exatamen-
cantando o Hino Nacional e a pomba da paz deram te por algo que ainda hoje se fala muito, a exclusão.
ao Brasil o que temos hoje. Eram os excluídos que, na verdade, mobilizaram-se

A vocês o preito de gratidão não de um Depu- para tentar incluir-se na sociedade brasileira. E
tado, mas, tenham certeza, das gerações de todos mais, uma coisa curiosa da Guerra do Contestado é
os brasileiros que com vocês, caminharam pelas que já se verificava, Fafá de Belém, a presença da
ruas e praças deste País. (Palmas.) mulher brasileira nesse movimento.

O SR. UNO ROSSI - Sr. Presidente, peço a É interessante que hoje, portanto, nesta ma-
palavra pela ordem. nhã, pessoalmente sou marcado e remarcado por

dois fatos da maior significação: o fato histórico do
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois movimento social que se processou em Santa Cata-

não, Deputado. rina e Paraná, entre 1912 e 1916, e o fato histórico
O SR. LINO ROSSI (PSDB - MT. Pela ordem. mais recente, que é o das eleições diretas, marcado

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como pro- por esta homenagem que se presta nesta sessão da
ponente desta sessão cívica, fico muito orgulhoso ao Câmara dos Deputados.
vê-lo presidindo-a, pelo respeito que tenho por V. Exª. Não posso ignorar o que aqui foi dito, que se

Fizemos a abertura desta sessão com um vi- lamenta a ausência de Ulysses Guimarães. Acho
deoclipe muito bem preparado pelos profissionais da que Ulysses está aqui, relembrado pela presença do
TV Câmara, dos quais quero registrar o talento e a seu escudeiro, Osvaldo Manicard, mas pela presen-
sensibilidade para isso. Gostaria de sugerir que en- ça espiritual que ele tem permanentemente nesta
cerrássemos esta sessão com os 4 minutos e 28 se- Casa e no Brasil.
gundos de imagens desse momento maravilhoso Ao vir aqui para encerrar os trabalhos, como
em que a estrela Fafá executa o Hino Nacional, participante que fui daquele movimento - não tão di-
para que possamos sintetizar tudo o que foi dito retamente quanto o Deputado João Herrmann Neto
aqui. Foi um momento de grande emoção nesta e outros que aqui se encontram, mas como Profes-
sessão cívica, com certeza. sor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho pregando a necessidade da redemocratização do
o pedido de V. Exª A TV Câmara providenciará, logo País -, mais uma vez revelo a importância do Poder
ao final das minhas palavras, a exibição do vídeo re- Legislativo, porque foi aqui dentro, neste plenário,
ferido por V. Exª. que Dante de Oliveira propôs a Emenda das Dire-
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tas-Já. Foi aqui, no debate entre a Situação e a
Oposição, que a maioria optou pela redemocratiza
ção do País, como hoje ocorre.

Hoje, quando a Oposição e a Situação deba
tem seus temas, estamos - com a graça de Deus
- chegando a um ponto de composição. Ainda
hoje, Dante, vamos votar a limitação às medidas
provisórias por força de um acordo havido entre
os partidos da Situação e da Oposição. Fi;zemos
seis ou sete reuniões e chegamos a um ponto co
mum.

O Brasil que os brasileiros esperam desta Câ
mara é exatamente o Brasil do debate, vigoroso, in·
tenso, mas que chegue à composição. A tese da
conciliação é nacional, e o que levou às Diretas-Já
foi exatamente a tese da conciliação democrática, a
tese de que todos, sem exceção, deveriam partici
par do processo de escolha do País.

Meus cumprimentos, portanto, àqueles que,
como V. Sas que estão aqui à Mesa e outros que
estão no plenário, tanto lutaram pela redemocratiza
ção e pelas Diretas-Já.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes
de encerrar a presente sessão, vamos assistir à exi
bição do vídeo solicitado pelo Deputado Uno Rossi.
(Palmas.)

(Apresentação de Vídeo.)

V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 37
minutos.)

Ata da 78ª Sessão, em 19 de maio, de 1999
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente;

Gonzaga Patriota, 4º SuplentE~de Secretário; Wilson Santos, José Antônio,
Or. Rosinha, § 2º art. 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECERAM OS Evandro Milhomem PSB PSB/PCdoB

SENHORES: Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB

Michel Temer Presentes de Amapá:6
Heráclito Fortes

PARÁSeverino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar Anivaldo Vale PSDB
Nelson Trad Babá PT
Jaques Wagner Deusdeth Pantoja PFL
Efraim Morais Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz Jorge Costa PMDB
Luciano Castro José Priante PMDB
Gonzaga Patriota. Josué Bengtson PTB

Nilson Pinto PSDB
Partido Bloco Paulo Rocha PT

RORAIMA
Raimundo Santos PFL
Renildo Leal PTB

Airton Cascavel PPS Valdir Ganzer PT
Almir Sá PPB Vic Pires Franco PFL
Elton Rohnelt PFL Zenaldo Coutinho PSDB
Luis Barbosa PFL Presentes de Pará: 14
Presentes: 4 AMAZONAS

AMAPÁ
~rthurVirgílio PSDB

Antonio Feijão PSDB Atila Uns PFL
Dr. Benedito Dias PFL Francisco Garcia PFL
Eduardo Seabra PTB José Melo PFL
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Hildebrando Pascoal
IIdefonço Cordeiro
João Tota
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes de Acre: 7

Átila Lira
B.Sá
João Henrique
Marcelo Castro
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presente de Piauí: 7

Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PFL
Presentes de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PDT
Carlos Cury PPB
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 6

ACRE

PFL
PFL
PPB
PT
PT
PDT
PFL

Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PSDB
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSDB
Presentes de Ceará: 17

PIAuí

PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PT

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PARAíBA

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PFL
PFL

PERNAMBUCO

PFL
PMDB
PSDB
PSB
PSB
PSB
PFL
PMDB
PFL

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes de Rio Grande do Norte: 5

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Marcondes Gadelha
Wilson Braga
Presentes de Paraíba: 9

Antônio Geraldo
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
Djalma Paes
Eduardo'Campos
Inocêncio Oliveira
João Colaço
Joaquim Francisco

PSB/PCdoB

PUPST/PSU
PMN/PS

PMDB
PMDB
PMDB

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus

Aníbal Gomes
Antonio Cambraia
Eunício Oliveira

TOCANTINS

Antônio Jorge PF.L
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
João Ribeiro . PFL
Osvaldo Reis PMDB
Presentes de Tocantins: 5

MARANHÃO

-Albérico Filho PMDB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Mauro Fecury PFL
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes de Maranhão: 12

CEARÁ

PSDB
PL
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Joel de Holanda PFL Leur Lomanto PFL
José Chaves PMDB Luiz rvtor~ira PFL
José Mendonça Bezerra . PFL Manoel Castro PFL
José Múcio Monteiro PFL Mário Negromonte PSDB
Luiz Piauhylino PSDB Pastor Reginaldo de Jesus PFL
Marcos de Jesus PST PUPST/PSU Paulo Braga PFL

PMN/PSD Paulo Magalhães PFL
Osvaldo Coelho PFL Pedro Irujo PMDB
Pedro Corrêa PPB Roland Lavigne PFL
Salatiel Carvalho PMDB Saulo Pedrosa PSDB
Sérgio Guerra PSB PSB/PCdoB Ursicino Queiroz PFL
Presentes de Pernambuco: 19 Walter Pinheiro PT

ALAGOAS Presentes de Bahia: 30

Augusto Farias PPB
MINAS GERAIS

Helenildo Ribeiro PSDB Ademir Lucas PSDB
José Thomaz Nonô PFL Aécio Neves PSDB
Luiz Dantas PSD PUPST/PSU Antônio do Valle PMDB

PMN/PSD Aracely de Paula PFL
Olavo Calheiros PMDB Bonifácio de Andrada PSDB
Regis Cavalcante PPS Cabo Júlio PL PUPST/PSU
Presentes de Alagoas: 6 PMN/PSD

SERGIPE
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL

Augusto Franco PSDB Custódio Mattos PSDB
Cleonâncio Fonseca PMDB Danilo de Castro PSDB
Ivan Paixão PPS Edmar Moreira PPB
Jorge Alberto PMDB Eduardo Barbosa PSDB
Marcelo Déda PT Eliseu Resende PFL
Pedro Valadares PSB PSB/PCdoB Gilmar Machado PT
Sérgio Reis PSDB Glycon Terra Pinto PMDB
Pres,entes de Sergipe:7 Hélio Costa PMDB

BAHIA
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB

Aroldo Cedraz PFL Jaime Martins PFL
Claudio Cajado PFL João Fassarella PT
Coriolano Sales PDT João Magalhães PMDB
Eujácio Simões PL PUPST/PSU João Magno PT

PMN/PSD José Militão PSDB
Félix Mendonça PTB Lael Varella PFL
Francistônio Pinto PMDB Lincoln Portela PST PUPST/PSU
Geddel Vieira Lima PMDB PMN/PSD
Geraldo Simões PT Márcio Reinaldo Moreira PPB
Gerson Gabrielli PFL Maria do Carmo Lara PT
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB Maria Lúcia PMDB
Jaime Fernandes PFL Mário de Oliveira PMDB
Jairo Carneiro PFL Narcio Rodrigues PSDB
João Almeida PSDB Odelmo Leão PPB
João Leão PSDB Olimpio Pires PDT
Jonival Lucas Junior PPB Osmânio Pereira PMDB
José Lourenço PFL Paulo Delgado PT
José Ronaldo PFL Philemon Rodrigues PMDB
Jutahy Junior PSDB Rafael Guerra PSDB
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Roberto Brant PSDB Luiz Ribeiro PSDB
Romel Anizio PPB Luiz Salomão PDT
Romeu Queiroz PSDB Luiz Sérgio PT
Ronaldo Vasconcellos PL PUPST/PSU Mareio Fortes PSDB

PMN/PSD Mattos Nascimento PMDB
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB Milton Temer PT
Virgílio Guimarães PT Miro Teixeira PDT
Walfrido Mares Guia PTB Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSU
Zaire Rezende PMDB PMN/PSD
Zezé Perella PFL Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB
Presentes de Minas Gerais: 45 Paulo Feij6 PSDB

EspíRITO SANTO Ricardo Maranhão PSB PSB/PCdoB
Roberto Jefferson PTB

Aloízio Santos PSDB Rodrigo Maia PFL
João Coser PT Ronaldo Cezar Coelho PSDB
José Carlos Elias PTB Rubem Medina PFL
Magno Malta PTB Simão Sessim PPB
Marcus Vicente PSDB Vivaldo Barbosa PDT
Max Mauro PTB Wanderley Martins PDT
Nilton Baiano PPB Presentes de Rio de Janeiro: 45
Ricardo Ferraço PSDB

SÁOPAULORita Camata PMDB
Presentes de Espírito Santo: 9 Alberto Goldman PSDB

RIO DE JANEIRO
Alberto Mourão PMDB
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB

Alcione Athayde PPB Aloizio Mercadante PT
Aldir Cabral PFL Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Alexandre Santos PSDB André Benassi PSDB
Almerinda Carvalho PFL Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Biscaia PT Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arolde de Oliveira PFL Arlindo Chinaglia PT
Ayrton Xerêz PSDB Arnaldo Faria de Sá PPB
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSU Arnaldo Madeira PSDB

PMN/PSD Bispo Wanderval PL PUPST/PSU
Carlos Santana PT PMN/PSD
Celso Jacob PDT Celso Giglio PTB
Coronel Garcia PSDB Celso Russomanno PPB
Dino Fernandes PSDB Corauci Sobrinho PFL
Dr. Heleno PSDB Delfim Netto PPB
EberSilva PDT Dr. Hélio PDT
Eduardo Paes PFL Edinho Araújo PMDB
Eurico Miranda PPB Eduardo Jorge PT
Fernando Gabeira PV Emerson Kapaz PSDB
Fernando Gonçalves PTB Evilé.sio Farias PSB PSB/PcdoB
lédio Rosa PMDB Fernando Zuppo PDT
Jair Bolsonaro PPB Franco Montora PSDB
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB Gilberto Kassab PFL
João Mendes PMDB Jair Meneguelli PT
João Sampaio PDT João Paulo PT
Jorge Wilson PMDB José de Abreu PSDB
José Carlos Coutinho PFL José Dirceu PT
Laura Carneiro PFL José Genoíno PT
Luís Eduardo PSDB José Machado PT
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Pedro Wilson PT
Presentes de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Ben·Hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Pedro Pedrossian PFL
Presentes de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Basílio Vil/ani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
DI'. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTS
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Valdomiro Meger PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes de Paraná: 25

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja POT
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

GOIÁS

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB

Barbosa Neto
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Luiz 13ittencourt
Noberto Teixeira
Pedro Chaves

Maio de 1999------------_._-------------_.:=.-_--.....:..::........:..
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMDB
Medeiros PFL
Milton Monti PMDB
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuto Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PPB
Rubens Furlan PFL
Salvador Zimba/di PSDB
Sampaio Dória PSDB
Vadão Gomes PPB
Wa~ner Salustiano PPB
Zé Indio PMDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 52

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Maria Abadia PSDB
Pastor Jorge PMDB
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes de Distrito Federal: 7
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I - ABERTURA DA SESSÃO

Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PFL
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crus:us PSDB
Presentes de Rio Grande do Sul: 25

11- LEITURA DA ATA

O SR. CLÁUDIO CAJADO, servindo como 22

Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual, sem observações, é aprovada.

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

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
A lista de presença registra o comparecimento de
417 Srs. 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.

111 - EXPEDIENTE

Tem a palavra a Senhora Alcione Athayde.
A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e
Srs. Deputados, os produtores de cana, açúcar e ál
cool de Campos e de todos os demais municípios
produtores do norte/noroeste fluminense realizaram
no dia de ontem manifestação em defesa do setór.

Há mais de 400 anos, o Município de Campos
sobrevive da monocultura da cana. Hoje, das 25 usi
nas que existiam na nossa região, somente seis so
brevivem. A sociedade campista sofre com a crise
na agroindústria sucroalcooleira, vendo seus cida
dãos desamparados e sem emprego, sentindo o
agravamento sistemático da crise social do município.

Transferindo as agruras da minha região para
o âmbito nacional, fica fácil compreender a crise que
envolve o setor. Estabelecida já há vários anos, foi
seriamente agravada pelo desastrado Governo Col
lor, que acabou com o Instituto Nacional do Álcool,
pelo desmantelamento progressivo do Programa
Nacional do Álcool pelos Governos seguintes, che
gando ao caos.

Senhor Presidente, Sras e Srs. Deputados, a
constatação da dilapidação de um patrimônio secu
lar nos faz entender manifestações como a de on
tem, com o bloqueio da BR-101 e a distribuição de
quinze toneladas de açúcar para a população, e a
motivação daqueles que planejam outra, no próxi
mos dias, desta vez em Brasília.

Em época de crise, estamos tratando de 1 mi
lhão e 200 mil empregos diretos no País, dos quais
22 mil no Estado do Rio, e não desejamos que o
Governo Federal conceda benefícios ou privilégios
como forma de favor ao setor.

A agroindústria sucroalcooleira deseja traba
lhar e ser tratada com respeito, necessitando de
uma política adequada, consistente e permanente,
que contenha o desmonte do setor e reduza a inqui
etação no campo.

O que milhares de desempregados da região
norte/noroeste fluminense desejam é terem de volta
sua dignidade, voltando a ser trabalhadores produti
vos, co-partícipes do desenvolvimento da grande
nação chamada Brasil.

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Passa-se ao

PUPST/PSU
PMN/PSD

RIO GRANDE DO SUL

PT
PDT
PDT
PPB
PTB
PMDB
PMDB
PDT
PT
PPB
PPB
PPB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PST

Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Paulo José Gouvêa

Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 15
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o SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs.
Deputados, ocupo hoje esta tribuna para fazer im
portante comunicado que diz respeito ao Estado do
Acre.

o Acre teve três grandes momentos na histó
ria: o primeiro foi a própria Revolução Acreana,
quando pegamos em armas para que pudéssemos
pertencer ao Brasil; o segundo, em 1962, quando
lutamos pela nossa autonomia política e consegui
mos conquistá-Ia; e o terceiro, o momento político
atual, que começou na resistência contra a ditadu
ra militar, passou pelas várias eleições que forta
leceram os partidos democráticos de esquerda,
culminando com a luta pela preservação, amplia
ção e construção de um novo modelo de desen
volvimento sustentável para a Amazônia. Com a
eleição do primeiro Prefeito de esquerda da Capi
tal acreana, o hoje Governador Jorge Viana - no
vamente eleito pelas forças saudáveis da política
acreana -, teve início uma nova etapa da história
do nosso Estado.

Depois de tantas agruras, sofrimentos, situa
ções difíceis, constrangimentos, o Acre hoje começa
a ser referência, não apenas nacional, mas também
internacional, de boa política, de proposta de desen
volvimento inteligente para a Amazônia e para o
nosso País.

Senhor Presidente, o Acre, que até há bem
pouco tempo era manchete nos jornais da grande
imprensa brasileira por causa de escândalos e cor
rupção, hoje volta a ter destaque na imprensa do
nosso País, mas por motivo bem mais honroso.

Refiro-me, Sr. Presidente, ao prêmio que re
cebeu o nosso Governador, Jorge Viana, domin
go passado, no Rio de Janeiro, o de "Líder Lati
no-Americano para o Novo Milênio". Esse prêmio
dado ao Governador Jorge Viana pela rede de te
levisão CNN e pela revista norte-americana Time,
homenageando-o como um dos cinqüenta líderes
da América Latina para o novo milênio, reforça a
tese de que o povo acreano sabe hoje trilhar o
seu próprio caminho e está consciente de que
elegeu um Governador que representa um con
junto de forças políticas que querem redirecionar
a política do nosso Estado, não somente do pon
to de vista econômico, mas também do ponto de
vista ético.

Temos muito orgulho de saber que três acrea
nos, somente neste final de século, foram agracia
dos com prêmiols tão importantes como esse: o pri-
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meiro foi o companheiro Chico Mendes; o segundo,
há dois anos, a querida Senadora Marina Silva; e o
terceiro o Governador eleito pelos acreanos, o com
panheiro Jorge Viana.

Isso orgulha não só o povo acreano como tam
bém o povo brasileiro, e eu, na qualidade de De
putado Federal pelo Estado do Acre, não poderia
deixar de vir a esta tribuna registrar esse impor
tante acontecimento para o Brasil, porque o Go
vernador Jorge Viana, além de garantir esse prê
mio para nosso País, garantiu também um projeto
de desenvolvimento sustentável em curso no
Acre.

Enquanto muitos Estados ainda estão elabo
rando uma proposta de desenvolvimento sustentá
vel e algumas academias desenvolvem importantís
simos estudos na área científica para a sustentabili
dade da diversidade biológica da Amazônia, nós,
acreanos, podemos dizer que já temos em curso um
modelo concreto, efetivo, eficaz, que vai garantir o
futuro das próximas gerações.

Temos orgulho, por fim, de saber que o Gover
nador do Estado do Acre, Jorge Viana, não é ape
nas o líder do povo acreano, mas também um líder
da América Latina para o próximo milênio.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Ato da Presidência:

O Presidente da Câmara dos Deputa
dos, no uso de suas atribuições regimentais,
constitui, nos termos do art. 35, do Regi
mento Interno, Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a "investigar a arrecada
ção e destinação da verba da Taxa de
Organização e Regulamentação do Merca
do de Borracha (TORMB) no que se refere à
atuação do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Reno
váveis - IBAMA", Requerimento de CPI n2

14, 1995, do Senhor Deputado João Maia
e outros, e

Resolve:
I - estabelecer o prazo de 120 dias, a

contar de sua constituição, para a conclusão
de seus trabalhos;

11 - convocar os membros ora designa
dos para a reunião de instalação a reali
zar-se no dia 20-&99, quinta-feira, às 15 horas,
no Plenário nQ 7, do Anexo 11.

Brasília, 19 de maio de 1999. - Michel Temer,
Presidente.
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Adauto Pereira
Airton Roveda
Expedito Júnior
Paulo Braga

SUDlentes

Autor: João Maia e outros

PMDB

PFL

Antônio Jorge
Carlos Melles
Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian

Titulares

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO Resolve:
Proposição: RCP 0014/95. I - estabelecer o prazo de 120 dias, a

contar de sua constituição, para a conclusão
de seus trabalhos;

11 - convocar os membros ora designa
dos para a reunião de instalação a reali
zar-se no dia 20-5-99,' quinta-feira, às 10h,
no Plenário n2 2, do Anexo 11.

Brasília, 19 de maio de 1999. - Michel
Temer, Presidente.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Proposição: RCP 10/95

Autor: Marilu Guimarães e outros
Alceste Almeida
Confúcio Moura
Jorge Costa

PSDB

Anivaldo Vale
Antonio Feijão
1 vaga

Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto
1 vaga

Arthur Virgílio
Marinha Raupp
1 vaga

Titulares

PFL

Celcita Pinheiro
Ciro Nogueira
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Suplentes

Airton Roveda
Elton Rohnelt
João Ribeiro
Ronaldo Caiado

PT PMDB
Adão Pretto
Aloizio Merca
dante

PPB

2 vagas
Carlos Dunga
Francistônio Pinto
José Borba

Philemon Rodri
gues
Silas Brasileiro
Wilson Santos

PDT

Sérgio Barros 1 vaga

Bloco PSB/PCdoB

Agnelo Queiroz 1 vaga

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti)
- Ato da Presidência:

O Presidente da Câmara dos Deputa
dos, no uso de suas atribuições regimentais,
constitui, nos termos do art. 35, do Regi
mento Interno, Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a "apurar o desperdício
de alimentos no período dos governos ime
diatamente anteriores ao do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso", Requerimento de
CPI nS! 10, de 1995, da Senhora Deputada
Marilu Guimarães e outros, e

Almir Sá
1 vaga

PTB

Eduardo Seabra

2 vagas

Renildo Leal

PSDB

Lídia Quinan
Luiz Eduardo
1 vaga

PT

Adão Pretto
Aloizio Merca-
dante

PPB

Alcione Athayde
Almir Sá

PTB

Caio Riela

POT

Olimpio Pires

Bloco
PSB/PCdoB

Agnelo Queiroz

Jovair Arantes
Marisa Serrano
1 vaga

2 vagas

2 vagas

Nelson Marquezelli

1 vaga

1 vaga



O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Ato da Presidência:

O Presidente da Câmara dos Deputa
dos, no uso das suas atribuições regimen
tais, constitui, nos termos do art. 35, do Re
gimento Interno, Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a "investigar a crise do
setor produtivo da borracha natural e os re
flexos na política governamental do setor",
Requerimento de CPI nQ 33, 1993, do Se
nhor Deputado Pauderney Avelino e ou
tros, e

Resolve:
I - estabelecer o prazo de 120 dias, a

contar de sua constituição, para a conclusão
de seus trabalhos;

11 - convocar os membros ora designa
dos para a reunião de instalação a reali
zar-se no dia 20-5-99, quinta-feira, às 10h,
no Plenário nQ 15, do Anexo 11.

Brasília, 19 de maio de 1999. - Mi
chel Temer, Presidente.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Proposição: RCP 33/93

Autor: Pauderney Avelino e Outros

Suplentes

Francisco Garcia
Francisco Rodri
gues
Luis Barbosa
Zila Bezerra

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Jorge Costa
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1 vaga

1 vaga

Josué éengtson

PTB

Bloco
PSB/PCdoB

PDT

PFL

PMDB

Renildo Leal

Agnelo Queiroz

Agnaldo Muniz

Titulares

Dr. Benedito Dias
Ildefonço Cordeiro
Pauderney Aveli
no
SilasCâmara

Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Luiz Bittencourt

Suplentes

Confúcio Moura
Jurandil Juarez
Osvaldo Reis

Dr. Benedito Dias
João Ribeiro
José Melo
Luis Barbosa

2 vagas

2 vagas

Luciano Castro
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
Ato da Presidência:

O Presidente da Câmara dos Deputa
dos, no uso de suas atribuições regimentais,
constitui, nos termos do art. 35, do Regi
mento Interno, Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a "investigar a atuação
da Fundação Nacional do índio - FUNAI",
Requerimento de CPI n2 13, 1995, dos Se
nhores Deputados Elton Rohnelt, Nicias Ri
beiro, Antonio Feijão e outros, e

Resolve:
I - estabelecer o prazo de 120 dias, a

contar de sua constituição, para a conclusão
de seus trabalhos;

11 - convocar os membros ora designa
dos para a reunião de instalação a reali
zar-se no dia 20-5-99, quinta-feira, às 10h,
no Plenário n2 6, do Anexo 11.

Brasília, 19 de maio de 1999. -- Michel
Temer, Presidente.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Proposição: RCP 13/95

Autor: Elton Rohnelt e Outros

Titulares

PFL

Elton Rohnelt
Expedito Júnior
Francisco Garcia
Raimundo Santos

PMDB

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

PSDB

Antonio Feijão
B.Sá
Nicias Ribeiro

PT

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

PPB

Alcione Athayde
Alm.ir Sá
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o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Com a palavra o Sr. Deputado Cláudio Cajado.

O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, esta tribuna tem sido testemunha, nos úl
timos cinco anos, dos muitos momentos de minha

. vida, de alegrias, realizações, desabafos, denúncias,
e também de tristezas, melancolias e consternações.

Desta feita, ocupo esta tribuna para lamentar a
perda de um grande amigo, empresário vitorioso e
um grande homem público, que honrava seus com
promissos e enaltecia a classe política de legislado
res deste País.

Com coração gigantesco, que abrigava seus
problemas e também o dos outros, não suportou a
grande carga e interrompeu a trajetória de uma vida
coroada de êxitos e realizações.

O Vereador Pedro Ribeiro, carinhosamente
chamado de "Pedrão", pautou suas atividades na
Câmara de Vereadores de Camaçari na honestida
de, altruísmo e dedicação aos mais carentes.

Para atender aos necessitados e cumprir bem
seu mandato, ele adquiriu uma ambulância, que fi
cava à disposição da população. O atendimento à
comunidade era diuturno, e nada o impedia de ofe
recer seus serviços. Deixava disponível um dentista
ao lado de sua residência e conseguia auxiliar os

PSDB

Badu Picanço
Nilson Pinto
1 vaga

PT

Adão Pretto
AIoizio Mercadante

PPB

João Tota
Luiz Fernando

PTB

Nilton Capixaba

PDT

Sérgio Barros

Bloco
PSB/PCdoB

Agnelo Queiroz

Fátima Pelaes
Sérgio Carvalho
1 vaga

2 vagas

2 vagas

Osvaldo Sobrinho

Eurípedes Miranda

1 vaga

idosos na concessão de aposentadorias e exames,
internações e cirurgias aos doentes.

"Pedrão" era natural de Riachão de Jacuípe,
mas adotou e foi adotado por Camaçari. Empresário
da construção civil, foi eleito com mais de novecen
tos votos. Como empresário, cumpria suas obriga
ções sociais, e sua maior preocupação nos dias atu
ais era com o crescente número de desempregados,
que ele tentava conter fazendo gestões junto aos di
versos segmentos para que não se utilizassem de
demissões.

Como membro da Câmara de Vereadores de
Camaçari, exercia seu mandato acompanhando e
fiscalizando a utilização dos recursos públicos, com
uma atuação digna de um Vereador respeitado pe
los que o elegeram.

Sr. Presidente, o anúncio do falecimento do
Vereador "Pedrão" tomou de comoção a população
de Camaçari. Houve comparecimento em massa ao
seu velório, realizado no Salão Nobre da Câmara
Municipal e no Cemitério Jardim da Saudade, na
Capital do Estado.

O Prefeito Municipal José Tude decretou luto
oficial de três dias, numa justa homenagem ao cida
dão que honrou Camaçari e seu povo.

"Pedrão" deixa a viúva Jaci Souza Freitas e
quinze filhos, mais de novecentos eleitores e um
grande vazio na Câmara Municipal e no coração da
queles que, como eu, admiravam-no e gozavam do
privilégio de sua amizade.

Sr. Presidente, não posso desta tribuna confor
tar ninguém por essa perda, mas me considero tão
órfão quanto seus filhos, tão sofrido quanto seus
amigos. O vazio e a saudade tomaram conta da mi
nha alma. Peço a Deus que nos dê força para su
portarmos sua ausência, na certeza de que, onde
quer que ele esteja, estará com o seu largo sorriso
no rosto, sempre disponível para servir a quem o so
licitar.

Vá em paz, meu amigo: Deus o abençoe. Nós
estaremos aqui para honrar o seu nome e lembrá-lo
para a história que você soube tão dignamente es
crever a várias mãos.

Mas, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
também desejo tratar de outro assunto. As fortes
chuvas que estão caindo nos últimos dias em Salva
dor e na Região Metropolitana da Capital do Estado
da Bahia estão levando medo e desespero à popu
lação.

Em Simões Filho, até ontem, dezesseis casas
já haviam desabado, e outras dezenas encon
tram-se em iminente risco de desabamento. Várias
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ruas estão alagadas nas margens da BA-D93, onde ser socorridos pelo Governo Federal no tocante à Ii-
funciona a Fundação Terra Mirim. A situação é caóti- beração de recursos para aquisição de remédios,
ca. Os moradores da comunidade, entre eles crian- agasalhos, cobertores, reconstrução das casas que
ças de 1, 4 e 12 anos, até o momento só contam ruíram e, principalmente, à liberação de recursos su-
com o socorro do Executivo local. Os desabamentos ficientes para a construção de encostas e cortinas
tiveram início ontem pela manhã, na Rua Apolinário de proteção, para que novas tragédias não venham
da Hora. a ocorrer.

a Prefeito Municipal, Sr. Edson Almeida, está Sr. Presidente, do alto desta tribuna, apelo ao
desdobrando-se para acomodar as famílias desabri- alto espírito público de S. Ex!! o Presidente Fernan-
gadas nos colégios e ginásios do Município. Tão do Henrique Cardoso para- que determine à Defesa
grave é a situação, que decretará estado de emer- Civil as imediatas e "urgentes providências no senti-
gência. do do atendimento às fam í1ias desabrigadas e do

Os desabamentos tiveram início ontem pela socorro aos Governos Municipais, que estão, como
manhã, na Rua Apolinário da Hora, como disse. Po- já disse, desdobrando-se para minimizar os efeitos
rém, várias ruas estão sendo interditadas, e os mo- catastróficos desse período chuvoso.
radores, retirados para locais mais seguros, devido O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem re-
ao alto risco de novos desabamentos. visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-

Sr. Presidente, também em Madre de Deus vá- tados, acompanho com muita preocupação a política
rias casas desabaram. O mar está agitado e inva- de esfacelamento das Forças Armadas, que come-
dindo o continente com grande fúria. çou a ser realmente implementada no atual Governo

A exemplo de Simões Filho, a Prefeita Munici- de Fernando Henrique Cardoso.
paI, Carmem Gandarela, está tomando as medidas Semana passada, foi aprovado nesta Casa o
de prevenção, retirando as famílias dos locais de projeto de lei complementar que cria o Ministério da
maior risco, alojando-as em colégios e ginásios. Defesa. O que nos deixa surpresos é o número de

votos contrários à criação desse Ministério. Acredi-
Madre de Deus, Município que constitui-se de tem se quiser: foram apenas três. E o assunto foi

três ilhas na Região Metropolitana, possui relevo pouco debatido.
bastante acidentado, sendo seu solo formado por
massapê, argila e arenoso, o que facilita a ação da No mesmo caminho está tramitando a propos-
água, com formação de grandes erosões. ta de emenda à Constituição que trata do mesmo

assunto. Na Comissão Especial, apenas três deba-
O número de desabrigados já ultrapassa cerca tedores fizeram uso da palavra como convidados

de quinhentos e aumenta a cada instante. Especia- para discutir o assunto. Um deles era o próprio Mi-
listas recomendam a necessidade de construção de nistro, os outros dois eram professores, civis - não
cortinas de proteção às encostas. tenho nada contra os civis.

Sr. Presidente, na Capital, Salvador, a situa- Infelizmente, não conseguimos sequer aprovar
ção não é diferente. A imprensa e a mídia E~m geral requerimento para convidar o Almirante Tasso Vilar
noticiaram com maior ênfase o deslizamento ocorri- de Aquino, Vice-Chefe do Estado Maior das Forças,
do na noite passada, que resultou em várias mortes, para que debatesse o assunto naquela Comissão.
grandes prejuízos e muitos desabrigados no bairro Não tenho nada contra o Ministro Élcio Álvares,
do Lobato. mas temo que esse trabalho leve as Forças Armadas

Segundo a CODESAL - Coordenadoria Espe- ao esfacelamento. Tenho receio de que no futuro -
cial de Defesa Civil, o índice pluviométrico já acumu- Adib Jatene foi usado para aprovar a CPMF, e hoje
lou 197,6mm, alcançando 57,2% do nível esperado quem comanda o Ministério da Saúde é uma pessoa
para o mês inteiro. chamada José Serra, que faz o que bem entende no

A situação requer a imediata interferência do tocante à saúde - retirem o Ministro Élcio Álvares e
Governo Federal no socorro aos Municípios. Os pro- coloquem em seu lugar José Gregori. É latente no
jetos de construção de encostas, calçamentos e os Primeiro Mundo que a soberania nacional é menos
relativos a águas pluviais e outros desenvolvidos pe- importante do que os direitos humanos. Creio "que a
los Municípios não estão sendo suficientes para pessoa adequada seja José Gregori.
conter a força das chuvas. Sr. Presidente, temos de discutir esse projeto

Simões Filho, Madre de Deus, Salvador e os antes que ele chegue ao plenário, porque depois
outros Municípios da Região Metropolitana precisam não adianta mais, passa-se o rolo em cima.
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Essa proposta visa à criação de uma previ
dência militar. Na verdade, é uma maneira de ar
rancar algum dinheiro do já reduzido salário dos
militares. Hoje em dia, os oficiais tenentes-coronéis
e coronéis não podem sequer manter seus filhos
em faculdades. Não quero nem falar nos praças,
que cortam a merenda de seus filhos, que vão es
tudar no "Brizolão", no Rio de Janeiro. A proposta é
discriminatória, pois parte as Forças Armadas ao
meio.

Sr. Presidente, farei a leitura de um fax enca
minhado ao meu gabinete por um jovem oficial do
Exército Brasileiro. Suprimirei alguns dados, para
evitar a possível identificação do cidadão:

Entrei no Exército por ideal, deixando
para trás uma matrícula num curso de enge
nharia, outra matrícula num curso superior e
uma outra matrícula em outro curso superior
para os quais havia prestado vestibular na
época - sinal de que é um companheiro
dedicado, estudioso.

Naqueles tempos, queria ajudar o meu
País a ser grande, combatendo as ameaças
internas e externas que pudéssemos sofrer.
Hoje, vejo o futuro de minha família amea
çado por uma lei discriminatória, em que so
mente aqueles com mais de 20 anos de ser
viço terão os seus direitos garantidos, isto é,
estamos mudando as regras no meio do
jogo. Isso é lamentável.

O que somos agora? Capachos do
Governo Federal? Isso é enxugamento ou
revanchismo? Tenho minhas dúvidas, assim
como me sinto constrangido em não ver, por
parte dos meus companheiros da ativa, prin
cipalmente os mais antigos, nenhum tipo de
reivindicação de forma mais efetiva. E, ao
que me consta, a atual proposta de lei saiu
de nossos escalões.

Mas por que só fazer justiça para
quem tem mais de 20 anos de serviço?
Qual o critério? Se pelo menos as regras
passassem a valer para quem ainda vai en
trar, tudo bem! Mas para quem já está no
meio do caminho, acho deslealdade. Logo
nós, que tantos conceitos de lealdade te
mos arraigados em nosso sangue. Sincera
mente, temo pelo pior. Pior ainda é temer
pelo fato de que ninguém irá fazer nada
para mudar isso, pois hoje, mais do que
treinados para combater, somos forjados a
ficar calados."

Isso, Sr. Presidente, não é o que esperamos
para as nossas Forças Armadas; não é o que o
Congresso Nacional espera para as suas Forças
Armadas. Este Congresso não pode continuar vo
tando o que o Sr. Fernando Henrique Cardoso bem
entende, sem discutir aqui dentro. Ao que tudo indi
ca, estamos quebrandp ao meio quem tem mais e
quem tem menos de 20 anos de serviço nas Forças
Armadas. Primeira classe, e o resto, terceira, quarta
ou quinta categoria. Isso não pode continuar aconte
cendo, porque, caso contrário, toda a Nação brasile
ira pagará por esse cisalhamento das Forças Arma
das.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, hoje pela manhã, na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, foi aprovado
projeto de lei que denomina a BR-282, em Santa
Catarina, de Rodovia Ulysses Guimarães. Essa ro
dovia atravessa o Estado de leste a oeste e liga o li
toral de Florianópolis à Argentina.

Trata-se de justa homenagem, pelo homem
que foi Ulysses Guimarães, pela personalidade pú
blica, pelo político e por tantas coisas que fez por
este País. Exalto e destaco a nossa Constituição de
1988. S. Exª, ao lado de outros, teve um papel deci
sivo na elaboração da Constituição cidadã.

É claro que a Carta Magna hoje está sofrendo
uma série de mudanças. À maioria delas nos contra
pomos, mas tenho certeza de que, se o Dr. Ulysses
aqui estivesse, ocuparia os microfones bradando
alto e bom som que seria contrário a essas mudan
ças. Talvez o partido de S. Exª, o PMDB, estivesse
numa posição diferente da que está hoje.

Trata-se de uma rodovia antiga, com mais de
200 anos, e há muito tempo recebe recursos do Go
verno Federal, com a finalidade de ser asfaltada.
Entretanto, até hoje três de seus trechos importan
tes ainda não receberam pavimentação asfáltica.
Um deles, perto de Florianópolis, chamado de Con
torno de Santo Amaro; outro, mais ao meio da rodo
via, que liga o Município de Lages, no Planalto Ser
rano, a Campos Novos, com cerca de 100 quilôme
tros; e o terceiro trecho liga São Miguel D'Oeste até
a divisa com a Argentina.

Na maioria dos trechos entre Lages e Cam
pos Novos não há sequer condições para que os
carros trafeguem, talo estado da rodovia. Apesar
de ser uma rodovia importante, não tem pavimenta
ção asfáltica e não oferece condições de trafegabi
Iidade.
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Por isso, no momento em que homenageamos Registramos essa mensagem com o intuito de
o Deputado Ulysses Guimarães, é também oportuno que o Governo Federal tome providêncil:ls por meio
desta tribuna fazermos um apelo ao Ministro Eliseu do Secretário-Executivo Ovídio Antônio de Ângelis,
Padilha, também do PMDB do sul do País, no senti- que comanda a Secretaria-Executiva da Câmara de
do de que os recursos alocados para a BRR 282 este Políticas Regionais do Conselho de Governo, cuja
ano, em torno de 5 milhões, sejam definitivamente Ii- Pasta inclui a Secretaria de Recursos Hídricos, que
berados, uma vez que nesses vários anos eles têm tem exatamente o objetivo de solucionar esses pro-
sido contingenciados e não liberados. blemas mais graves. Gostaríamos que o nordeste

Além de liberar 5 milhões, que seja suplemen- goiano também recebesse essa atenção por parte
tado o Orçamento de forma que possam ser concluí- da citada Secretaria, através de investimentos, para
das as obras da BR-282, importante rodovia para o diminuir a angústia daquela população.
escoamento da produção do oeste do Estado de Há outros dados: a cada ano o índice pluvio-
Santa Catarina, região onde a agroindústria é muito métrico da região nordeste do Estado diminui, obvia-
forte, como também a produção de frangos e suí- mente conseqüência dos desmatamentos ocorridos
nos. em épocas passadas, sem planejamento e fiscaliza-

A estrada também facilitará o acesso de gran- ção adequados. Devido a esse fato, passamos hoje
de número de turistas argentinos ao Estado, uma por essas dificuldades.
vez que têm de percorrer um trecho muito maior, Com a instalação de escritórios do Ibama e da
com desvios, do extremo oeste, em Paraíso, até o Ii- Fundação do Meio Ambiente, esses desmatamentos
toral. têm sido controlados, justamente para diminuir es-

Será uma justa homenagem a Ulysses Guima- ses problemas que hoje enfrentamos.
rães, a esse cidadão brasileiro, grande político. Fica Sr. Presidente, devido à importância do tema,
o apelo ao Ministro Eliseu Padilha para homenage- gostaria que V. Ex!l autorizasse a divulgação do
armos o Deputado erguendo a placa com seu nome nosso apelo no programa A Voz do Brasil e no Jor-
já com a rodovia pronta. O Deputado Ulysses Gui- nal da Câmara, para que o Governo Federal, atra-
marães foi um exemplo de político e merece, sim, vés da Secretaria de Políticas Regionais, sensibili-
ser homenageado, ter uma rodovia com seu nome, ze-se e ajude essa parcela da população que está
pronta, asfaltada, com todas as condições de trafe- passando por dificuldades.
gabilidade. Era o que tinha a dizer.

O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Sem O SR. BETINHO ROSADO (PFL - RN. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. De- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. De-
putados, tenho em mãos matéria publicada no jornal putados, a Nação brasileira tomou conhecimento,
O Popular - jornal de maior circulação elo Estado por meio de reportagem veiculada pelas principais
de Goiás - que chama a atenção para a seca que redes de televisão do nosso País, do momento difl-
atinge a zona rural do nordeste goiano, composta cil por que passa o Estado do Rio Grande do Norte,
por várias cidades, vinte e cinco Municípios. O artigo quando apura, através de Comissão Parlamentar de
cita os Municípios de São Domingos, Alvorada do Inquérito, o destino que o Governador Garibaldi
Norte e Simolândia, onde as pessoas da zona rural Alves deu aos 700 milhões de reais, recursos con-
precisam deslocar-se cinco, seis quilômetros em seguidos com a venda da companhia elétrica do
busca de água para suas necessidades. nosso Estado.

Portanto, Sr. Presidente, observamos que a re- E acompanha esses fatos estarrecida, porque,
gião nordeste do nosso Estado precisa de carinho com a imagem de que o Governador desfruta no
especial por parte do Governo Federal, no que tan- Estado, em virtude do controle sob o qual mantém a
ge à liberação de recursos, para que possamos per- imprensa local, as dificuldades que estamos vivenci-
furar poços artesianos, fazer pequenas barragens e ando não chegavam a ecoar na imprensa nacional.
minimizar o sofrimento daquelas pessoas. O Governador praticou um estelionato político

A região nordeste do nosso Estado tem suas no Estado do Rio Grande do Norte. A Comissão
características, nas quais se observa bem definidos Parlamentar de Inquérito da Assembléia Legislativa
os períodos de chuva e seca. O períodc) da seca vai apurar a forma como foram gastos tais recursos,
abrange os meses de abril a outubro. Estamos, por- mas não consegue alcançar o grande prejuízo que
tanto, iniciando o período de estiagem e a situação teve o Estado do Rio Grande do Norte, que poderia
já é preocupante. ter uma história de desenvolvimento econômico e



Ante o expedido, com respaldo no art. 37, § 42

da Constituição Federal e na Lei nº 8.429, de
2-6-92, julgo procedente a Ação Ordinária de Impro
bidade Administrativa promovida pelo Ministério PÚ
blico Estadual, com a adesão do Estado do Rio
Grande do Norte ao pólo ativo da ação e pronuncia
mento harmonioso do Ministério Público custos Ie
gls, para condenar:

a).os réus Maria do Rosário da Silva Cabral,
Maria das Graças Corcino Rodrigues, Cidmques
Marinho dos Santos, Francisco Ferreira de Menezes
e João Marcone de Souza, na suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos e na proibição de

Ante o expendido, com respaldo no
art. 37, § 42 da Constituição Federal e na
Lei n2 8.429, de 02/6/92, Julgo Procedente
a Ação Ordinária de Improbidade Adminis
trativa promovida pelo Ministério Público
Estadual (...), para condenar:

a) os réus Maria do Rosário da Silva
Cabral (à época, Secretária de Educaçã.o),

22400 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

social diferente, a partir da utilização correta desses Maria das Graças Corsino Rodrigues (a ge-
recursos, estabelecendo parcerias econômicas que rente do Programa de Merenda Escolar) e
trariam para o Estado do Rio Grande do Norte em- Cidma Marques Marinho dos Santos (Coor-
presas e indústrias que iriam explorar as nossas ri- denadora da área responsável pela meren-
quezas naturais. da escolar).

Para citar um exemplo, o Rio Grande do Norte Na mesma sentença, são também condenados
é o maior produtor de petróleo em terra deste País os empresários Francisco Ferreira de Menezes e
- produz 150 mil barris de petróleo por dia -, mas João Marcone de Souza.
a refinaria que virá para o Nordeste brasileiro vai ser Francisco Ferreira de Menezes era o proprietá-
instalada no Estado do Ceará. O Governo do Ceará, rio da empresa que já havia pertencido a D. Cidma
que vendeu também a sua companhia energética, Marques Marinho dos Santos, além de ser casado
estabeleceu parceria com um grupo econômico ale- com uma irmã desta última.
mão e está levando para aquele Estado a tão so- O Juiz, na condenação, suspende pelo prazo
nhada refinaria do Nordeste. de cinco anos os direitos políticos das servidoras

Não nos vamos ater às transformações sociais públicas Maria do Rosário, Maria das Graças Corsi-
e econômicas que viriam para os potiguares, caso no Rodrigues e Cidma Marques Marinho dos San-
essa refinaria fosse instalada no Estado do Rio tos, com a proibição de contratar com o Poder Públi-
Grande do Norte. Contudo, temos de lamentar que co ou receber benefícios, ou incentivos fiscais ou
a CPI, criada para apurar falcatruas na utilização creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por in-
desse dinheiro, não possa também avaliar essa termédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majo-
grande perda do Estado. ritário.

Não é a primeira vez que o Governador Gari- Prossegue o Dr. Juiz em sua sentença conde-
baldi Alves pratica atos incorretos. A Assembléia Le- nando as demandadas Maria do Rosário da Silva
gislativa já estabeleceu, nos idos de 1997, Comis- Cabral, Maria das Graças Corcino Rodrigues e Cid-
são Parlamentar de Inquérito para apurar desvio na ma Marques Marinho dos Santos à perda da função
Merenda Escolar. O Governador, utilizando-se da pública e ao pagamento de multa civil correspon-
força política que tinha, e tem, abafou essa CPI, que dente a doze vezes o valor da remuneração perce-
elaborou relatório, hilariante, em que ninguém era bida mensalmente como agente público à época do
responsável por nada do que realmente havia acon- fato.
tecido, ou seja, o pagamento indevido de mais de 1 Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados, a sen-
milhão de reais a empresas fornecedoras de meren- tença exarada pelo Sr. Juiz é irrefutável. Condena,
da escolar, que efetivamente não forneceram me- prova e comprova a existência de falcatruas no caso
renda alguma. da merenda escolar. Espero que também a CPI da

Mas a Justiça do Estado do Rio Grande do COSERN possa apontar os desvios de dinheiro pú-
Norte, por intermédio do seu Ministério Público, blico. Por isso, peço à Mesa que determine a trans-
apresentou denúncia, e, no dia 27 do mês passado, crição dessa sentença nos Anais desta Casa.
o Dr. Luiz Alberto Dantas Filho, Juiz de Direito, defi- SENTENÇA A QUE SE REFERE O ORADOR:
niu, em sentença, a condenação dos principais en- CONCLUSÃO
volvidos. A sentença, lavrada no Processo n2

8.737/97, foi publicada no Diário Oficiai nº 9.491,
de 27 de abril de 1999, às páginas 8, 9, 10 e 11.

Concluindo sua sentença, diz o Dr. Juiz Luiz
Alberto Dantas Filho:



O Secretário da Receita Federal afirmou em
matéria no jornal que a sonegação no Brasil chega
a cerca de 825 bilhões de reais, quantia praticamen~

te igual ao nosso PIB.
Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, na me~

dicina - e digo isto como médico - o mais difícil de
se fazer é o diagnóstico e o mais fácil é aplicar o tra~

tamento, mas na política o que observamos é exata~

mente o contrário: tem-se o diagnóstico, estão facil~

mente colocadas as saídas, a resolução dos graves
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contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou As conseqüências são extremamente nefastas
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indir~tamente, para, as ~r:npresas, os-consumidores e, logicamente,
ainda que por intermédio <1e pessoa jurídica da qual a União, os Estados e os Múnicípios:
seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos; Postos revendedores e companhias distribui~

b) as demandadas, Maria do Rosário da Silva doras que atuam de forma honesta, séria e com tra~

Cabral, Maria das Graças Corcino RodriguE3s e Cid- balho ilibado acabam tendo que trabalhar com pre~

ma Marques Marinho dos Santos, na perda da fun~ ços mais baixos do que os do mercado - o cami~

ção pública e no pagamento de multa civil no corres- nho para a bancarrota - para poder competir com
pondente a 12 (doze) vezes o valor da remuneração as empresas desonestas.
percebida mensalmente como agente público, à Os consumidores e os contribuintes, por sua
época do fato; vez, têm prejudicado o desempenho e reduzida a

c) as empresas demandadas Baobá Distribui- vida útil de seus veículos. Aumentam sobremaneira
ções, Empreendimentos e Participações Ltda; e os riscos de incêndio e os prejuízos financeiros com
Búfalo Comércio Importações e Exportações Ltda, a reposição de peças.
alcançando seus sócios e administradores vincula- Enfim, os sonegadores prejudicam a função
dos na proibição de contratar com o Poder Público social dos impostos, da mesma forma que desobe-
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou cre- decem às leis relativas à segurança e ao meio ambi-
ditícios, direta ou indiretamente, ainda que por in- ente.
termédio de pessoa jurídica da qual seja sócio ma- Sr. Presidente, certa vez, o Presidente francês
joritário, pelo prazo de 3 (três) anos e no pagamen- Charles de Gaulle levantou a teoria de que este não
to de todos os encargos contratuais decorrentes da é um país sério, o que desencanta, envergonha e
não entrega das mercadorias ao órgão público con- entristece todos nós, brasileiros.
tratante nos prazos estabelecidos em ajuste ex- Gostaria muito que o Poder Público, por meio
presso, o que será apurado em liquidação de sen- de todo o equipamento que possui à sua disposição,
tença. se detivesse diante dessas irregularidades, porque

Encaminhem-se cópias desta decisão aos Se- os bons no Brasil, infelizmente, continuam pagando
nhores Procurador-Geral de Justiça;- Procura- pelos maus, que sonegam, adulteram.
dor..Geral do Estado, Procurador-Chefe da Procura~ Ainda nesta semana, Sr. Presidente, na última
doria da República e Advogado-Geral da União, segunda-feira, dia 17 de maio, o jornal Folha de
para conhecimento e adoção de providências que S.Paulo publicou matéria que fazia referência à
entenderem cabíveis. grande sonegação no Brasil. Nessa matéria está im-

Custas processuais ex lege: plícito que, das oitenta empresas do ramo bancário,
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. grande parte não pagou um centavo de Imposto de
Natal, 23 de abril de 1999. - Luiz Alberto Renda aos cofres públicos e que uma boa parte pa-

Dantas Filho. - Juiz de Direito. gou muito menos do que 5% da receita, enquanto o
O SR. EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB - SP.) assalariado, dependendo de sua faixa de vencimen-

_ Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, no Semi- to, como é o caso dos Deputados, chega a ter um
nário Sobre a Crise no Mercado de Combustíveis, desconto - justo, diga-se' de passagem - de
realizado em Brasília no dia 12 de maio deste ano, 27,5%.
promovido pelo Sindicato Nacional dos Distribuido- Sr. Presidente, não há justiça social sem justi-
res de Combustíveis e Lubrificantes - SINDICOM, ça também na arrecadação dos encargos, dos tribu-
pela Federação Nacional do Comércio Varejista de tos.
Combustíveis e Lubrificantes
FECOMBUSrívEIS e pelo Sindicato das Distribui
doras Regionais Brasileiras de Combustíveis 
BRASILCOM, ficou constatado que a perda nesse
mercado gira em torno de 1 bilhão de reais. E
apontou suas causas: adulteração da gasolina com
solventes, refinados e produtos importados, adulte
ração da gasolina com anidro a uma taxa acima de
24%, venda de álcool hidratado sem recolhimento
de ICMS e PIS/COFINS, entre outros.
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e profundos problema.s, mas faltam a vontade e a ças alérgicas. O médico paulista Luiz Meira, autori-
çorãgem. política de resolvê-los. E quanto mais dade no assunto, com mais de quinhentas horas de
amargo o remédio, mais distante se torna a solução estudo nesse campo, afirma que os transgênicos
do problema, por Indisposição política. produzem proteínas estranhas à natureza - se-

Portanto, Sr. Presidente, para que haja justiça qüência de aminoácidos complementares à seqüên-
social neste País, é preciso, acima de tudo, que cia de nucleotídeos do DNA alterado - e nosso sis-
haja justiça na cobrança dos impostos, taxas e tribu- tema imunológico pode reconhecê-Ias como corpos
tos. estranhos que devem ser inativados, desenvolven-

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi- do, assim, reações alérgicas. Percebe-se que há
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa- contradição no que se refere a essa questão.
dos, mais uma vez aqui estou para comentar ques- Em suas observações, o Dr. Luiz Meira tem
tão que envolve toda a sociedade brasileira, e até a constatado que as reações alérgicas desaparecem
sociedade internacional. Refiro-me à questão dos após a exclusão dos subprodutos da soja, inclusive
transgênicos. Parece repetitivo, mas vou falar nova- o molho shoyu, o leite e tofu. Isso é preocupante,
mente sobre esse assunto. pois o mesmo médico estima em 30% a possibilida-

Venho a esta tribuna manifestar minha preocu- de de entrarmos em contato com derivados contami-
pação com a aprovação do registro de cinco varie- nados de soja transgênica - utilizados nos alimen-
dades de soja transgênica pelo Ministério da Agri- tos industrializados, tais como a lecitina, a proteína
cultura. texturizada, o óleo e a gordura vegetal hidrogenada.

Essa medida tomada pelo Ministro Francisco A preocupação não pára por aí, Sr. Presidente.
Turra, a nosso ver, insensata, prejudicial e lesiva à A Associação Médica Britânica divulgou recente-
agricultura e ao povo brasileiro, libera a produção e mente uma lista com dezenove recomendações so-
comercialização das sementes geneticamente modi- bre os transgênicos, entre elas a moratória por tem-
ficadas em nosso País. po ilimitado do plantio comercial de plantas geneti-

Ora, quanta irresponsabilidade do Governo Fe- camente modificadas e uma revisão do Acordo Mun-
deral na liberação da soja transgênica. O Jornal do dial de Comércio para garantir que os governos, e
Brasil trouxe na edição de ontem informações do não as empresas, responsabilizem-se pelas impor-
Secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, tações de alimentos e sementes transgênicas.
José Hermeto Hoffmann, com quem tivemos a opor- Será que essa responsabilidade também não é
tunidade de conversar na semana passada. Aponta do Governo Fernando Henrique Cardoso?
ele a contradição do Governo FHC nessa medida, A questão de estar regularizando os produtos

. uma vez que não dá conta de fiscalizar nem 5% dos transgênicos tem que ser muito bem debatida, e
650 experimentos de produtos transgênicos existen- nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos con-
tes no Brasil. Não dá conta de fiscalizar nem 5%, e, vencidos de que esse debate não é o que gostaría-
de repente, libera a plantação de cinco variedades. mos que estivesse acontecendo, porque a socieda-
Exemplo claro dessa afirmação verifica-se na fragili- de não está informada sobre a questão.
dade do cumprimento das normas de segurança. 'Ressaltamos ainda, Sr. Presidente, nossa pre-
Este ano, por exemplo, agricultores do Estado do ocupação com o impacto ambiental a ser causado
Rio Grande do Sul compraram soja geneticamente com o plantio da soja e de outras espécies de cultu-
modificada contrabandeada da Argentina e dela se ras transgênicas. No caso da soja, estudos compro-
valeram para plantar 7.500 hectares. vam que o herbicida roundup acumula-se no solo e

Sr. Presidente, estamos convencidos de que o é prejudicial a peixes, ratos e insetos, inclusive afe-
País não dispõe de estudos científicos suficientes tando o sistema reprodutivo de algumas espécies,
que atestem a segurança do consumo de produtos comprometendo sobremaneira a biodiversidade.
transgênicos. Não há informações claras, segundo a O mais grave ainda é a submissão e a depen-
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - dência que os transgênicos imporão ao País. Para
SBPC sobre os graus de toxicidade do produto para se ter uma idéia, no caso da soja, nem a Embrapa,
a espécie humana, o que é exigido pelas instruções nem qualquer outra instituição ou empresa poderão
normativas da própria Comissão Técnica Nacional usar o gene inserido sem a autorização da Monsan-
de Biossegurança, a CTNBio. to. O mais prejudicado será o produtor rural brasilei-

Estudos têm revelado que os produtos trans- ro, principalmente os pequenos produtores, que cor-
gênicos podem ser causadores de inúmeras doen- rem o risco de se tornarem escravos das multinacio-
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nais detentoras dessa tecnologia - como é o caso mento para aquela região metropolitana, que envol-
da Monsanto -, especialmente as nor- ve vários Municípios, haja vista que o investimento
te-americanas, pois os produtores serão obrigados a em transporte público pela Prefeitura de São Paulo,
comprar não só a semente, mas também o herbicida tanto devido à crise financeira quanto à inoperância
somente dessas empresas, fazendo, então, a venda que caracteriza o Governo Pitta e caracterizou o Go-
casáda. verno Maluf, é insuficiente.

Alertamos ainda para o risco de apenas algu- Com certeza, precisamos de investimentos, fe-
mas empresas dominarem o mercado mundial de deral e estadual, que transcendam o mero gerencia-
sementes no Brasil, ficando assim o controh~ da pro- mento municipal e de planejamento para o transpor-
dução de alimentos nas mãos de poucos, restando te público, embora o Governo Estadual esteja exe-
ao Brasil o agravamento da fome e da subnutrição, cutando uma obra importante: a ligação do metrô
sem sombra de dúvida. Largo 13-Capão Redondo. Com certeza, sem a in-

Para finalizar, afirmo: o assunto é grave e me- terligação com outras linhas e a ampliação do siste-
rece mais reflexão por parte da sociedade brasileira. ma viário, essa região está fadada à completa invia-
Esta Casa tem um compromisso. O mais sensato bilidade social e econômica.
seria o Governo brasileiro decretar a moratória dos Eu mesmo, ano passado, por volta de setem-
transgênicos por um prazo de pelo menos cinco bro, cheguei a passar três horas travado num con-
anos, até que as dúvidas sejam de fato esclareci- gestionamento na Avenida Belmira Marin, no Gra-
das. jaú, local que está totalmente comprometido devido

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. ao crescimento desordenado e à falta de fiscaliza-
o SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem ção na construção de novas moradias e de investi-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srOs e Srs. Par- mento em transporte coletivo de maneira geral.
lamentares, ocupo este espaço para chamar a aten- Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, é funda-
ção da Casa e das autoridades federais para um mental e urgente haver por parte do Ministério dos
problema que, com certeza, mesmo que pertinente Transportes e do Governo Estadual a execução de
a uma área da cidade de São Paulo, deve ser objeto um plano de transporte coletivo, de ampliação do
de preocupação das três instâncias de governo. sistema viário paulistano. Já se organizam nas re-

O sistema de transportes coletivos da Zona giões inúmeros comitês de luta pela melhoria do sis-
Sul paulistana, particularmente nos bairros popula- tema de transportes, uma vez que esse problema já
res, mais afastados do centro, onde moro, atravessa interfere em saúde, educação, porque muitos estu-
dificuldades, provocando congestionamento e con- dantes perdem suas aulas, e emprego, já que mui-
centração absurda do sistema de transportes, inclu- tos, infelizmente, não têm condições sequer de dis-
sive do transporte individual. putar vagas no mercado de trabalho, por morarem

Os bairros de Cidade Ademar, Jardim Míriam, em lugares mais distantes da cidade, não tendo
Interlagos, Grajaú, Parelheiros, Campo Limpo, Cida- como chegar a outros bairros. Isso ocorre principal-
de Dutra e Capão Redondo e as cidades de Itape- mente na Zona Sul de São Paulo, por causa de sua
cerica, Taboão da Serra e Embu sofrem hoje as dimensão e importância social e econômica.
conseqüências do crescimento desordenado, da au- Não são somente os Governos Municipal e
sência de planejamento ocorrido nos últimos Gover- Estadual que devem ter essa preocupação, mas
nos e da falta de investimentos em transporte coleti- principalmente o Ministério dos Transportes, que
vo por parte dos Governos Federal e Estadual. deve adotar uma política de investimentos no trans-

Sr. Presidente, são cerca de 4 milhões de pes- porte coletivo da Zona Sul de São Paulo.
soas - 3 milhões de moradores e 1 milhão de pas- Era o que tinha a dizer.
santes, estudantes, crianças, adultos, idosos - que O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Sem
transitam por lá e que atualmente chegam a perder revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. De-
diariamente de três a quatro horas dentro de um putados, ocupo esta tribuna novamente para tratar
ônibus ou de veículos individuais. Esse é um fato de assunto que, de certa forma, já se torna até enfa-
que deve chamar a atenção de quem vive em médi- donho para V. Exªs, mas devemos continuar fazen-
as e pequenas cidades, em regiões melhores servi- do nosso trabalho.
das pelo sistema viário. Há poucos instantes, ouvi o Deputado Pedro

É necessário que haja, por parte do Ministério Chaves tecer comentários a respeito de seca em
dos Transportes e do Governo Estadual, planeja- Goiás.
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Há quinze dias, acompanhei comitiva de que Trata-se, como se vê, de um órgão fundamen-
faziam parte treze Prefeitos sergipanos e oito alago- tal, cuja atividade tem-se mostrado insubstituível,
anos. Junto com a bancada federal de Sergipe e especialmente nas regiões menos desenvolvidas do
Alagoas, fizemos sugestões ao Secretário-Executivo País. Por meio de suas coordenações regionais, a
da Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Fundação presta inestimável serviço às populações
Governo, Sr. Ovídio Antônio de Ângelis, a quem pe- carentes de todas as regiões, atuando, tanto pre-
dimos que mantivesse nesses dois Estados ações ventiva quanto curativallJente, no controle de doen-
emergenciais de combate à seca. ças endêmicas e na promoção de atividades de sa-

Eis que volto à tribuna desta Casa justamente neamento.
para reivindicar àquela Secretaria-Executiva a ajuda Na região amazônica, em especial, a Funda-
necessária para que Sergipe tenha condições de re- ção é o mais importante braço governamental no
construir e dar suporte aos desabrigados, que hoje campo da saúde pública, tendo desenvolvido um
passam dificuldades não só com a seca, mas com a trabalho que não encontra sucedâneo nas estrutu-
sede e a fome. ras estaduais. Ali, como se sabe, as dificuldaCles de

No final da semana passada houve chuvas tor- atendimento são imensas, proporcionais à extensão
renciais no Estado, da ordem de 300 a 400 milíme- e às características físicas e econômicas do territó-
tros, em três dias. Um grande número de residênci- rio. Distribuída em pequenas localidades ribeirinhas,
as desabou, principalmente na periferia da Capital e dentro da densa floresta, a maior parte da popula-
dos Municípios que fazem parte do Vale do Conti- ção regional não tem acesso aos serviços de saúde,
guiba, destruindo muitas casas e casebres, às mar- apesar de exposta à altíssima incidência de doen-
gens do Rio Contiguiba e seus afluentes. ças como a malária, a leishmaniose ou a hansenía-

Trago minha solidariedade ao povo sergipano, se, por exemplo.
duramente atingido pelo excesso de chuva. Acho Em tais circunstâncias, a atuação da Funda-
que São Pedro recebeu muitas preces e pedidos e ção Nacional de Saúde tem-se mostrado indispen-
acabou enviando um índice pluviométrico elevado sável e fundamental. Tendo de manter presença em
que, de certa forma, causou essas dificuldades. todas essas localidades, apesar da dificuldade de

, Sr. Presidente, registro que estamos enviando locomoção e da ausência de infra-estrutura, seus
solicitação ao Secretário-Executivo Ovídio Antônio agentes são responsáveis tanto pela prevenção
de Ângelis para que ajude o Governo do Estado de quanto pelo tratamento das endemias, em escala
Sergipe na reconstrução dessas casas danificadas verdadeiramente monumental. No caso da malária,
pelas enchentes ocorridas. cuja devastadora presença por si só já justificaria

Era o que tinha a dizer. todo o trabalho da Fundação, as atividades de sua
O SR. SILAS CÂMARA (PFL - AM. Sem revi- competência incluem desde a borrifação de veneno

são do orador.) - Sr. Presidente, nobres SY!!s e Srs. nos locais infectados, o diagnóstico precoce, até o
Deputados, a criação da Fundação Nacional de Sa- tratamento adequado e tempestivo das comunida-
úde, representou um dos grandes avanços da saú- des atingidas. .
de pública no Brasil. Criada em 1991, a partir da fu- Pois bem, Sr. Presidente, não obstante a im-
são da Superintendência de Campanhas de Saúde portância e a imprescindibilidade de tal atuação, as
Pública - SUCAM e a antiga Fundação de Serviços atividades da Fundação no Estado do Amazonas
de Saúde Pública - SESP, destina-se atualmente à estão profundamente ameaçadas pela falta de re-
coordenação de uma série de ações básicas de sa- cursos de toda espécie, a inviabilizar a proficiência
úde, além da promoção de programas especiais e do trabalho dos técnicos e a própria objetividade
atendimento à saúde indígena no País. das ações em saúde. Verifica-se a precariedade de

A Fundação é vinculada ao Ministério da Saú- equipamentos, a carência de medicamentos, a au-
de e atua no SUS em articulação com os Estados e sêncía de condições favoráveis de trabalho, a ine-
Municípios. Dentre suas atribuições regulamentares xistência de qualquer atividade de atualização pro-
estão o saneamento social em pequenas comunida- fissional. Nesse quadro, e ainda que em muitos ca-
des, o controle e a prevenção de endemias e as sos beirem o heroísmo, os funcionários da FNS não
campanhas de vacinação e as ações específicas de conseguem atender à demanda sanitária presente
vigilância epidemiológica, entomológica e ambiental, na região.
além de programas de educação em saúde, especí- Em relação à malária, por exemplo, os núme-
ficos para cada área de atuação. ros demonstram o inquestionável recrudescimento



OFíCIOS A QUE SE REFERE O ORADOR:

OF. NQ 65/99

Brasília, 19 de maio de 1999

À Sua Excelência o Senhor
José Serra
Ministro de Estado da Saúde
BrasrlialDF

Senhor Ministro,
Dirijo-me a Vossa Excelência para, como re

presentante legrtimo do povo amazonense, solicitar
providências para que a Fundação Nacional de Saú
de desempenhe o verdadeiro papel para o qual foi
destinada, uma vez que encontra-se abandonada e
a população do meu Estado, como a de outros, to
talmente desamparada na área da saúde e a revelia
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da doença, apesar de todos os esforços realizados investimentos na Fundação Nacional de Saúde re-
nos últimos anos. O fato indica a necessidade pre- presentam o que há de mais urgente em Lrmos so-
mente de se investir de forma mais consistente no ciais na Amazônia. Por essa razão, mereceI consti-
combate à endemia, que vem fazendo cada vez tuir abandeira dos representantes amazonenses na
mais óbitos na região. O mesmo vem ocorrendo Câmara dos Deputados, sempre na luta pelas me-
com as demais endemias, todas exigindo maior Ihores condições de vida da população.
atenção e combate mais eficaz. Deixo aqui um grito de socorro ao Mi 3tério da

Diante da gravidade dos problemas, diante, Saúde no sentido de que promova a implementação
sobretudo, das condições especialíssimas do ambi- de recursos e a reestruturação do FNS no Estado
ente amazônico, é imperativo reforçar a capacidade do Amazonas, para que realmente esse órgão pos-
de atuação da Fundação Nacional de Saúde, medi- sa alcançar seu objetivo, qual seja, atender àquelas
ante maciços investimentos em recursos humanos, comunidades no tocante às epidemias espalhadas,
materiais e equipamentos. É inadiável o aumento do dada a grande necessidade e dificuldade que têm
contingente de técnicos especializados em ação na as populações ribeirinhas de alcançar estrutura que
região, além da oferta de capacitação profissional e atenda aos seus anseios e às suas necessidade no
reciclagem. Do mesmo modo, impõe-se o estímulo à que se refere à saúde.
pesquisa, cujos resultados favoreçam a realização Quero também encaminhar à Mesa dois ofící-
de diagnósticos e otimizem as atividades de preven- os dos quais dou ciência ao Ministro da Saúde e ao
ção e tratamento. Urge, ainda, dotar a Fundação de Presidente da FNS, recentemente empossado -
equipamentos mais avançados, em particular veícu- aproveito a oportunidade para parabenizar ,) novo
los capazes de fazer frente à diversidade e gravida- Presidente da Fundação Nacional de 0" úde, Dr.
de dos problemas detectados. Mauro Costa -, da necessidade de es ,; recursos

Mencionemos, ainda, Sr. Presidente, a neces- serem implementados e que sejam considerados ur-
sidade de se avançar no processo de descentraliza- gentes, para que a implementação das atividades
ção, que pretende renovar e dinamizar gerencial- da Fundação Nacional de Saúde no meu Estado
mente a atividade da Fundação. Para que o trabalho possa oferecer serviço de boa qualidade a toda a
se torne mais ágil, e assim realmente clompatrvel população.
com as necessidades regionais, é necessário o en- Solicito à Mesa a devida divulgação do meu
volvimento com as próprias comunidades, o que se pronunciamento nos órgãos de comunicação desta
dará mediante a articulação com os Estados e Muni- Casa, a fim de que o Ministério da Saúde e a Presi-
cípios. Já em andamento, a descentralização admi- dência da Fundação Nacional de Saúde tomem
nistrativa da Fundação, se acompanhada do devido ciência deste grito de alerta: a necessidade de im-
aporte de recursos necessários, repetimos, ao bom plementação de recurso ao FNS no Estado do Ama-
desempenho de todas as suas funções, poderá oti- zonas.
mizar seu rendimento operacional, com excelentes
resultados a curto ou médio prazo, a se refletirem
nos indicativos sociais de toda a região.

É preciso, portanto, que o Governo Federal,
por intermédio do Ministério da Saúde, promova a
recuperação da FNS do Amazonas, conscientizan
do-se de seu fundamental papel no atendimento à
saúde da população estadual. Não se pode esque
cer que a crise de tal instituição significa milhares de
bra.sileiros sem saneamento, sem atendimento mé
dico, sem vacinação, sem falar nas populações indí
genas, que requerem atendimento especial.

Diante da gravidade do quadro, pois, e da ne
cessidade de traduzir em realidade imediata inten
ções que não saem do papel, convocamos a banca
da amazonense desta Casa a reunir esforços nessa
luta, encarecendo a adoção das medidas menciona
das pelo Governo Federal. Não há dúvida de que os



Brasília, 19 de maio de 1999

Dr. Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente da Fundação Nacional de Saúde
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Venho pelo presente, como Deputado Federal

eleito pelo Amazonas e conhecedor dos graves pro
blemas e entraves antigos da Suframa, parabenizar
a brilhante atuação de Vossa Senhoria à frente da
quele órgão, reestruturando, reorganizando, dando
vida nova a nossa Suframa, que é tão necessária ao
nosso Estado, às nossas indústrias e ao nosso povo
em geral, que lhe é muito grato por 'todas estas rea
lizações. É vero que, hoje, esta Autarquia é ícone
de eficiência e de boa administração pública após a
sua gestão.

Gostaria de aproveitar o ensejo e solicitar a V.
SD que exerça e demonstre, na Fundação Nacional
de Saúde, todas as suas infindáveis qualidades de
administrador determinado e preciso nas atitudes,
buscando a verdadeira e eficaz finalidade de bem
servir a toda sociedade de nosso País e principal
mente do tão sofrido povo do Amazonas que, por
muitas vezes, se vê à margem das ações do Gover
no Federal, mesmo quando este dispõe de mecanis
mos de atendimento mas, por ineficácia, incompe-
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do descaso Federal, pois ora faltam recursos, ora tência e falta de interesse político, deixa nossas po-
existem e são mal aplicados por pura incompetência pulações mais necessitadas a mercê de fatores.
administrativa, ou simplesmente se perdem no trâ- Sem mais para o momento despeço-me, reite-
mite burocrático da máquina, sendo alvo fácil de rando meus efusivos cumprimentos e encaminho
oportunistas que se aproveitam do dinheiro público. anexo, cópia do meu pronunciamento sobre o aban-

Faço-me valer deste apelo, pois como Vossa dono da Fundação Nacional de Saúde no Estado do
Excelência, estou determinado em achar soluções Amazonas.
para os vários problemas do povo brasileiro e sou Atenciosamente, Silas Câmara, Deputado Fe-
conhecedor do vosso empenho e do árduo trabalho deral PFL - AM.
a frente desta pasta, pois trata-se de um assunto O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
crítico para a sociedade brasileira. peço a palavra pela ordem.

Certo que o nobre Ministro não medirá esfor- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
ços para solução dos problemas aqui abordados e Tem V. Exª a palavra.
confiante na competência inerente na Excelência da O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or-
sua pessoa, despeço-me, apresentando-lhe os demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
meus sinceros cumprimentos, aproveitando para ro dar um informe da Subcomissão de Direitos Hu-
dar-lhe conhecimento, em cópia que segue anexa, manos, realizada no Rio de Janeiro, sobre o auxiliar
do pronunciamento que proferi, dando ciência aos de enfermagem Edson Isidoro. Os jornais estão di-
meus pares, sobre a matéria. zendo que ele é responsável por mais de 130 mor-

Atenciosamente, Silas Câmara, Deputado Fe- tes no Rio de Janeiro.

deral PFL - AM. Hoje está sendo entregue ao Presidente Nil-
OF. Nll 64/99 mário Miranda um relatório elaborado pela Comis

são. No referido relatório estamos propondo uma
nova legislação sobre doação de órgãos, sobre fun
cionamento das empresas funerárias e, ao mesmo
tempo, sobre seguro de acidentes.

Sr. Presidente, vamos ter também uma au
diência com o Ministro da Justiça.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcante) 

concedo a palavra ao Sr. lédio Rosa.
O SR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, comemora-se hoje, 19 de maio, o Dia do
Defensor Público.

Mas será que os segmentos sociais deste Pa
ís-continente sabem o que faz o defensor público?

Os cultores do Direito, em geral, e os proces
sualistas, em particular, desde há muito compreen
deram que, sem assistência da Justiça aos hipossu
fieientes de recursos, não poderia existir a plena de
mocracia que os seus sonhos aspiravam. Era incon
cebível que, para os desassistidos, a Justiça falasse
apenas pela voz impiedosa do castigo e da repres
são, violando o pleno gozo da cidadania e negan
do-lhes poder conviver como cidadãos incluídos no
rol dos que têm direito de ter direitos.

O tempo se incumbiu de oferecer avanços ao
conceito de miserabilidade jurídica. Era preciso criar
formas de tornar efetivo o acesso à Justiça. O Esta
do do Rio de Janeiro é pioneiro ao criar a Assistên-
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cia Jurídica, órgão destinado ao atendimento dos
mais pobres.

Nascia, assim, a figura do defensor público
com a missão de patrocinar em juízo, os interesses
dos que, sem perda do sustento próprio ou da famí
lia, pudessem pagar os encargos processuais e,
principalmente, os honorários de um advogado.

Foi de tal monta importante o seu papel no ce
nário jurídico-social brasileiro que a Constituição Fe
deral de 1988 dispensou-lhe o devido espaço. A
partir daí, o Estado deve prestar não apenas assis
tência jurídica gratuita, mas também assistência jurí
dica aos que comprovarem insuficiência de recur
sos, conforme art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição
Federal.

A Lei Complementar nll 80, de 12 de janeiro de
1994, regulamentou a Defensoria Pública Nacional
e impôs aos Estados o dever de sua criação na es
fera de sua competência. O defensor público iria de- .
sempenhar seu múnus com isenção e o Sf~U assisti
do estaria, em juízo, em igualdade de condições
com o seu oponente.

Mas por que o dia 19 de maio?
No dia 19 de maio de 1303 faleceu, na França,

Santo Ivo de Kermatin, doutor em Teologia, Direito,
Letras e Filosofia. Nasceu em 17 de outubro de
1253 na cidade de Kermatin.

Santo Ivo notabilizou-se, especialmente, por
dedicar toda a sua erudição e saber à defesa, nos
tribunais, dos pobres e de todas as minorias deser
dadas de fortuna.

Exerceu funções oficiais de julgador em Ren
nes e, registra a história, oferecia os seus emolu
mentos e honorários aos pobres, sendo incansável
na busca da paz e da concórdia entre os litigantes.

Patrono e modelo dos advogados, entregou-se
à defesa dos pobres e oprimidos contra os podero
sos. "Jura-me que vossa causa é justa e eu defen
derei vossa causa gratuitamente" - dizia ele.

Foi também inspiração sua a criação da Insti
tuição dos Advogados dos Pobres, especialmente
para pelejar as causas dos indigentes.

A nobilíssima Instituição da Defensoria Públi
ca, criada pioneiramente no mundo, no plano consti
tucional, pela Constituição Federal de 1988, e, via
de conseqüência, os defensores públicos são, hoje,
emblemas que representam, em todos os Estados
do Brasil, a possibilidade de efetivo e democrático
acesso à Justiça, com a certeza de uma assistência
jurídica de alta qualidade profissional, indispensável
a que o desafortunado tenha o seu direito tão bem

postulado, e/ou defendido, quanto aquele que possa
pagar os honGrários dos melhor.es advogados, ou,
quando for' o caso, enfrenta( os melhores procura
dores e agentes estatais, quando o litígio envolver
interesses das pessoas jurídicas de direito público e
da sociedade em geral

As razões históricas e a identidade das fun
ções constitucionais da Defensoria Pública com a
"Instituição dos Advogados dos Pobres", fundada
pelo santo advogado, e a sua contribuição para o
exercício de uma cidadania plena, justificam, pois, a
escolha da data indicada para as comemorações do
Dia do Defensor Público.

Vale acrescentar que os defensores públicos
respondem pela assistência a, mais ou menos, 80%
do movimento forense em todos os Estados da Fe
deração.

Esta data foi assumida no País por todas as
Defensorias Públicas Estaduais e é comemorada
desde 1983.

Contudo, apesar de regularmente instaurada,
a Instituição vem passando por dificuldades em to
dos os segmentos de atuação, em face de tratar-se
de um órgão novo, sem o respaldo merecido peran
te outras instituições estatais, bem como por não
contar, ainda, com a vontade e apoio político de efe
tivamente criar mecanismos de valorização da cate
goria.

Mas a Instituição permanece na busca, dentro
de sua peculiar realidade, de garantir ao seu público
alvo a concretização do conceito de assistência jurí
dica integral, de forma que a sua organização não
se limita à defesa de direitos titularizados por hipos
suficientes em juízo. A sua função abrange, precipu
amente, a conciliação, o aconselhamento, a consul
toria e a informação jurídica, assim como a prática
de atos jurídicos extrajudiciais celebrados entre as
partes envolvidas em conflitos 'de interesses, com a
efetiva participação do defensor público, a quem
cabe instruir aos litigantes de seus direitos e deve
res, bem como das conseqüências de um~ deman
da judicial, evitando assim a propositura de inúme
ras ações judiciais e ensejando desafogamento dos
órgãos jurisdicionais de cada Estado.

Por essa razão, como ex-membro da Defenso
ria Pública do Estado do Rio de Janeiro, conhecedor
que sou dos méritos alcançados pela ação silencio
sa de doutos companheiros que, ao longo dos anos,
dedicam o melhor dos seus talentos profissionais às
causas dos pobres, alio-me às comemorações que
a data en('~·-~ '" folil"ito e abraço, um a um, todos os
defen(" -'lís, de ;i.,rln-Ihes suces-
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so pessoal e concitando-os a permanecer unidos
em prol do esforço de dignificar, perante todas as
classes sociais, o papel desempenhado pela nossa
Instituição.

Para finalizar, Srs. Parlamentares e defenso
res públicos, aproveito a oportunidade para infor
mar-lhes que vou apresentar projeto de lei propondo
que esta data, muito mais que homenagear a figura
do defensor público, seja doravante perpetuada
como Dia Nacional da Defensoria Pública, um dos
mais eficientes instrumentos de acesso pleno e de
mocrático à Justiça.

Era o que tinha a dizer, nobres companheiros.
O SR. MURILO DOMINGOS (PTB - MT. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'\s e
Srs. Deputados, da tribuna da Câmara dos Deputa
dos ecoam as críticas e os reconhecimentos quanto
às medidas que visem prejudicar ou beneficiar os di
versos setores e a comunidade brasileira.

A vocação agropecuária brasileira é incontestável,
e, razão dessa vocação natural, a iniciativa do Governo
Federal em incentivar a correção dos solos, através da
calagem, foi bem reCebida pelo setor produtivo.

Vale ressaltar que, preliminarmente, a Associ
ação Brasileira dos Produtores de Calcário Agrícola
- ABRACAL apresentou proposta, por intermédio
do Ministério da Agricultura e demais autoridades
econômicas, objetivando o aumento da renda do ho
mem do campo e manutenção de preços dos produ
tos em níveis acessíveis.

A adequada utilização do calcário reduz a
agressão ao meio ambiente, conservando e melho
rando o solo.

A Agroceres procedeu a estudos constatando
que o agricultor brasileiro nem sempre usa correta
mente os insumos e as boas técnicas agrícolas e,
no caso do calcário, seu uso é muito restrito, embo
ra seja abundante e barato para o usuário

Faço essa introdução, pois, naquela oportuni
dade, janeiro de 1997, o Senador Júlio Campos pro
nunciava na tribuna do Senado veemente pronunci
amento favorável ao incremento da utilização do cal
cário. Como tributo de minha homenagem ao Sena
dor coestaduano, insiro textos de suas considera
ções, oportunas para o momento presente.

Dentre as justificativas, cita-se os resultados
positivos obtidos no antigo Programa Nacional de
Calcário Agrícola - PROCAL, desenvolvido no pe
ríodo de 1975 a 1979.

Na ocasião, diversas entidades especializadas
se manifestaram favoráveis ao prog!"~I'1""'" SINDICAL

- Sindicato das Indústrias de Calcário, Cal e Deri
vados para uso Agrícola do Estado de São Paulo;
os Deputados Estaduais Flávio Chaves, Carlos
Sampaio e Rafael Silva, da Assembléia Legislativa
de São Paulo; o Sindicato da Indústria e da Extra
ção de Mármore, Calcário e Pedreiras no Estado do
Rio Grande do Sul - SINDICALC; a Associação
Brasileira dos Produtores de Calcário Agrícola 
ABRACAL; os Deputados Federais Fetter Júnior,
Nelson Marchezan, Augusto Nardes, Jair Soares e
Luiz Mainardi (autor do PL 2.166, de 1996, que pro
põe criar o Programa Nacional de Correção da Aci
dez Edáfica e dá outras providências, em tramitação
na Comissão de Finanças); a Subchefia do Gabine
te da Presidência da República; Chefia da Assesso
ria Parlamentar do Ministério da Fazenda; e, do en
tão Presidente da Conab e hoje Ministro da Agricul
tura e do Abastecimento, Francisco Sérgio Turra.

O próprio Presidente Fernando Henrique divul
gou a ênfase ao programa, em pronunciamento de
17 de junho de 1998, em cadeia nacional de rádio,
no programa A Voz do Brasil.

A maior parcela do nosso solo é fortemente
ácido, necessitando das correções com a aplicação
do calcário, beneficiando a agricultura brasileira.

As reservas minerais de calcário, no Brasil,
são de 80,6 bilhões de toneladas, e a capacidade
nominal de moagem é de 53 milhões de tonela
das/ano.

O Plano Nacional de Calcário Agrícola 
PLANACAL identifica necessidades anuais de 51,9
milhões de toneladas deste mineral, para serem
aplicados durante, no mínimo, 5 anos.

O Programa de Incentivo ao Uso de Corretivos
de Solo - Prosolo previu uma linha de financiamen
to da ordem de 500 milhões de reais, sendo 200 mi
lhões para 1998 e 300 milhões no primeiro semestre,
até 30 de junho de 1999, administrados pelo BNDES.

Outro dado importante a ser registrado, embo
ra instituído em agosto de .1998: a normatização
pelo BNDES só se verificou no mês seguinte e as li
berações junto aos agentes financeiros, apenas en
tre novembro e dezembro de 1998. Tendo sido to
mados efetivamente 6 milhões de reais, portanto,
um pouco mais de 1% do estimado pelo Prosolo.

Os solos ácidos quando corrigidos rendem
30% a mais. No entanto, esse resultado só será
atingido, em toda a sua plenitude, se o trabalho de
calagem permanecer por 5 anos consecutivos.

Dentro do conceito agribusiness a agricultura
representa 40% do PIB brasileiro, daí a importância
do Prosclc. O meu a.lerta é que a extin.;ãl) desse
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programa está prevista para o próximo dia 30 de ju- ajuste fiscal. Ainda assim, o nível de incertezas e de
nho, o que caracteriza 1 ano de existência, insuficien- expectativas tende a ser menor, porque, como bem
te, portanto, para consolidar as benesses produzidas. explicou o Secretário de Política Econômica do Mi-

Em face da complexidade do sistema e a evi- nistério da Fazenda, DI'. Edward Amadeo, a econo-
dente necessidade da continuidade do programa mia já se comporta dentro de um clima de normali-
pelo prazo mínimo de 5 anos, estamos sugerindo ao dade e de maior estabilidade.
Governo Federal, através do Ministério da Fazenda, Um dos bons exemplos que podemos citar é o
Conselho Monetário Nacional e Banco Central, a magnífico desempenho do Estado do Rio de Janeiro,
manutenção e prorrogação do Prosolo até 2003, in- que apresentou os melhores resultados nacionais no
clusive com a complementação de recursos especí- setor industrial neste primeiro semestre. Foi um cres-
ficos ao Programa. cimento de 9,1% das atividades em comparação ao

A manutenção e a prorrogação propostas con- mesmo período do ano passado, contra uma redução
solidarão a posição da agricultura, mantendo os pa- média de 3,8% no mesmo setor em âmbito nacional.
tamares de produção, conservando nossos solos e Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esses
garantindo boa produtividade sem comprometer o fatos sustentados em números e projeções otimis-
meio ambiente. tas, nos encorajam no sentido de chamarmos a

Com o Prosolo, o Centro-Oeste receberá refle- atenção do Governo Federal para que olhe a Baixa-
xos diretos pela acidez de seu solo e a alta vocação da Fluminense com um pouco mais de carinho. O
na produção de grãos. Temos certeza de que o pro- Rio de Janeiro tem tudo para dar sua enorme cota
grama merecerá das altas autoridades do setor eco- de contribuição ao desenvolvimento econômico e
nômico apoio e recursos necessários a tempo e hora. social deste País. Só precisa mesmo é de estímulo,

Era o que tínhamos a dizer. de incentivo e apoio estrutural.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia A Agência de Desenvolvimento Regional do Se-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. brae do Estado do Rio de Janeiro acaba de fazer um
Deputados, parece que depois daquele fatídico 13 levantamento minucioso do potencial socioeconômico
de janeiro passado, o País está vivendo atualmente da Baixada Fluminense. Com 4 milhões de habitantes,
um momento muito singular na economia que norte- aquela região já é considerada um dos maiores poten-
ia o pão nosso de cada dia. A desvalorização da ciais de crescimento e de mercado do País, especial-
moeda, com a abertura cambial, que quebrou cal'- mente para as pequenas e médias empresas de qual-
téis, oligopólios e vícios da economia nacional, dei- quer atividade, com ênfase para a confecção, bares e
xou, certamente, como lição ao empresariado, o im- restaurantes, indústria de plásticos, agroindústria e ser-
perativo da mudança de mentalidade para que se viços, como transportes e limpeza. Ali, hoje, já se insta-
possa introduzir no setor o desafio da competição e laram 23.573 empresas comerciais de todos os portes;
a adoção de melhores práticas na produção e ge- 16.615 prestadores de serviços e 7.388 indústrias.
renciamento de seus negócios. Isso sem falarmos que a região da Baixada

De certa forma, os primeiros resultados positi- Fluminense é alimentada pelas mais importantes ar-
vos já começam a ser festejados. O Governo Fede- térias da economia nacional, como ~s Rodovias Pre-
ral, que milagrosamente conseguiu alcançar um su- sidente Dutra, Rio-Juiz de Fora; Rio-Santos e
perávit nas suas contas de R$4,2 bilhões em março Rio-Teresópolis, sem falarmos de1sua proximidade
último, já deslumbra um crescimento de 4% do Pro- também com o Porto do Rio de Janeiro e os Aero-
duto Interno Bruto. Isso significa dizer que a desva- portos Santos Dumont e Internacional do Galeão,
lorização do real já começa a repercutir de forma agora batizado de Tom Jobim.
positiva na recuperação da economia, com a abertu- Vejam V. Exª que o desenvolvimento dos negó-
ra de horizontes para a criação de novos mercados cios, envolvendo o Porto de Sepetiba e a instalação
de trabalho, conseqüentemente mais riqueza e do Pólo Gás-Químico de Duque de Caxias, darão,
bem-estar para a população, como bem assinalou com certeza, novo e grandioso impulso a exatamente
S. Exª o Presidente da República, DI'. Fernando setores como indústria e serviços. É pomo. dizem os
Henrique Cardoso, dias atrás. analistas do SEBRAE: os pequenos poderão fornecer

Na verdade, o País de hoje está vivendo o que muita coisa para os grandes que lá, em breve, chega-
podemos considerar um alívio, embora saibamos rão. E é por aí que temos de começar apensar.
que a consolidação do processo econômico vai de- São, pelo menos, onze importantes Municípios
pender, e muito, da queda das taxas de juros e do que estão de braços abertos aos investimentos da ini-
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ciativa privada. Mesmo pobres, enfrentando proble- A dor que acomete a família e amigos do jorna-
mas de todas as ordens, Nilópolis, Nova Iguaçu, Bel- lista José Carlqs Pereira, não é a mesma que guarda
ford Roxo, Paracambi, Queimados, Japeri, São João no peito, atonitamente, a população de Campos, nes-
de Meriti, Magé, Guapimirim, Paracambi e Duque de ses dias após o crime que marcou com violência
Caxias estão dando incentivos diversos, como isenção essa cidade. Dói, de jeito diferente, ao povo desse
de impostos municipais por 10, 15 e até 20 anos. Município, saber que crimes de tão baixa estirpe ain-

O problema, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- da existem e ter que conviver com isso, sem que a
tados, é que para seduzir o setor produtivo da eco- Polícia Civil, ou o Ministério Público, tenha informa-
nomia, a região precisa oferecer a contrapartida da ções, pistas seguras a respeito do assassino.
infra-estrutura, hoje o principal empecilho. O trata- Faço esta exposição inicial, Sr. Presidente,
mento prioritário que a Baixada passou a receber, para fundamentar este meu pronunciamento a respe-
recentemente, dos Poderes Públicos ainda é insigni- ito da necessidade de .levar aos Municípios do interior
ficante diante de sua grandeza e do seu potencial. do Estado do Rio de Janeiro maior aparato de segu-
As estradas vicinais ainda são ruins, a telefonia, de rança pública. E, ainda, à necessidade premente de
um modo geral, é deficiente, a alimentação de ener- mudar o atual comportamento da Polícia, seja ela ci-
gia elétrica deficitária e o abastecimento de água vil, seja militar, que considera que nos Municípios do
em muitos locais ainda se dá a conta-gotas. norte, noroeste e centro-norte fluminense são ainda

Portanto, nosso apelo é no sentido de que o baixos os índices de violência e criminalidade, se
Governo Federal não vire as costas a quem lhe comparados aos da Capital do Estado, por exemplo.
pode dar as mãos nesse momento de virada para a Esse tipo de raciocínio incorre em equívoco, no-
economia nacional. bres colegas Parlamentares,. se levarmos em conta

Era o que tinha a dizer. critérios de proporcionalidade, que considerem o nú-
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia mero de habitantes dessas cidades. Feita esta com-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. paração, constatamos, sem nenhum tipo de dificulda-
Deputados, os Municípios do interior do Estado do de, que os Municípios do interior fluminense registram
Rio de Janeiro assistem a uma escalada, sem pre- números cada vez mais alarmantes de crimes como
cedentes, da violência, presenciando, a cada dia, assassinatos, que em muitos casos não têm solução.
crimes e delitos de grande porte, antes registrados, Entendemos ser preciso um esforço do Governo
com essa intensidade, apenas em grandes centros do Estado do Rio de Janeiro de considerar o problema
urbanos. Na condição de representante dos interes- da violência urbana um mal generalizado em todos os
ses do norte, noroeste e centro-norte fluminense, Municípios da Federação, requerendo assim políticas
nesta insigne Casa de leis, tenho sido constante- específicas para seu combate. Apostamos na sensibi-
mente cobrado sobre a forma como se instalou nes- Iidade do Secretário de Segurança Pública do Estado
sas cidades a criminalidade, a violência urbana. do Rio de Janeiro, Cel. Josias Quintal, que na condi-

Estamos sendo vítimas, Sr. Presidente, no in- ção de residente, por anos, na cidade de Campos, re-
terior do Estado do Rio de Janeiro, de uma série de úne as condições necessárias para entender a forma
crimes antes sequer imaginados, nesta escala e como se instala e se consolida as atividades crimino-
constância, em Municípios de pequeno porte. Mais sas em pequenos e médios Municípios fluminenses.
recentemente, assistimos ao assassinato do jornalis- Gostaríamos de reiterar o nosso compromisso,
ta José Carlos Pereira Campos, no Município de irrefutável, para apoiar, no que for preciso, a popula-

'. Campos, com requintes de crueldade ímpar, tendo ção de Campos no combate à insegurança pública
sido ele encontrado enforcado com um cinto, com as urbana no Município. Para isso nos oferecemos
mãos amarradas, de costas, por um fio de ventilador. como porta-vozes, em Brasília, do Prefeito Municipal

Não só a comunidade de Campos, cidade pólo de Campos, Dr. Arnaldo França Vianna, para o que
do norte fluminense, mas toda a região, de um for preciso para ajudar S.Exa. em sua luta contra a
modo mais amplo, foi tomada pelo estarrecimento, criminalidade, principalmente para manter contato
pelo choque. Isto, em face de como a barbárie foi com o Governo Federal. Compreendemos que so-
praticada, pelos seus detalhes, e pela forma vil mente a mútua colaboração entre setores organiza-
como o criminoso se aproveitou de sua vítima, uma dos da sociedade poderá fazer frente à onda de vi0-

pessoa reconhecidamente de boa índole, sem inimi- lência pública que assola Campos e região e que re-
gos e muito respeitada pela sociedade local, que quer de todos ação imediata, para que ofereçamos
teve sua vida ceifada por um crime inexplicável. aos nossos filhos urna terra mais tranqüila e segura.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, srªs e Questões complexas e de difícil solução, como
Srs. Deputados. a constitucionalidade da Lei nº 9.307, de 1996 (que

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - dispõe sobre a arbitragem), a natureza jurídica da
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sentença arbitral, a ação rescisória, a nulidade dos
Sr'ls e Srs. Deputados, em tempos de tão baixa e im- julgados e a compatibilidade da ação rescisória com
profícua messe literária, como se houvesse uma cer- a ação anulatória, são resolvidas de maneira sim-
ta atrofia mental e nada de novo estivesse sendo pies e eficaz, sem uma verborragia que dificulta o
acrescentado à cultura de útil, eis que surge, para entendimento e indica o despreparo de quem dela
abrilhantar a literatura jurídica nacional, a separata se utiliza.
"Rescisória contra Sentença Arbitral", do ilustre jurista Aliás, como já se disse alhures, muitos autores
pernambucano Francisco A. de Barros e Silva Neto. querem preencher o vazio das idéias com a multipli-
Trazendo à baila os mais intricados problemas ati- cidade das palavras, coisa que não se percebe na
nentes à arbitragem, de maneira simples, inteligente pequena grande obra do Dr. Francisco A. de Barros
e altamente producente e lógica, a "Rescisória contra e Silva Neto.
Sentença Arbitral" é um tratado da maior valia, para A concatenação das idéias e o brilhantismo
estudantes, advogados e todos os interessados no das deduções são apanágio de sua pena, que, qua-
concernente aos meandros jurídicos da matéria. se de modo didático, ensina doutrinando, explica

Com certeza ilustrará as letras jurídicas. sem que se perca nos fundamentos jurídicos e dou-
O conspícuo autor, fazendo uma abordagem trinários.

histórica do instituto da arbitragem, vai até os pri- É, sem dúvida alguma, uma obra que merece
mórdios de sua utilização no Brasil e sua inserção ser lida por todos os interessados em aprofundar os
nos mais variados diplomas legais que dela trata- conhecimentos jurídicos.
vam, tais como as famosas Ordenações Filipinas, o Por essas razões, solicito a transcrição dessa
nosso vetusto Código Comercial, o Regulamento nº obra nos Anais da Câmara dos Deputados, o que
737 de 1850 etc. considero oportuno, principalmente estando em an-

Os mais renomados juristas nacionais e estran- damento, aqui na Casa, os trabalhos da CPI que in-
geiros são trazidos à colação, enriquecendo com ar- vestiga o Judiciário.
gumentações irrepreensíveis essa grandiosa obra. SEPARATA A QUE SE REFERE O ORADOR:

Francisco A. de Barros e Silva Neto

Rl~ScISÓRIA

CONTRA SENTENÇA
ARBITRAL

Separata da
Revista do Instituto dos Advogados

de Pernambuco
1998
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RESCISÓRIA CONTRA
SENTENÇA ARBITRAL

Francisco A. de Barros e Silva Neto·

1- Introduçio

Maio de 1999

A arbitragem não é estranha ao direito brasileiro, já
presente em legislações do século XVII (Ordenações Filipinas, Livro
UI, Títulos 16 - "Juízes árbitros" - e 17 - "Arbitradores"), bem como"
no vetusto Código Comercial de 1850 (que mencionava, inclusive,
o juízo arbitral necessário ou obrigatório), no Regulamento n.o 737
de 1850, no Código Civil de 1916 e nos Códigos de Processo Civil
de 1939 e 1973.

A sistemática então adotada, contudo, sofreu reformas
com o ad:vento da Lei n.o 9.307/96, que não apenas dispensa de
homologação a sentença arbitral (antes denominada laudo arbitral),
como a equipara à sentença judicial.Estabelecendo a novel lei, em
seu artigo 33, uma ação anulatória específica da sentença arbitral,
resta em dúvida o cabimento de ação rescisória contra esta, face,
inclusive, à natureza do processo arbitral, que limita o número de
impugnações possíveis.

2 - Constitucionalidade da Lei n.o 9.307/96

Como mencionado, entre as mudanças operadas pela
Lei de Arbitragem, relevante para a discussão a dispensa de
homologação judicial da sentença arbitral. Com efeito, determinava
o art. 1.098, do CPC, ser "competente para a homologação do laudo
arbitral o juiz a que originariamente tocasse o julgamento da causa",
revogado pelo art. 18 da novel Lei, pelo qual "o árbitro é juiz de fato e
de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a
homologação pelo Poder Judiciário". Alvo de críticas, a referida Lei

*Bacharelando daFaculdadede Direitodo Recife.
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é apresentada como incompatível com a garantia da inafastabilidade da
jurisdição, expressa no art 5°,~ da Carta Magna, posto excluir da
análise do Judiciário as lides vinculadas a convenção ou compromisso de
arbitragem, em verdadeira. derrogação da função jurisdicional do Estado e
ruptura do princípio do monopólio estatal da Justiça.Ter-se-ia, como
menciona Antônio Prudente! , o árbitro como um ''juiz de aluguel" (rent
a-judge), alheio ao aparelho estatal e sem as garantias por este conferidas.

Neste sentido, igualmente, prelecionava Pontes de Miranda2,
ainda sob o pálio da Constituição de 1967, com a Emenda n.o 01/69:

"Uma das conseqüências do art. 153, § 4°, da Constituição
de 1967, com a Emenda n. I, está em não se poder, na legislação ordinária,
pré-eliminar o exame judicial de qualquer direito individual. A propósito
do juízo arbitral, ou se admite, na legislação ordinária, o recurso, ou é
possível, devido à irrecorribilidade, a apreciação em ação judicial, inclusive,
se os pressupostos são satisfeitos, em ação de mandado de segurança"

Em sentido contrário, apontam-se argumentos de
índole teleológica, às vezes lógica, tendentes à legitimação da atual
sistemática da arbitragem.

Carlos Alberto Carmona3 , em estudo relativamente
recente (1992), aponta a necessidade de homologação do então laudo
arbitral como fator detenninante de seu desuso:

Evidentemente, as partes, ao optarem pela solução
arbitral, querem evitar toda e qualquer interferência do Poder
Judiciário, mesmo que 'a posteriori'. (...)

"A necessidade de apresentar-se o laudo ao juiz togado
para o 'exequatur' retira várias das vantagens do instituto, a saber: o
segredo, que costuma cercar a arbitragem, desaparece; o custo, que
as partes querem ver reduzido, sofre acréscimo considerável; e, por

I Temas de Direito Público, p. %.
: Comentários ao CPC, p. 233.
J Aarbitragem no Brasil ..., p. 275.
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fim, a celeridade, que deve caracterizar a arbitragem, fica prejudicada,
já que a morosidade do procedimento homologatório (...) certamente
fará perdurar a demanda por alguns anos."

J. M. Othon Sidou4 , considerando igualmente a
homologação como um entrave, preleciona:

'''Note-se que a remoção desses entraves não importa
em entender o juízo arbitral desvinculado da jurisdição, ou de vir a
ser ele imune ao soberano velamento do Poder Judiciário, dado que
paira sempre sobre a decisão por árbitro a tutela desse poder, em
caso de nulidade, de cujo elenco de motivações a lei não deve nem
pode estar alheia."

Tem..;se, dessarte, como elemento de legitimação da
arbitragem, na expressão de Hamilton de Moraes e Barross , um
"mínimo irrenunciável de normas em proveito da sua segurança e da
garantia do direito das partes".

Ademais, pode-se desenvolver em prol do novo estatuto
um silogismo simples, tendo por premissas a instrumentalidade da
ação e a disponibilidade do direito material subjacente, obtendo-se
por conclusão a disponibilidade da ação.

Neste sentido, embora se partindo de uma ótica
privatista, tem-se que:

- a ação é direito subjetivo autônomo, mas vinculado,
em uma relação de instrumentalidade, ao direito material subjacente
(a ação não se confunde com o direito material subjacente, não eo
direito em movimento, mas visa à atuação concreta da vontade da
lei, que alberga tal direito);

- o direito material, cuja eficácia é garantida através

4 Processo civil comparado, p. 290.
5 Comentários ao CPC, p. 288.
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da ,ação e da jurisdição, pode-se encontrar na esfera de
disponibilidade do indivíduo; logo,

- se ao direito material pode-se renunciar, à ação,
como direito autônomo e instrumental, também é possível renunciar
se.

Desenvolve tal linha argumentativa, entre outros,
Antônio Carlos Rodrigues do Amaral6 •

Resta, por fim, ter-se em mente, como afirma
CappellettF, a necessidade de soluções que facilitem o acesso à
justiça, entre as quais exsurge a arbitragem. Deste modo,
"compensando-se o perigo quanto à justiça com a vantagem quanto
à economia de tempo e dinheiro, o resultado é aceitável"8.

3 - Natureza jurídica da sentença arbitral

A natureza jurídica do juízo arbitral é matéria de
dissídio doutrinário, oscilando entre perspectivas publicistas e
privatistas.

Maurício Ottolemghi9 , referindo-se ao grande número
de teorias, divide-as 'em três grandes grupos: as que defendem o
caráter jurisdicional; as que, embora não considerem III arbitrag.,~~

como jurisdição, vêem seu desenvolvimento como um .processo e:
"-,

por fim, as que pugnam pela natureza eminentemente contràtUal.

Justificam-se as teorias publicistas no poder investido
nos árbitros pela lei, que gera, "ultima ratio", o exercício privado de
uma função pública. Da ótica contratualista, identifica-se na
arbitragem uma expressão da autonomia da vontade, derivando a força

6 "O art. 18 da Lei de Arbitragem ea Constituição Federal", p. 29.
7 Acesso à justiça, pp. 75 s.
8 Camelutti, Instituições, p. 110.
~ Conceptos fundamentales ..., p. 154.
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vinculante das decisões, não da lei, mas do princípio "pacta sunt
servanda".

Sobre o caráter jurisdicional ou não da arbitragem,
encontra-se a divergência contingenciada pelo que se entenda por
jurisdição e, sobretudo, pelo que se considere essencüil para a
formulação de tal conceito.

Neste sentido, observe-se que Chiovenda, ao
considerar jurisdição uma substituição da atuação das partes por uma
atividade estatal com o objetivo de atuação da vontade concreta da
lei, rejeita de plano o caráter jurisdicional da arbitragem. Oportuna
a transcrição de suas palavras:

"A presença da pessoa pública diferencia o processo
do arbitramento, que só reveste figura processual quando se submete
a sentença privada à convalidação por parte da pessoa pública (00'): o
que faz com que também o arbitramento seja regulado pelo direito
processual (00.)."10

Carnelutti, por sua vez, partindo da análise das lides
(cerne de sua teoria) para a análise da jurisdição, põe em relevo sua
função social de composição dos litígios.

Não sendo o processo civil (e, portanto, a jurisdição)
o único meio de compor os litígios. surge o conceito de "equivalente
processual", consistente nos demais meios de solução das lides.

"A noção de equivalente processual se limita a duas
hipóteses: ou a lide se compõe por obra das próprias partes ou se
compõe por obra de um terceiro alheio ao oficio judicial."11

Deste modo, a arbitragem, embora não sendo
jurisdição propriamente dita, apresenta-se como um seu equivalente,
posto capaz de proporcionar a solução da lide.

10 Instituições, p. 39.
II Camelutti. op. cit.. p. 109.



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 22417

De uma análise do direito brasileiro, observa-se que a
recente mudança operada· na arbitragem representa o abandono da
tese de Chiovenda e o acolhimento da perspectiva carneluttiana,
repercutindo na natureza jurídica não apenas da arbitragem, como,
por decorrência, da sentença arbitral.

Na sistemática anterior, inexistiam dúvidas sobre a
natureza extrajudicial do laudo arbitral, posto carecedor de
homologação pelo juiz. Esta homologação, inclusive, possui natureza
de .processo integrativo, sem a qual o laudo não geraria quaisquer
efeitos.

Pela atual legislação, face à explícita redação do art.
31 da Lei de Arbitragem, assim como a arbitragem foi elevada a
equivalente jurisdicional, a sentença arbitral tornou-se equivalente
à judicial, produzindo "entre as partes e seus sucessores, os mesmos
efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e,
sendo condenatória, constituindo título executivo".

4 - Ação rescisória e a nulidade dos julgados

A ação rescisória é"àquela "por meio da qual se pede a
desconstituição da sentença trânsita em julgado, com eventual
rejulgametlto, a seguir, da matéria nela julgada". 12 Não se confunde
com a técnica recursal, sendo pretensão distinta, instrumentalizada
em novo processo cognitivo.

Neste sentido, Pontes de Miranda aduz que "o recurso
é inconfundível com qualquer reexame da sentença, depois de
entregue definitivamente a prestação jurisdicional. Não se pode falar
de recurso em' se tratando de revisão criminal ou de ação rescisória
das sentenças. Ambas são remédios jurídicos processuais, para
pretensões características, a de rever e a de rescindir."13

12 BarbosaMoreira, ComentáriosaoCPC, p. lOS.
13 Tratado, p. 40.
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Observando-se o desenvolver histórico do instituto,
constata-se uma confusão co~ceitual entre a nulidade das sentenças
e sua rescindibilidade, herança do antigo direito português. Com
efeito, ainda o Código de Processo Civil de 1939, em seu artigo
798, considerava nulas as sentenças proferidas por juiz peitado,
impedido ou incompetente "ratione materiae", proferidas com ofensa
à coisa julgada ou contra literal disposição de lei ou quando seu
principal fundamento fosse prova declarada falsa em juízo criminal,
ou de falsidade inequivocamente apurada na própria ação rescisória.

Doutrinadores clássicos incidiam no vício legislativo,
referindo-se à rescisória como remédio contra sentenças nulas.
Neste sentido, por todos, Pedro Batista Martins, autor do projeto do
CPC de 1939:

"Quando a sentença é nula, por uma das razões
qualificadas em lei, concede-se ao interessado ação para pleitear a
declaração de nulidade. A esse pedido chama-se juízo rescindente,
'judicium rescindens', ou ação rescisória propriamente dita."14

Em Moacyr Amaral Santos, embora observe-se a
vinculação da ~ulidade à ação rescisória ("a rescisória é o remédio
destinado a atacar sentenças nulas, visando à declaração de sua
nulidade"ls l, tem-se, .uma alteração do conceito comum de nulidade:
"nulas são as sentençaS" existentes e cujos efeitos subsistem enquanto
por uma outra sentença não for declarada a sua nulidade"16 .

Pontes de Miranda, em obra datada de 1934 ("A ação
rescisória contra as sentenças"), ainda à época dos Códigos estaduais,
já atentava para a precisão terminológica que futuramente se
apresentaria:

"O Código de Processo Civil do Distrito Federal, no
art. 302, falou em sentença 'nula', e no, art. 303, em ser anulada a

14 Recursos e processos dacompetência origináriados tribunais, p. 78.
15 Primeiras linhas, p.440.
16 idem, ibidem.
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sentença pelos recursos e pela ação rescisória. No art. 136, cometeu
o legislador a velha cincada: ao enumerar as sentenças destituídas
de coisa julgada, inclui 'as sentenças nulas'! (00') Só o Espírito Santo,
arts: 271, 280, foi feliz em manter as expressões 'anulável' e
'anulada', em perfeita coerência. Melhor seria dizer rescindível, ao
tratar-se do caso da rescisória; mas, adotado o sistema da
enumeração dos meios (recursos e remédio), o termo 'anulável',
sem ser o melhor, satisfaz"17.

o Código Buzaid, de 1973, apresentou terminologia
mais precisa, não adjetivando as sentenças desconstituíveis de nulas,
mas estabelecendo que estas podem ser rescindidas.

Sobre o pálio do atual Código, preleciona Barbosa
Moreira:

"Sentença rescindível não se confunde com sentença
nula nem, a fortiori, com sentença inexistente. (00') A sentença pode
existir e ser nula. v. g. se julgou ultra petita. Em regra, após o trânsito
em julgado, a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O
defeito arguÍvel em recurso como motivo de nulidade, caso subsista,
não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta
efeitos até que seja desconstituída, mediante rescisão. (00') A
condição jurídica da sentença rescindível assimila-se, destarte, a do
ato anulável. ('00) Rescindir, como anular, é desconstituir."ls

Ao que complementa:

"Numa única hipótese sobrevive ao trânsito em julgado,
com a mesma intensidade, a conseqüência do vício da sentença.
existente: na de haver-se ela proferida em processo realizado sem
citação inicial do réu ou com citação inicial nula, à revelia do réu."ls

Deste posicionamento de Barbosa Moreira, afasta-se

l'p.68.
IB op.cit.,p.112.
'9idem,p.113.
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Pontes de Miranda em dois pontos substanciais: "primus", quanto à
conversão das nulidades insanáveis em rescindibilidade, a qual, para
o mestre alagoano, possui gênese diversa, mais próxima dos vícios
redibitórios20 ; "secundus", quanto à sobrevivência de nulidades,
operáveis "pleno jure", ao trânsito em julgado. Neste sentido,
pronuncia-se Pontes de Miranda:

"A sentença nula é sentença, porém desconstituível por
invalidade, sem se precisar de propositura de 'ação', da querela de
nulidade. O juiz que encontra, sob sua cognição, sentença nula pode
decretar-lhe a nulidade. (...) As an~lações não existem de regra, no
direito processual civil, mas apenas nulidades, rescindibilidades e
revogabilidades. (...) A sentença que se vai rescindir, se por outra
razão não é nula, é sentença, válida mas rescindível. Se ocorre que
há causa para decretação de nulidade e causa para decretação de
r.escisão, primeiro se há de julgar a ação de nulidade, ainda, incidente,
devido ao princípio da subsidiariedade. A ação rescisória é
subsidiária. Se a sentença é nula, não se prec.isa rescindir. "21

Nesta esteira, considerando igualmente que certas
nulidades, por serem de tamanha gravidade, impedem o trânsito em
julgado da sentença, dispensando a ação rescisória, o magistério de
Humberto Theodoro Júnior22

, que, inclusive, arrola exemplos destes
vícios (ausência de citação válida, ausência de citação de
litisconsorte necessário, sentença imotivada etc.).

Tal orientação apresenta efeitos úteis na prática, vez
que tais nulidades, obstando o trânsito em julgado da sentença, não
se convalidam com o decurso do prazo de dois anos (que extinguiria
a possibilidade de discussão de uma rescindibilidade), permitindo
sua alegação em qualquer sede, como, "verbi gratia", nos embàrgos
à execução ou em ação ordinária intentada com tal fito.

lQ Cf. Tratado, p. 68.

21 Tratado, pp. 447 s.

~~ Nulidade. inexistência e rescindibilidade da sentença, pp. 32 ss.
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Por outro aspecto, quanto à gênese da rescindibilidade,
assemelha-se o pensamento de Pontes de Miranda23 ao de Eduardo
Couture; que distingue claramente a anulação e a revogação
(correspondente, mutatis mutandis, à rescisão brasileira):

"La revocación supone un acto formalmente válido y
sustancialmente injusto. La anulación supone un acto formalmente
vicioso y sustancialmente injusto. En el primero el molde es bueno
y la sustancia es mala; (~n el segundo, el molde y la sustancia son
malos."z.

Tal distinção, contudo, não se adequa à realidade
brasileira, posto que a ação rescisória ora se presta a corrigir vícios
da sentença de mérito (intrínsecos ou extrínsecos), ora a apenas
corrigir a injustiça de seu dispositivo, como nas hipóteses de
apresentação de documento novo (art. 485, IV).

Neste sentido, já Paula Baptista2S , ao se referir às
nulidades, mencionava como exemplo a "incompetência do juiz com
jurisdição improrrogável", vicio que embasa a rescindibilidade da
sentença (art. 485, lI). Ademais, qualquer nulidade que sobreviva ao
trânsito em julgado da sentença, sem ser suficiente para impedir tal
trânsito, pode ser alegada em rescisória, face ao amplo permissivo
do art., 485, V , do CPC (violação a literal dispositivo de lei).

Por fim, tem-se que a rescindibilídade pode provir de
nulidade (não se confundindo com esta) ou apenas de razões de justiça,
bem como que certas nulidades, impedientes do trânsito em julgado
da sentença, rejeitam o remédio rescisório, podendo serem alegadas
em qualquer sede.

23 Observe-se que Pontes de Miranda distingue, inclusive tenninologicamente,
revogação e rescisão (Tratado, p. 102), emboraaproximeos dois conceitos (Tratado, p.
460~

24 Estudios de derecho procesal civil, pp. 403 s.
~Compendio, p. 69.
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5 • Compatibilidade da açio rescisória com a açio anulatória

Resta, por fIm, com fulcro nas digressões anteriores,
confrontar-se a ação rescisória com os dispositivos referentes à
arbitragem.

Inicialmente, tem-se que a Lei de Arbitragem; em prol
da celeridade do processo, exclui a possibilidade de recursos contra
a sentença arbitral, salvo estipulação em contrário das partes.
Incorpora-se, dessarte, à legislação, a indicação doutrinária pela qual
a arbitragem sugere "decisão vinculatória" sujeita a limitadíssima
possibilidade de recurso"26. Em termos literais, a ação rescisória
não é atingida pela vedação legal, não se constituindo em recurso,
mas em ação cognitiva, conforme pacífIca doutrina nacional.

Possível, ainda, asseverar-se que a rediscussão da
matéria, pelo Judiciário, vulneraria o instituto em seu informalismo,
que permite, inclusive, decisões ex equitate. Em contradita, a ação
rescisória é uma via restrita, onde poucas alegações são cabíveis,
sobretudo quando a decisão arbitral for proferida por equidade,
quando a" fundamentação por "violação a literal dispositivo de lei"
restará limitada, praticamente, a vícios formais do procedimento de
arbitragem. Ademais, a ação rescisória não suspende a eficácia da
decisão rescindenda, sendo as hipóteses de concessão de cautela ou
tutela antecipada destinadas à tal suspensão restritas a situações
excepcionais, onde, via de regra, a falha da decisão apresenta-se a
olhos vistos.

Quanto à natureza do laudo arbitral, que, para alguns,
não se reveste de natureza jurisdicional, há o texto expresso de lei,
cuja inconstitucionalidade ainda não restou declarada erga omnes.

Com relação aos arts. 32 e 33, da Lei de Arbitragem,
que fixam casos de nulidade da sentença arbitral, bem como regulam
a ação que lhe vise declarar a nulidade, há de distinguirem-se os
conceitos de nulidade e de rescindibilidade.

2b Cappelletti, op. cit, p. 82.
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A nulidade processual, como mencionado, 1) pode ser
preservada "in toto" com a prolação d:a sentença (inclusive arbitral),
caso em que, impedida a ocorrência de coisa julgada, não há que se
indagar de remédio rescisório, mas de ação anul.atória; 2) pode ser
sanada, quando, não sobrevivendo o vício, inexiste base à rescisória
ou à anulatória e, por fim, 3) pode converter-se em mera
rescindibilidade. Esta possibilidade de rescisão, contudo, não tem
sua gênese limitada a casos de anterior nulidade, podendo ser "ex
debito justitiae".

Assim sendo, não se relaciona a nulidade, de modo
necessário e hermético, com a rescindibilidade, que abrange as
hipóteses do art. 485, do CPC, não contidas no art. 32 da lei de
regência da arbitragem. Inaplicável, portanto; ao procedimento
arbitral, o inciso I, do art. 485, do CPC, que versa sobre prevaricação,
concussão ou corrupção do juiz, e o inciso V, "violação a literal
dispositivo de lei", quando tal violação couber em qualquer dos
incisos do referido art. 32 da lei de arbitragem, vez que em tais
hipóteses a nulidade persiste à prolação da decisão, excluindo a coisa
julgada e, por decorrência, o remédio rescisório.
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o SR. SERAFIM VENZON (PDT-SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, um dos pressupostos para a elabo
ração do Código de Trânsito Brasileiro - CTB foi o
reconhecimento do valor da prevenção para a me
lhora das condições do trânsito no País, tendo por
base a educação. Assim, passou-se a exigir, como
obrigatório, o curso de direção defensiva, no qual
são ensinados os cuidados necessários e as ações
demandadas nas situações imprevistas de risco ou
de emergência no trânsito.

O curso aborda ainda conceitos básicos de
proteção ao meio ambiente relativos ao trânsito, le
gislação de trânsito e normas do Conselho Nacional
de Trânsito - CONTRAN, noções de cidadania e
de segurança no trânsito, relações públicas e huma
nas, noções de mecânica e de manutenção veicular,
entre outras exigências, conforme a Resolução nO
74/98 do Contran.

Trata-se de um avanço significativo na forma
ção de motoristas conscientes da importância de
seu desempenho para a segurança no trânsito. A
preocupação com a 'formação dos novos motoristas
e a aplicação dos dispositivos severos do novo Có
digo resultarão, no médio prazo, na diminuição do
número de acidentes de trânsito no Brasil e, conse
qüentemente, no decréscimo do montante gasto
com os prejuízos relacionados a esses acidentes.
Custos hospitalares com o atendimento de emer
gência e tratamento de recuperação de feridos, des
pesas pelo afastamento de trabalhadores por Iicen
.ças médicas ou aposentadorias por invalidez e pa
gamemto de indenizações securitárias - entre ou
tros problemas - poderão ser evitados e os recur
sos aplicados em outros setores.

Em geral, no Brasil, as auto-escolas oferecem
pacotes para os candidatos à obtenção da primeira
habilitação, cumprindo as exigências do CTB e das
Resoluções nO SO/98 e nO 74/98 do Contran, de exa
mes médicos e psicotécnicos, curso de 30 ho
raslaula e prática veicular de 1S aulas de SO minu
tos, para subsidiar os exames teóricos e práticos.
Os preços dos pacotes apresentam variações entre
R$ 300,00 e R$ 400,00, cobrando-se de R$ 47,80 a
R$ 100,00 pelas aulas teóricas.

A proposta de gratuidade para o curso exigido
pelo CTB constitui apoio direto aos candidatos à ob
tenção da CNH pela redução do valor to~al dema~

dado, muito elevado, considerando o valor do rendI
mento médio dos ocupados no Brasil, que é de R$
S01,OO, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios - PNAD de outubro de 1997.

Maio de 1999

Do ponto de vista do Estado, o patrocínio da
gratuidade do curso para a formação de condutores
como verba direcionada à segurança do trânsito re
presenta inicialmente despesa, mas, em médio pra
zo, a expectativa é de que se consolide a geração
de receita pela diminuição dos acidentes de trânsito
e, conseqüentemente, dos custos sociais correlatos.

Desse modo, julgo conveniente estipular, de
pronto, recursos vinculados para atender ao objetivo
do projeto de lei que apresento para tratar do assun
to, ampliando o percentual destinado à segurança e
educação de trânsito estabelecidos no parágrafo
único do art. 320 do CTB dos atuais S% para 10%,
que se destinarão ao custeio do curso em foco.

Pelo seu grande significado e elevado alcance
social, conto com a colaboração dos ilustres Parla
mentares para aprovação do referido projeto de lei,
aqui apresentado, in verbis:

Altera dispositivo da Lei nO 9.S03, de
23 de setembro de 1997, sobre formação de
condutores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O parágrafo primeiro do art. 148

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 148 ..
§ 1° A formação de condutores deverá

incluir, obrigatoriamente, curso de direção
defensiva e de conceitos básicos de prote
ção ao meio ambiente relacionados com o
trânsito, a ser ministrado, gratuitamente,
com patrocínio do Poder Público.

Art. 2° O parágrafo único do art. 320
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 320 ..
Parágrafo único. O percentual de dez

por cento do valor das multas de trânsito ar
recadadas será depositado, mensalmente,
na conta do fundo de âmbito nacional desti
nado à segurança e educação de trânsito,
dos quaís cínqüenta por cento desti
nar-se-ão ao custeio do curso de direção
defensiva e de conceitos básicos de prote
ção ao meio ambiente relacionados com o
transito disposto no art. 148, § 10

."

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ROSÉRIO ARAÚJO (PPB-RR. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar
nesta Casa que hoje de manhã, na votação da Co
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis·
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calização, O Estado de Roraima obteve mais uma
vez a aprovação de recursos para construção das
pontes da BR-174, obra protelada porque um Sena
dor que representa o Estado de Roraima, o Sr. Ro
mero. Jucá, argüiu infundadamente a existência de
suspeição, o que fez com que o Relator, Deputado
José Lourenço, tivesse de retirar a matéria de pau
ta.

Como representante e filho do Estado de Ro
raima, quero fazer este registro e levar ao meu povo
minha indignação contra essa atitude de um Sena
dor que deveria estar aqui nesta Casa trabalhando
pela liberação de recursos para seu Estado, mas,
ao invés disso, está atrapalhando o seu desenvolvi
mento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Está registrado o protesto de V.Exa.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no mês passado ocupei esta tribu
na para denunciar a política de desmonte das uni
versidades brasileiras perpetrada pelo Presiden
te-professor Fernando Henrique. Ressaltei a situa
ção degradante em que se encontra a Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Fe
deral da Bahia, colocada na vexatória situação de
ser obrigada a paralisar suas atividades devido ao
sucateamento imposto pelo MEC. Este quadro, infe
lizmente, é geral e atinge, em maior ou menor esca
la, todas as faculdades das universidades federais.

Hoje ocupo esta tribuna para, novamente, de
nunciar mais um crime contra o mesmo patrimônio
cultural e científico da Bahia. A Faculdade de Direito
da UFBA vem sendo ameaçada de fechamento pelo
Ministro Paulo Renato. Argumenta o Sr. Ministro que
a Faculdade foi reprovada na avaliação feita pelo
MEC, através do "Provão". O mesmo Ministro que
tem imposto às universidades públicas federais uma
política de redução de verbas, não permitindo que
essas instituições cumpram seus compromissos mí
nimos, como pagamentos de contas de água, luz,
telefone, compra de giz, papel, atualização de suas
bibliotecas, entre outras coisas.

Só para melhor ilustrar a situação, a Faculda
de de Direito tem vivido com uma verba trimestral de
1.500 reais, o equivalente a 1 real e 50 centavos por
aluno. São mais de mil estudantes para apenas 26
professores. Isto porque o Governo proíbe Goncur
sos públicos para contratação de novos docentes.

O MEC não tem moral para avaliar nada. Tam
pouco o seu "Provão" avalia alguma coisa. É uma

imposição autoritária desprovida de critérios realis
tas. A universidade precisa, sim, de uma avaliação,
mas com um processo correto, com a participação
de toda a comunidade. Tanto assim que os estudan
tes da Faculdade de Direito, por discordarem dos
métodos adotados para análise de eficiência do cur
so, optam por não responder à prova, numa reação
à polftica educacional do Governo.

Faço aqui um paralelo. O Presidente tem sido
reprovado pela população através das pesquisas
eleitorais. Então, ele deveria ser destituído automati
camente do Governo.

É inaceitável assistir a esse continuado pro
cesso de estrangulamento e de destruição das uni
versidades públicas brasileiras. É uma chantagem!
O Governo restringe o financiamento para argumen
tar a sua inviabilidade. Ora, Sras. e Srs. Deputados,
quem mais pode ser responsabilizado pela crise fi
nanceira que abate e desqualifica as IFES senão o
próprio Governo que as abandona?

A tradicional Faculdade de Direito, responsável
pela formação dos mais ilustres e brilhantes juristas
da Bahia, tem sobrevivido pela força de vontade de
sua comunidade. Apesar de tudo, consegue desen
volver assistência jurídica gratuita à população ca
rente, com mais de 2 mil atendimentos/ano; conse
guiu editar cinco revistas técnicas, distribuídas para
as várias bibliotecas da UFBA; e realiza uma média
de três cursos por mês para a comunidade universi
tária.

Daqui, quero manifestar a minha solidariedade
à luta e resistência dos estudantes, docentes, técni
cos e administrativos da Faculdade de Direito, cujo
curso forma advogados que conseguem excelentes
classificações em concursos públicos e exames da
OAB. A UFBA precisa mesmo é de apoio para supe
rar a crise que atravessa, que podemos afirmar que
é de total responsabilidade do Governo, e não de
medidas devastadoras como a que o MEC quer
adotar.

Mas ainda desejo tratar de outro assunto, Sr.
Presidente. No dia 15 de maio comemora-se o Dia
do Assistente Social. Parabenizo as companheiras e
os companheiros assistentes sociais, que por todo o
Brasil fazem do exercício profissional uma filosofia de
vida pela defesa incondicional dos direitos sociais e
da cidadania.

Sr. Presidente, o assistente social e um· dos
profissionais mais importantes para a implementa
ção de uma política pública de assistência social,
como estabelece a Constituição. São eles os res
ponsáveis pelo planejamento, gestão, controle e



Outro aspecto importante é o combate perma
nente à sangria de recursos públicos nos programas
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execução de programas sociais. Esses profissionais conseqüência da política econômica do Governo. A
atuam ainda numa gama diversificada de setores na redução dos atendimentos é resultado das medidas
esfera pública e privada, como saúde e saneamen- de sucateamento do Serviço Social e do corte orça-
to, habitação, previdência social e recursos huma- mentário promovidos por esse insensível e cruel Go-
nos. São quase 60 mil trabalhadores que, pela fun- verno das elites brasileiras. Mesmo que pese a re-
ção social que desempenham, representam motivo duzida abrangência do Serviço Social, o seu sucate-
de orgulho para a Nação. amento ou extinção significam o agravamento dos

Ao mesmo tempo em que saúdo os assisten- problemas enfrentados péla população excluída.
tes sociais pela passagem do seu dia, não poderia No que se refere ao Orçamento de 1998, o
omitir-me em relação à política pública de assistên- Congresso Nacional aprovou a dotação de 1 milhão
cia social desenvolvida pelo Governo Federal. É la- e 700 mil reais. O Governo, entretanto, só liberou
mentável; porém, a verdade é que as ações gover- cerca de 1 milhão e 100 mil reais - cerca de 64%.
namentais, ao invés de fortalecerem uma estratégia Quanto ao Orçamento de 1999, a verba dispo-
de solução dos problemas sociais, agem em sentido nível depois dos cortes do Governo F~deral' ficou
contrário. Digo isso não para fazer mera oposição em torno de 1 milhão e 300 mil reais. Até o momen-
ao Governo, mas como forma de alertar sobre as to, apenas 20% dessa dotação foi contingenciada.
conseqüências para a população que vão acarretar Pelos dados do Orçamento, pode-se constatar
medidas de enfraquecimento do Serviço Social do a precariedade do financiamento da Assistência So-
INSS e dos cortes orçamentários em programas es- cial, que sofreu redução de recursos de 1998 para
senciais ao cumprimento da LOAS - Lei Orgânica 1999. Ressalte-se que mais de 80% desse orça-
de Assistência Social (n2 8.742/93). mento é gasto com o pagamento do Beneficio de

O Serviço Social do INSS, apesar das Iimita- Prestação Continuada, já que é compulsório - ga-
ções, é a ponte que liga a sociedade aos direitos so- rantia constitucional -, sobrando quase nada para
ciais no âmbito da Previdência. Nele são atendidas os demais programas fundamentais de combate à
demandas dos beneficiários desempregados, traba- pobreza.
Ihadores rurais, empregadas domésticas, idosos, Por outro lado, Sr. Presidente, é necessária a
portadores de deficiência física, enfim, os segmen- mobilização da sociedade para resistir ao desmonte
tos mais desassistidos da população, que o Estado da Assistência Social perpetrado pelo Governo Fe-
tem o dever de atender. deral. Só com luta poderemos garantir os direitos

Alguns projetos nacionais de relevante interes- sociais assegurados na LOAS, que vem sendo des-
se social são desenvolvidos pelo Serviço Social. respeitada por meio de diversas medidas provisórias
Entre eles, destacam-se: atenção ao contribuinte in- que restringem o acesso aos Benefícios de Presta-
dividual; atenção ao trabalhador rural; participação ção Continuada para os idosos e portadores de defi-
no processo de implementação do Benefício de Pro- ciência física. Da mesma forma, é fundamental a
teção Continuada da LOAS para idosos e portado- manutenção do Serviço Social do INSS e a continui-
res de deficiência; e colaboração na implementação dade dos projetos sociais e ações prestadas aos
da Política Nacional do Idoso. trabalhadores rurais, desempregados, empregadas

Os dados referentes ao atendimento técnico domésticas etc.
prestado às pessoas pelo Serviço Social vem de- Além disso, é preciso o entendimento de que
crescendo nos últimos anos. Em 1994, foram reali- mudanças estruturais na economia afetam direta-
zados 1.810.218 atendimentos. Em 1995, esse nú- mente a assistência social. Um novo modelo de de-
mero foi reduzido para 1.218.518. Em 1996, baixou senvolvimento econômico, com ênfase para a gera-
mais ainda, alcançando 1.193.946 cidadãos. Já em ção de emprego e renda, certamente diminuiria o
1997, baixou para 1.122.893; e em 1998 caiu para número de desempregados, e os gastos com a as-
709.140 atendimentos. Como se vê, é no período do sistência poderiam ser direcionados para outros se-
mandato do Presidente Fernando Henrique que os tores carentes. No mesmo sentido, medidas como
atendimentos aos necessitados foram reduzidos reforma agrária e regularização das terras indíge-
para menos de 40% do patamar atingido antes do nas, com política agrícola para as fam ílias assenta-
seu Governo. das, atenuariam as desigualdades sociais no cam-

O que está ocorrendo, SY!!s e Srs. Deputados, po.
não é a melhoria das condições sociais do povo.
Pelo contrário, o quadro se está agravando como
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sociais e na saúde. Esta Casa deve estar vigilante à ções dos quatro primeiros meses de 1999 superou
fiscalização de todas as verbas aplicadas no Progra- os registrados em iguais períodos de 1997 e 1998.
ma Comunidade Solidária, como também das ver- A safra 1998/1999 foi a maior dos últimos 10 anos.
bas do SUS e dos abusos praticados pelas empre- De acordo com o jornalista Ângelo Passos, do
sas de saúde privadas, que excluem idosos e paci- jornal A Gazeta, o setor cafeeiro conta com cenário
entes crônicos. Nessa área, é fundamental o fortale- externo favorável às vendas, seja porque os outros
cimento dos conselhos ligados às políticas públicas países produtores diminuíram a oferta, seja por cau-
de saúde, à criança e ao adolescente, a idosos e sa da ajuda do câmbio.
em especial ao CNAS - Conselho Nacional de O fato é, Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputa-
Assistência Social. dos, que, favorecida a produção brasileira, o Espíri-

A categoria dos Assistentes Sociais luta por to Santo pega carona nessas projeções otimistas de
uma jornada de trabalho compatível com a função, reaquecimento da economia. Só por Vitória foram
ampliação do mercado e valorização, evitando as- embarcadas, este ano, 1.760.249 sacas, proporcio-
sim a sobrecarga de clientela para o reduzido núme- nado uma receita de U$ 173.725.837,82.
ro de profissionais. Busca a conscientização da opi- Por tudo isso e por essa pequena expansão do
nião pública sobre a importância da profissão e da setor cafeeiro capixaba é que renasce em mim a
sua função social. Necessita do adequado aparelha- confiança do crescimento do Estado, seja com a po-
mento das unidades de ensino e da ampliação do lítica do Governador José Ignácio, seja com os in-
campo de estágio para a profissionalização de alu- vestimentos federais, seja, mesmo com dificuldades,
nos. Combate, através das suas entidades repre- com os investimentos da lavoura. Juntos, esses fa-
sentativas, às irregularidades e ao exercício ilegal tores reduzem o empobrecimento, o desemprego e
da profissão, por meio de um trabalho educativo e as disparidades sociais, dando um novo perfil ao
político. Espírito Santo, que com certeza será capaz de

Finalmente concluo este pronunciamento ma- . equacionar todos os problemas regionais, reacen-
nifestando aos profissionais do Serviço Social, que dendo em nós o orgulho de ter nascido lá.
depois de amanhã, em todo o País, comemoram o É o que tenho a dizer.
seu dia, minha solidariedade e apoio nas lutas que
empreendem por melhores condições de trabalho, Durante o discurso do Sr. José Carlos
associadas à melhoria dos serviços prestados à so- Elias, o Sr. Severino Cavalcanti, 212 Vi-
ciedade. ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-

Por último, Sr. Presidente, solicito que este cia, que é ocupada pelo Sr. Gonzaga Patrio-
pronunciamento seja divulgado no Jornal da Câma- ta, 412

Suplente de Secretário.

ra e no programa A Voz do Brasil. O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) -
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Tem a palavra o Deputado Fernando Gonçalves.
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES. Pro- O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, tenho ocupado esta tribuna siste- srªs e Srs. Deputados, é impressionante a capaci-
maticamente em defesa do Estado do Espírito San- dade do povo brasileiro de vencer as imensas difi-
to, consciente de sua potencialidade, sem me deixar culdades, superar situações de grave crise e mos-
abater pelo desânimo ou pessimismo diante da cri- trar alternativas viáveis para o desenvolvimento.
se. Agora mesmo, quando todas as estimativas fe-

Trago aqui, deixando para trás os preconceitos itas no primeiro trimestre apontavam para um ano
de urna visão estreita que aponta o Estado como o de recessão profunda no Brasil, desemprego cres-
primo pobre da Região Sudeste, alguns dados so- cente e, não obstante, a volta da inflação, eis que a
bre a produção cafeeira capixaba, produção essa Nação mostra, outra vez, sua extraordinária pujan-
que deu um novo impulso à exportação e aponta ça, apresentando resultados capazes de reverter,
boas possibilidades futuras, dinamizando a econo- sim, a onda de pessimismo que tomara conta do
mia estadual e, como conseqüência, afastando o País.
fantasma da recessão. Novas projeções indicam até possibilidades de

O Estado do Espírito Santo é o segundo maior crescimento do PIB nacional em 1999, e, portanto,
produtor de café do País, com um volume 1"12% su- esperanças de contenção do desemprego, graças à
perior ao de abril de 1998. O resultado das exporta- paulatina reconquista da confiança após consoli-



Ou seja, o setor rural, além de contribuir forte
mente para a expansão do PIB, desde que estimula
do com recursos para custeio e investimento, é o
que proporciona melhores resultados para resolver
problemas sociais, a partir da manutenção dos seus
trabalhadores, não permitindo o êxodo e o conse
qüente inchaço de nossas capitais e outras cida
des-pólos, como se sabe, já à beira do colapso
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dar-se a estabilidade do real, mesmo com a libera- quanto aos serviços públicos básicos e às condi-
ção do câmbio no início de janeiro. ções mínimas para uma digna sobrevivência.

O mais importante, Sr. Presidente, é que a re- O exemplo da safra recorde de grãos que es-
cuperação da economia brasileira, ora em curso, ba- tamos a comemorar, fruto de um árduo trabalho de-
seia-se fundamentalmente no crescimento da agro- senvolvido pelo Ministério da Agricultura e principal-
pecuária, em especial na safra recorde de 84 mi- mente da força desse granqe interior do País, confir-
Ihões de toneladas de grãos, prevista para o corren- ma a tese de que a solução da crise depende de
te ano, a despeito de todas as dificuldades de finan- apostarmos nas nossas potencialidades reais, quais
ciamento enfrentadas pelo meio rural sejam, as condições de clima, solo, diversidade de

É a agricultura a grande responsável por essa culturas agrícolas e sobretudo a capacidade do
nova perspectiva, esse novo alento que se abre povo brasileiro de trabalhar, produzir e construir um
para o País vencer um ciclo de tantos problemas e País forte e desenvolvido.
sacrifícios impostos ao nosso povo. É no chamado Era o que tinha a dizer.
setor primário da economia, para o qual tantas ve- O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
zes clamamos a nossos governantes maior atenção, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
que se depositam novamente as esperanças da Na- Srl's e Srs. Deputados, é com satisfação que regis-
ção em busca de melhores condições de vida para tro minha participação no "café da manhã cristão",
nossa gente. evento que reuniu, na última quinta-feira, dia 6, no

Foram a agricultura e a pecuária os principais restaurante do Senado Federal, uma expressiva
esteios da formulação do Plano Real, ancorando a bancada de Deputados e Senadores católicos, pres-
estabilização de nossa moeda, ainda que com gran- biterianos, evangélicos e de diferentes matizes ideo-
des perdas de renda e participação desses setores lógicos e partidários em tomo da bandeira do forta-
na formação do nosso PIB. São eles agora que ala- lecimento da família, da estrutura familiar e da defe-
vancam a possível e tão necessária retomada do sa da vida.
crescimento econômico, visàndo principalmente à Marcaram presença nessa reunião nomes
geração de empregos e ao aumento e redistribuição como o do bispo de Bauru, São Paulo, Dom Aloysio
da renda. Penna, responsável pelo Setor Família da CNBB, e

É o momento, Sr. Presidente, de se definirem o do Vice-Governador do Distrito Federal, nosso
incentivos à agropecuária nacional, que certamente querido amigo e ex-companheiro nesta Casa, o De-
vai oferecer muitas mais respostas positivas, sob putado Benedito Domingos, que é, sem dúvida, uma
variados aspectos, em primeiro lugar porque, quanto das maiores lideranças evangélicas do nosso País.
maior for o incremento de produtividade, mais condi- O encontro contou ainda com a presença de
ções teremos de garantir ao povo alimentação a ilustres Senadores e Deputados, como a líder do
preços mais acessíveis, além de gerarmos maior re- Bloco das Oposições no Senado, Marina Silva, re-
ceita de divisas com as exportações dos exceden- presentante do Amazonas, o ex-Presidente da Câ-
teso mara Nelson Marchezan, do PFL do Rio Grande do

Por outro lado, a lavoura e o campo, que, nos Sul, e dezenas de outros Parlamentares.
momentos de baixa atividade e produção, tanto ex- O "café da manhã cristão" foi uma iniciativa da
pulsam trabalhadores para os grandes centros urba- Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família
nos, possuem a capacidade de fazer retomar às ori- (PROVIDAFAMíLlA), sob a presidência do Professor
gens boa parte das famílias que de lá saíram e que Humberto Vieira, e do Movimento Cristão do Brasil
acabam integrando as áreas de periferia das cida- (MCB), sob a direção do presbiteriano Pedro Laurin-
des, em meio à miséria, à violência e ao caos social. do. Na realidade, esse singelo evento foi apenas a

prévia de um seminário para Deputados Federais e
Senadores a ser realizado nos dias 20 e 21, no
Centro de Convenções Israel Pinheiro, nesta Capi
tal. Nesse seminário, conforme programação já dis
tribuída ~os Parlamentares, deverão ser discutidos
assuntos que envolvam o tema "A defesa da vida e
da família - desafios e propostas ao Congresso
Nacional". Como explicam os promotores do evento,
é chegada a hora de o Poder Legislativo dar a sua
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contribuição para o fortalecimento da família, base portantes trechos de Floresta Atlântica do Estado de
segura para o desenvolvim~nto e equilíbrio social de Sãó Paulo.-
qualquer nação. Todos estão cada vez mais conven- As novas alternativas apresentadas pela socie-
cidos de que "o Estado, por suas leis, apoios e insti- dade civil: Instituto de Pesquisas Tecnológicas -
tuiÇÕEls, tem obrigação de oferecer à família maior IPT, Horácio artiz e Comitê Brasileiro de Túneis-
atenção e melhores condições de realizar sua grande CBT, através de consultoria voluntária para o Vale
tarefa de geradora da vida e primeira educadora". da Ribeira, oferecem muitas vantagens aos usuários

E, na defesa da vida, foi com grande satisfação da estrada, inclusive maior segurança.
e até emoção que recebemos o apoio, em abai- a objetivo é que, ao se realizar o desenho, se-
xo-assinado de quase 200 bispos da CNBB, pastores jam detalhadas as várias possibilidades técnicas
de diferentes igrejas, leigos e cidadãos anônimos, oferecidas e de traçado, e que uma decisão madura
para a votação, em regime de urgência, do nosso e subsidiada com os dados concretos e reais possa
Projeto de Decreto Legislativo nf2 737, de 1998, que permitir e embasar a escolha da melhor alternativa
susta as normas técnicas "abortivas" do Ministério da para a Serra do Cafezal e, conseqüentemente, para
Saúde, editadas em novembro do ano passado. todos os usuários da rodovia, do ponto de vista eco-

Essas normas ilegais e absurdas vêm promo- nômico, ambi~ntal e operacional.
vendo o aborto indiscriminado no nosso País a pre- As alternativas oferecidas pela sociedade civil,
texto de regulamentá-lo nos casos de estupro. O Mi- respeitadas as recomendações da Procuradoria da
nistério da Saúde tomou a si uma tarefa do Poder República, permitirão a otimização funcional, econô-
Legislativo, e não vamos aceitar isto. Se querem re- mica, geológica, geotécnica e ambiental da Rodovia
gulamentar o aborto nos casos de estupro .- o que Régis Bittencourt na Serra do Cafezal, possibilitando
a legislação dispensa -, que votemos aqui o proje- a duplicação também em sintonia com o meio ambi-
to apresentado em 1991 pelo Deputado Eduardo ente.
Jorge, de São Paulo, e pela ex-Deputada Sandra Quero nesta oportunidade, Sr. Presidente e
Starling, de Minas Gerais, ambos do PT. nobres Deputados, solicitar ao Ministro dos Trans-

a Ministro Serra usurpou as funções do Legis- portes, Sr. Eliseu Padilha, que analise com carinho
lativo, e precisamos reagir. a essa indevida ingerên- o pleito que os vários Prefeitos do Vale da Ribeira
cia do Executivo sob pena de colocarmos em risco estão fazendo, a bem do interesse público e da pre-
todo o nosso trabalho nesta Casa. Se a Câmara ain- servação dos recursos naturais e da Mata Atlântica
da não votou o projeto sobre o aborto dos da Sub-bacia do Caçador.
ex-Líderes do PT é porque a maioria da Casa fez e Era o que tínhamos a dizer.
faz rE~strições à proposta. a Ministério da Saúde não
podia ter tomado a si a tarefa de legislar sobre um Durante o discurso do Sr. Nelson Mar-
assunto polêmico, que há oito anos tramita no Con- quezelli, o Sr. Gonzaga Patriota, 4 2 Suplen-
gresso. Cabe ao Poder Legislativo definir as normas te de Secretário, deixa a cadeira da presi-
aplicáveis ao aborto, como acontece em todos os dência, que é ocupada pelo Sr. Severino
paísEls democráticos do mundo. Cavalcanti, 22 Vice-Presidente.

Vamos derrotar mais esse grande atentado à O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
vida de milhões de crianças por nascer, de milhões Tem a palavra o Deputado Magno Malta.
de fetos inocentes. O SR. MAGNO MALTA (PTB - ES. Pronuncia

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Deputados, seria fácil subir a esta tribuna e falar mal
srªs e Srs. Deputados, ocupo hoje -esta tribuna para da imprensa, dizendo que os jornalistas são todos
externar a minha solidariedade aos vários Prefeitos iguais, farinha do mesmo saco. Mas generalizar é
do Vale da Ribeira, que estão protocolizando impor- perigoso e imprudente. É evidente que, como em
tante carta em Brasília, com ampla documentação qualquer outra atividade, eX1stem os maus e bons
sobre a importância do projeto da Rodovia Régis representantes, aqueles que elevam sua profissão e
Bittencourt, na Serra do Cafezal, para a região e buscam, como rebentos da "velha raça", sempre o
sua viabilidade técnica, econômica e ambiental. melhor para todos, sem individualismo ou excesso

Várias entidades da sociedade civil, estão lu- de preciosismo.
tando por melhorias ao projeto, para evitar o des- Digo isso para fazer referência, sem querer
mantelamento e desintegração de um dos mais im- desmerecer outros informativos, ao programa "Fala,
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Brasil", transmitido toda manhã pela TV Record. Srs. Deputados, a carência de moradias nas áreas
Nele verific.amos uma especial identidade e sensibi- urbanas constitui, sem sombra de dúvida, um dos
Iidade entre os jornalistas e as matérias exibidas. É principais problemas que afligem a sociedade brasi-
uma produção dinâmica, que mostra os reais senti- leira. Não obstante a implementação pelo Poder PÚ-
mentos do povo, suas angústias, revoltas e pensa- blico, em seus diversos níveis, de seguidos planos e
mentos acerca do que acontece ao seu redor no programas habitacionais, uma significativa camada
dia-a-dia. Programa singelo, traduz em reportagens da população continua sem ter acesso a um morar
aflições e anseios vividos por parcela representativa digno.
da população brasileira, uma população sofrida e ví- Para que se tenha uma idéia da dimensão do
tima de preconceitos, mas plena de orgulho, de problema, um estudo da Fundação João Pinheiro,
exaltação e de amor à vida, lutando para conseguir elaborado para a Secretaria de Política Urbana do
seu espaço e demostrar seu valor. Ministério do Planejamento e Orçamento, calcula

Esse programa é um símbolo e um alerta para em cerca de 5 milhões o déficit de novas moradias
os dias de hoje, quando tantos absurdos são come- no Brasil, dois terços dos quais em áreas urbanas.
tidos e a descrença no futuro cresce cada vez mais, Do total do déficit urbano, cerca de 84% referem-se
o que leva as pessoas a retribuírem a injúria com in- a famílias com renda de até dois salários mínimos
júria, o insulto com insulto, a violência com violência. mensais. O estudo citado avalia, ainda, em aproxi-
É um fiel instrumento de liberdade de expressão, um madamente 950 mil o número de moradias cujo alu-
grito de indignação, um verdadeiro clamor da popu- guel representa um ônus excessivo para as famílias
lação. (mais de 30% da renda, por analogia com as regras

Parabéns a toda equipe responsável pela reali- do SFH).
zação desse programa e à Rede Record, que mais É importante notar que esse estudo, publicado
uma vez dá mostras de sua preocupação social. em fins de 1995, tem base nos dados da PNAD de

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, ocupo 1990 e do Censo de 1991. A própria Fundação João
esta tribuna motivado também por nota publicada na Pinheiro fez uma estimativa de atualização do déficit
coluna "Painel", do jornal Folha de S.Paulo de hoje, habitacional para o ano de 1995, que, embora ca-
em que o Deputado Ricardo Ferraço faz uma crítica rente de rigor pela limitação das fontes e pelas su-
desrespeitosa ao Governo José Ignácio Ferreira, do posições que incorpora, registrou um incremento de
Estado do Espírito Santo. cerca de 15% nas regiões metropolitanas e 20%

Tenho procuração para defender o Governa- nas demais áreas urbanas. Supondo a manutenção
dor, mesmo porque não o apoiei em sua campanha, do status quo no desempenho do setor habitacio-

.mas reconheço nele um homem honesto, sério, bem nal, pode-se dizer que o acréscimo no quantitativo
intencionado, que, ao contrário do que disse o seu do déficit a cada quatro anos é dessa ordem.
correligionário, tem pautado sua administração pela Ainda que questionáveis, tais números consti-
discrição, pelo fazer sem estardalhaço. tuem, em nossa opinião, um indicativo da importân-

Ao receber um Estado espoliado e com dificul- cia da questão habitacional em nosso País.
dades de gerir seus próprios recursos, problemas Entre outros fatores, senhoras e senhores,
oriundos de uma má condução anterior, em que o esse cenário encontra sua baie na ideologia da
crítico do Governador era o Chefe da Casa Civil, foi casa própria que, ao longo de décadas, tem nortea-
preciso adotar medidas drásticas de enxugamento do a política habitacional brasileira. Sabemos que a
da máquina e redirecionar objetivos, mas enfatizan- dificuldade de conciliar o preço do terreno e da
do e priorizando o social. construção com a capacidade de pagamento da cli-

O Governador José Ignácio tem realizado um entela resulta no estrangulamento do sistema, que,
excelente trabalho, e considero profundamente in- historicamente, não consegue atender às famílias
justas e inoportunas as declarações do Sr. Ricardo de menor renda na medida do necessário.
Ferraço, que, sém condições-de oferecer alternativa As tentativas de baixar os custos dos progra-
para os graves problemas que o Espírito Santo en- mas implicam invariavelmente a redução da área
frenta, parte para a ofensiva da crítica pessoal, sem construída e da qualidade das habitações, bem
construtividade alguma. como o deslocamento dos empreendimentos para

É o que tenho a dizer. as áreas urbanas periféricas, onde a ausência de in-
O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Pronun- fra-estrutura e de serviços básicos permite preços

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srUs e menores. Esse tipo de alternativa cria inúmeros pro-
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blemas e não raro a situação torna-se tão insusten
tável que os moradores acabam desistindo de ocu
par os conjuntos habitacionais construídos.

Temos a convicção de que a solução do pro
blema do déficit habitacional brasileiro passa neces
sarianiente pelo acionamento de esferas distintas
do Poder Público e da sociedade civil. É imperativo
que se busquem opções mais criativas de atuação,
que permitam o acesso à moradia para as famílias
de menor poder aquisitivo sem que elas se vejam na
contingência de arcar com os custos financeiros de
um financiamento.

O objetivo do projeto de lei que hoje estamos
apresentando é dar partida ao processo de mudan
ça. Ao instituirmos um incentivo para que as empre
sas construam imóveis residenciais para seus em
pregados regularmente contratados, com prioridade
para aqueles com renda familiar de até três salários
mínimos, estamos seguramente dando um passo
importante para amenizar o déficit habitacional da
população de baixa renda em nosso País.

A proposição desvincula a moradia da proprie
dade, uma vez que os imóveis serão cedidos aos
beneficiários, que pagarão apenas uma taxa para a
formação de um fundo de manutenção das residên
cias. O valor limite de R$ 7 mil por residência base
ia-se nas estimativas utilizadas pelo Govemo Fede
ral em seus programas habitacionais para baixa ren
da e tem por finalidade evitar que o incentivo seja
apropriado indevidamente.

Ressalte-se que o mecanismo de incentivo
proposto não é totalmente novo e já vem sendo usa
do com sucesso pelo Programa de Alimentação do
Trabalhador.

Estamos certos, senhoras e senhores, de que
a prc>posição que concebemos reverterá em grande
benefício, não.apenas para os eventuais contempla
dos, como para a sociedade como um todo.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srts e 51'S.
Deputados, ocupamos a tribuna para falar da rea
ção da economia brasileira.

Depois da rápida queda da inflação e da reto
mada da produção industrial, os economistas foram
surpreendidos com o aumento de 25,30% na produ
ção agrícola, que foi o principal responsável pelo
crescimento de 1,02% do Produto Interno Bruto (PIB)
'brasileiro, sobre o último trimestre do ano passado.

Como é sabido, a economia brasileira não se
comportou de forma trágica, como se havia "previs
to" logo depois da desvalorização do real.

Mesmo modesto, o inesperado crescimento do
PIB foi sustentado pelo excelente desempenho da
agropecuária, em torno de 17,76%, o que represen
ta 7,65% do indicador, depois de um ano ruim.

A safra agrícola apresentou o aumento de
25,30% na produção da lavoura, que adicionou
1,12% ao desempenho global. A pecuária mante
ve-se estável e a atividade extrativista vegetal subiu
2,70%.

A indústria cresceu 0,11% e o setor de servi
ços 0,92%, com destaque para as instituições finan
ceiras. Esses últimos dois setores tiveram resulta
dos positivos; o crescimento, embora modesto, mos
tra um cenário mais estável, surpreendendo até os
mais experientes técnicos do Governo, como no
caso do IBGE, cujas análises indicam que é cedo
para falar em recuperação, embora a situação re
cessiva seja menos grave do que a esperada.

Em março foram sentidos os primeiros efeitos
da política monetária.

A recuperação na trajetória do PIB no primeiro
trimestre deste ano livrou o Brasil de uma "recessão
consolidada".

A operação de política monetária pelo Banco
Central (choque monetário com elevação dos juros)
foi decisiva para detonar a expectativa inflacionária,
que poderia ter desencadeado reindexação e corroí
do as demais políticas governamentais.

De acordo com o Secretário de Política Econô
mica do Ministério da Fazenda, Edward Amadeo, os
resultados da balança comercial devem melhorar no
segundo semestre deste ano com a safra agrícola
recorde que está para ser colhida.

Com isso, Sr. Presidente, Syl!s e 51'S. Deputa
dos, a previsão é de que a queda do PIB, este ano,
seja menor até do que os 5% previstos no início do
ano, podendo ainda chegar a apenas 2%, conforme
declarou Armínio Fraga, Presidente do Banco Cen
traI.

Sr. Presidente, rogo a V. Exll determine a divul
gação deste pronunciamento em A Voz do Brasil.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srlls e 51'S.
Deputados, a sociedade fluminense está colhendo
os frutos de sua mobilização em torno da recupera
ção e fortalecimento da economia do Rio de Janei
ro. Com esse esforço, o Estado tornou-se o maior
beneficiário da recuperação da própria economia
brasileira. E mesmo com a tendência de queda no
crescimento da economia do Pais este ano, de cer
ca de 2%, a economia fluminense vem apresentan
do crescimento positivo, em especial o setor indus-
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trial, que foi o que mais cresceu no Brasil nos prime
iros meses do ano e o quinto desde 1996.

Com uma participação no Produto Interno Bru
to - PIB nacional da ordem de 11,5%, a economia
do Rio já recLiperou a segunda posição no ranking
brasileiro, que havia perdido para Minas Gerais.
Uma prova desse melhor desempenho está nos nú
meros do desemprego que, com um índice em torno
de 5%, é um dos menores do País.

A indústria do Rio tem tudo para continuar lide
rando a recuperação econômica brasileira, pois con
ta com dois valiosos instrumentos de alavancagem
do setor - o petróleo e o turismo - atividades que
deverão liderar o crescimento econômico nacional,
ao lado das telecomunicações e das exportações. A
concessão da exploração dos portos à iniciativa pri
vada e a recuperação da indústria naval também
poderão dar um impulso a mais no desafio desse
crescimento da economia estadual.

Em relação ao turismo, é importante observar
que mais de 30% dos turistas estrangeiros que visi
tam o Brasil se dirigem ao Rio de Janeiro, sem falar
nos que desembarcam no Rio com destino a outras
regiões do País. Por isso, temos que priorizar o tu
rismo receptivo, levando em conta que o Rio tem
amplas condições de sucesso nesse segmento, pe
las suas próprias belezas naturais e pela sua ativa
vida cultural e artística.

O petróleo, outra dádiva da natureza, pode
transformar-se no carro-chefe desse crescimento in
dustrial, pois o Rio concentra 60% da produção nacio
nal, o que por si só justifica nossa luta para que a
sede da Agência Nacional de Petróleo - ANP, regu
ladora das atividades petrolíferas, seja instalada no
Município, a exemplo da própria PETROBRAS. Não é
sem razão que mais de quarenta empresas estrangei
ras ligadas ao setor também já se instalaram no Rio.

As exportações, outro fator de crescimento
econômico, também terão grande influência no de
sempenho da economia fluminense nos próximos
anos, não apenas pelo maior apoio ao setor por par
te do Governo, através de instituições como o Ban
co do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, mas também pelo
maior estímulo à pequena e à média empresa.

Além desses fatores positivos, o que mais be
neficia o Rio neste cenário econômico favorável são
as características dinâmicas de sua população, sua
disposição de aprender, de mudar, de avançar sem
pre e de perseguir novas conquistas.

Nós, fluminenses, temos consciência de que
não se superam desafios sem mobilização social. E

os desafios do crescimento econômico exigem uma
ampla mobilizaçã~ da sociedade, pois não depen
dem apenas da boa vontade e do empenho da inici
ativa privada e do Governo.

Por isso, entendo que o desafio do comércio
exterior deve disseminar em todo o Estado uma
mentalidade exportadora. Isso significa que a em
presa, pequena ou grande; deve estar atenta à com
petitividade do setor em que atua, melhorando a
qualidade de seus produtos, racionalizando custos,
para tornar sua produção mais atraente no mercado
externo.

A mesma mobilização e postura deve ocorrer
em relação ao turismo. Até o momento, a economia
fluminense não soube aproveitar, como poderia, as
vantagens do imenso potencial turístico que o Esta
do oferece. Portanto, é necessário que todos os
segmentos da sociedade sejam envolvidos nesse
objetivo comum. Do taxista ao empresário do setor
hoteleiro, agentes de viagens, comerciantes do se
tor de alimentos e lazer e todqs os que se relacio
nam com nossos visitantes, todos devem ver no tu
rista a primeira, e não a última, oportunidade de au
mentar sua receita.

Se perseguirmos com determinação e cora
gem esses objetivos, mobilizando todos os segmen
tos da sociedade do Rio de Janeiro, certamente
conseguiremos um dinamismo ainda maior para a
economia do nosso Estado, reduzindo a angústia do
desemprego e melhorando as condições de vida de
milhares de irmãos fluminenses que hoje vivem à
margem da riqueza produzida por toda a sociedade.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrDs e Srs. Deputados,nos últimos anos, pressiona
do pelo imperativo da estabilização. econômica e
pela necessidade de promover o ajuste das contas
públicas, o Governo Federal tem reduzido drastica
mente seu orçamento de investimentos, particular
mente no setor de transporte rodoviário. Como con
seqüência, observamos uma significativa degrada
ção da malha, que se apresenta deteriorada e com
trechos totalmente saturados.

Não escapa à regra a BR-364. Aberta para li
gar as regiões das novas fronteiras agrícolas do
oeste brasileiro ao Porto de Santos, a rodovia tem
uma importância crucial no transporte da soja produ
zida no sudoeste de Goiás, bem como em Mato
Grosso e Rondônia. A partir dos anos 90, com a en
trada em operação da Hidrovia Tietê-Paraná, a ro
dovia transformou-se no principal elo de ligação
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entre as regiões produtoras e o porto fluvial da ci- provenientes de Estados cortados por essa impor-
dade de São Simão, em Goiás, de onde a produ- tante rodovia, a juntarem-se a nós neste pl~ito.

ção é embarcada em comboios. Não obstante tal Era o que tínhamos hoje a dizer.
importância, a BR-364 não tem recebido o devido O SR. PAULO PAIM (PT _ RS. Pronuncia o
cuidado. Chamamos a atenção, especialmente, seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Srl\s e Srs.
para o segmento que vai do citado Porto de São Si- Deputados, usaremos a tribuna no dia de hoje para
mão até a Capital do Estado de Rondônia, Porto registrar duas matérias que entendemos importan-
Velho. Num percurso que passa pelos Municípios tes em função da data de 13 de maio, em que a co-
goianos de Jataí, Mineiros, Portelândia e Santa munidade negra lembrou o dia Nacional de Denún-
Rita do Araguaia, esse trecho é fundamental para o cia contra o Racismo. Realizamos, inclusive, pror-
escoamento de toda a produção da região e encon- rogação de sessão em que muitos Parlamentares
tra-se comprometido pelo mau estado de conserva- se manifestaram sobre a discriminação em nosso
ção. País.

Tal situação afeta indistintamente todos os ci- A primeira matéria, da revista Veja, traz artigo
dadãos que, de uma forma ou de outra, utilizam-se
do n~ferido trecho em seus deslocamentos ou para sobre o grande líder Nelson Mandela, que lutou con

tra o apartheid na África do Sul e passou a maior
o transporte de mercadorias. parte de sua vida preso em função dessa luta. Após

Entre os mais prejudicados estão os profissio- ser libertado, Mandela iniciou um processo de conci-
nais caminhoneiros, forçados a enfrentar, no liação nacional. As eleições estão prestes a aconte-
dia-a-dia, os perigos de uma estrada degradada. cer, e Mandela entregará o poder possivelmente a
Em desespero, alguns caminhoneiros têm protesta- Thabo Mbeki, seu vice.
do, bloqueando a rodovia, fato que aconteceu re- A África do Sul J'á não é mais a mesma. O he-
centemente na divisa entre os Estados de Goiás e
Mato Grosso. Embora causadoras de grandes trans- rói nacional e estadista recebeu-a quando eleito em
tornos, não podemos deixar de reconhecer a perti- primeira eleição multirracial de outra maneira. A de-
nência de tais manifestações. mocracia não está ameaçada, graças ao exemplo

de Nelson Mandela. Mesmo assim, esse país que
O prejuízo dos agricultores locais também é baniu o apartheid precisa consolidar isso e conciliar

imenso. Em função das dificuldades de transporte, o suas diferenças levando a um processo de efetivo
preço dos produtos, principalmente soja e milho, banimento das desigualdades sociais.
perde competitividade. O próprio Ministério dos
Transportes, em estudo publicado em 1993, reco- A outra matéria, publicada no jornal O Globo,
nhece que o tráfego por rodovias em estado ruim ou mostra que os negros ainda são preteridos para car-
péssimo pode representar um acréscimo de até gos de chefia. Estudo do IPEA demonstra que a
58% no consumo de combustível e de até 38% no probabilidade de um branco ascender na profissão é
custo operacional global, além de dobrar o tempo da 120% maior do que a de um negro.
viagem, o que encarece os fretes. Vale ressaltar Cento e onze anos após a Abolição da Escra-
que a importância da BR-364 é reconhecida pelo vatura, os negros brasileiros ainda estão na metade
próprio Governo Federal, que incluiu a recuperação do caminho que separa os trabalhadores sem remu-
da rodovia entre os projetos considerados prioritári- neração dos patrões - de cada cem trabalhadores
os, em virtude do alto impacto econômico, pelo Pro- negros, só seis viram patrões.
grama Brasil em Ação. Não obstante, os recursos Quanto às ocupações desempenhadas pelos
orçamentários alocados não têm sido suficientes negros, a matéria cita o emprego doméstico, em pri-
para permitir a realização das obras de rec:uperação meiro lugar; pedreiro, em segundo; trabalhador de
com a rapidez que a situação exige. enxada, em terceiro; e agricultor, em quarto.

Sensibilizado pelo problema, encaminhamos Tudo isso, Sr. Presidente, demonstra que as
uma indicação ao Ministério dos Transportes ape- condições oferecidas aos negros não são condições
lando para que venha dar andamento às providênci- iguais às dos brancos. A competência, referencian-
as necessárias para a restauração da BR-364, entre do o grande líder Martin Luther King, não pode ser
São Simão, no Estado de Goiás, e Porto Velho, Ca- medida pela cor da pele - é hora de admitirmos
pital do Estado de RondÔnia. esse quadro e aprovar projetos de políticas compen-

Hoje, ocupamos a tribuna desta Casa para con- satórias para que este País devolva o que tirou da
clamar os nobres Colegas, particularmente aqueles Nação Negra.
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MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR:

A VIDA APÓS MANOELA

Na hora de substituir um ídolo, a dura
realidade do desemprego e da violência

Imagine um Ifder político admirado universal
mente. ,Um homem íntegro, magnânimo, corajoso,
capaz de conduzir uma das mais complicadas mu
danças de regime da história moderna. Um estadIs
ta que transpôs as barreiras do ódio, do medo e da
desconfiança. Aclamado como libertador de seu
povo, ele chega aos ao anos como derradeira una
nimidade mundial, merecedor do raro, hoje quase
impossível, título de herói. Esse homem existe e se
chama Nelson Mandela, presidente da África do Sul.
Agora imagine encontrar um substituto à altura para
um gigante de tal envergadura. Pois a boa notícia é
que ele também existe: Thabo Mbeki, o vice de
Mandela. A não ser que aconteça uma catástrofe
inesperada, no próximo dia 2, na primeira sucessão
pó~ - apartheld, Mbeki será eleito presidente. A
certeza se)d~we a duas:equações simples. Primeiro,
o sucessor, que há anos toca o dia-a-dia da admi
nistração pública, é escolha pessoal do grande ho
mem. Segundo, o partido de· ambos, o Congresso
Nacional Africano, CNA, conseguirá votos suficien
tes para obter folgada maioria parlamentar e gover
nar sozinho.

Mandela entrega a seu sucessor uma África do
Sul muito diferente da que recebeu, cinco anos
atrás, na primeira eleição multirracial do país. Na
época, extremistas brancos tentavam recobrar os
privilégios com bombas, e os conflitos entre tribos
negras ensangüentavam o prodigioso processo de
fim pacífico do apartheld. A eleição 10i limpa e tran
qüila. Nos anos seguintes, em vez da guerra que se
esperava, os Sul-africanos assistiram ao declínio da
violência política, a economia' não naufragou, os
brancos não foram expulsos, négros, mulatos e
asiáticos ascenderam a postos de comando. A dura
realidade é que isso não foi o bastante para nivelar
o fosso da desigualdade social. A África do Sul con
tinua a esbanjar miséria, refletida num calamitoso
índice de desemprego, em torno de 40%, no analfa
betismo de um quinto da população e na criminali
dade que assola as grandes cidades. Há quem
tema que o CNA esteja preparando-se para, bem à
tradicional moda africana, eternizar-se no poder.

Não que a democracia' esteja ameaçada de
imediato: uma sólida moldura institucional garante
um processo político dos mais civilizados. Graças
ao exemplo de Mandela, que saiu de 27 anos de pri-

são com admirável disposição de perdoar e promo
ver a conciliação, a África do Sul tem, desde 1994,
uma Constituição democrática e moderna. As elei
ções serão disputadas por mais de quarenta parti
dos, incluindo os racistas, que defendem a volta do
apartheld. Mais de 80% dos cidadãos aptos a votar
deverão comparecer às urnas. Para completar o
quadro aparentemente idílico, nenhuma suspeita de
corrupção pesa sobre Mbeki, Mandela ou o topo da
cúpula do CNA. O problema está nos escalões infe
riores, pois a arraia-miúda aproveitou - como o pró
prio Mandela admitiu há algumas semanas - para
"roubar o dinheiro dos contribuintes quando tiveram
a oportunidade".

Os contrastes da África do Sul são de deixar
até brasileiros embasbacados. O CNA comanda um
governo que abraçou as linhas mestras da econo
mia de mercado, inclusive com privatizações, e ao
mesmo tempo abriga em suas fileiras o Partido Co
munista e a principal central sindical. Temas como o
cerco ao tabagismo e o apoio aos direitos dos ho
mossexuais convivem com o debate sobre condições
da vida tribal, como a poligamia e surtos de caça a
feiticeiros. O foco de tensão mais constante gira em
torno do que os Sul-africanos chamam de ''transfor
mação": a transferência real do poder dos brancos
para os negros no mundo dos negócios, nas universi
dades, nos meios de comunicação. Mbeki já avisou:
"Se, com o tempo, a maioria da população negra
constatar que não ocorreu nenhuma mudança, é de
esperar que as pessoas se revoltem".

Ainda que insuficientes, mudanças há. Durante
o governo Mandela, mais de 3 milhões de pessoas
passaram a ter acesso a água encanada, e a eletri
cidade já é um conforto desfrutado por quase todos.
Novas leis obrigam as empresas a dar oportunida
des de trabalho para negros e garantem os direitos
das mulheres. Muitas dessas conquistas, porém,
ainda são apenas simbólicas. Não existem mais
cercas e postos policiais separando as áreas anti
gamente reservadas a brancos e negros, mas a ge
ografia do apartheid se mantém intacta. A maioria
dos negros vive nos bolsões de miséria, morando
em barracões rodeados de esgoto a céu aberto. A
louvável queda das cercas físicas teve efeito cola
teral perverso. A criminalidade se espalhou por to
dos os lugares, com requintes de barbárie que ge
ram um clima de paranóia similar ao vivido nas
grandes cidades brasileiras. A África do Sul é um re
cordista mundial em estupros e o roubo de carros
quase sempre acaba em morte, do motorista ou do
ladrão.
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Não é de estranhar que os estrangeiros pen
sem duas vezes antes de arriscar dinheiro na África
do Sul. Embora o volume de investimentos eXternos
venha aumentando ano a ano, ele é canalizado
mais para o mercado de ações que para negócios
de longo prazo. O desemprego criou uma trágica
nostalgia da exploração - era melhor ter um salário
indigno que não ter nenhum. A fuga de cérebros é
impressionante: aproximadamente 800 profissionais
qualificados deixam o país todos os meses. São es
ses os desafios de Mbeki, cujo peculiar currículo in
clui estudos universitários na Inglaterra e treinamen
to de guerrilheiro em Moscou. Sem o charme e a au
toridade moral de Mandela, ele vai precisar usar
tudo o que aprendeu.

NEGROS AINDA SÃO PRETERtDOS
PARA CARGOS DE CHEFIA

Estudo do Ipea diz que, em geral, a
probabilidade de um banco ascender na
profissão é 120% maior que a de um negro.

Cento e onze anos depois da abolição da es
cravatura, os negros brasileiros ainda estão na me
tade do caminho que separa os trabalhadores sem
remuneração dos patrões. Trabalho inédito do eco
nomista Marcelo Neri e do estatístico Alexandre Pin
to, ambos do Instituto de Pesquisa Econômica Apli
cada (IPEA), mostra que apenas 22% dos emprega
dores são negros ou pardos contra 76% brancos. O
número contrasta com os dados sobre a distribuição
racial dos ocupados do país: entre os 65 milhões de
brasileiros que trabalham, cerca de 29 milhões
(43,89%) são negros e 36 milhões (55,53%), bran
cos.

"Num cenário de equilíbrio, a participação dos
negros entre os empregadores deveria ser seme
lhante à inserção no mercado de trabalho total. Con
tudo, em vez de 44%, eles são 22% dos patrões.
Concluímos que eles levaram cem anos para chegar
ao meio do caminho" - comenta Neri, que também é
coordenador do recém-criado Instituto de Estudos
de Trabalho e Sociedade (IETS).

De cada cem trabalhadores negros,
só seis viram patrão

Não é só: os pesquisadores calcularam tam
bém a probabilidade dos autônomos negros e bran
cos tomarem-se patrões (empregando, pelo menos,
um funcionário). O resultado revela que, de cada
cem trabalhadores negros por conta própria, apenas
seis viram empregadores. Entre os brancos, há 13

patrões em cada cem; e entre os asiáticos a propor
ção~atinge nad!:!, menos que 23%.

A" pesquisa também derfuba a tese l: que a
desigualdade racial é conseqüência do nível de es
colaridade mais baixo apresentado pelos afrcrbrasi
leiros. Neri e Pinto garantem que mesmo ql,-.,do se
compara indivíduos da mesma idade, grau instru
ção, sexo e posição na ocupação, as chances de os
brancos tomarem-se patrões é maior.

A OCUPAÇÃO DOS NEGROS

• 1. EMPREGADA DOMÉSTICA: total de 353.095
Trabalhadores

• 2. PEDREIRO: 229.878
• 3. TRABALHADOR DE ENXADA: 195.486
• 4. AGRICULTOR: 95.712
• 5. FAXINEIRA: 54.925
• 6. BALCONISTA: 49.573
• 7. COSTUREIRA: 36.250
• 8. MOTORISTA: 31.094
• 9. COMERCIANTE: 26.610
• 10. TRABALHADOR BRAÇAL: 26.188
• 11. AUXILIAR DE ENFERMAGEM: 22.683
• 12. SERVENTE DE LIMPEZA: 20.959
• 13. VAQUEIRO: 20.197
• 14. CORTADOR DE CANA-DE-AÇUCAR:

19.987
liA probabilidade de um branco ascender, de

modo geral, é 120% maior que a de um negro. Qu
ando se considera indivíduos com as mesmas ca
racterísticas, a vantagem cai para 33%. Isso signifi
ca que mesmo que a sociedade brasileira fosse ho
mogênea em tudo, exceto na questão racial, para
cada quatro brancos que viram empresários, haveria
três negros na mesma situação" - traduz o econo
mista.

Dono da incorporadora Gomes Carvalho, Má
rio Nelson, 51 anos, confirma a estatística. Formado
em economia e administração de empresas, ele
montou sua pequena empreiteira em Brasília, há
cinco anos. Nelson diz que, ainda hoje, provoca es
panto quando se apresenta como empresário:

"O país tem uma cultura de duvidar que um
negro possa ser dono de empresa. Se vou a um
banco, os funcionários sempre pensam que estou
acompanhando ou representando outra pessoa. Nun
ca acham que sou o dono da companhia" - conta.

Nelson comanda uma empresa que fatura
US$4 milhões por ano. Tem três carros e casa pró
pria em Brasflia e na Bahia, onde nasceu, e leva
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uma vida confortável com sua mulher e três filhos. livros publicados em 1995. Tudo isso, aliás, foi so-
Mas se ressente do preconceito que emerge da roti- bejamente comprovado pela Prefeitura, tanto junto
na diária. ao MEC quanto junto à Procuradoria Geral da Repú-

"É preciso ter coragem e competência, por que blica, com vasta documentação.
as coisas são difíceis. Há pessoas que gostariam Dessa forma, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
que eu não fosse negro, outros duvidam da autoria tados, carecem de fundamento e são totalmente ca-
dos projetos que eu apresento". luniosas e distorcidas as notícias propaladas pelos

jornais, tentando denegrir a exemplar e competente
Trabalhadores brancos ganham conduta administrativa da Prefeita Maria Luíza Lau-

mais que o dobro dos negros dano, cuja administração vem sendo coroada de êxi-
Sócio da Módulo, empresa carioca do setor de tos e aplaudida pela maioria absoluta da população.

informática, o engenheiro Fernando Nery diz que Ao concluir, Sr. Presidente, quero aproveitar a
nunca enfrentou constrangimentos em suas ativida- oportunidade para registrar, nos Anais desta Casa,
des por ser negro. Mas, lembra que, na universida- meu veemente apelo a todos os profissionais e ór-
de, na turma de sessenta alunos, apenas dois eram gãos de imprensa e comunicação, por quem tenho o
negros. mais profundo respeito e admiração, no sentido de

Aos 34 anos, Nery é um dos três donos de que procurem agir com seriedade e honestidade na
uma empresa que vai faturar R$20 milhões este ano singular tarefa de informar e de formar opiniões, ob-
e foi eleito presidente da Associação Nacional das jetivando sempre conservar a verdade dos fatos e
Empresas de Software (Assespro). evitando sempre atitudes que provocam a difama-

o Ipea mostra que a desigualdade está não ção de outras pessoas.
apenas na distribuição de mão-de-obra, mas tam- Era o que tinha a dizer.
bém na remuneraçao. Há mais desempregados ne- O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Pro-
gros do que brancos. Há mais trabalhadores negros nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
sem carteira assinada. E há salários menores para Srs. Deputados, a história contemporânea do Brasil
os negros. Enquanto o empregador negro ganha em jamais registrou um movimento espontâneo de natu-
média R$826 por mês, o branco recebe R$1.899. reza política tão marcante como foi o das Diretas Já
Entre os autônomos, os negros têm remuneração O movimento das Diretas Já, que completa 15
de R$208 contra R$580 dos brancos. A renda do anos hoje, confunde-se com a presença do Movi-
autônomo negro equivale a 36% da dos brancos. E mento Democrático Brasileiro, o MDB, o velho MDB
os empregadores negros ganham 44% do que rece- de guerra das lutas populares, identificado com o
bem os brancos: além de poucos, os empresários estabelecimento do Estado de Direito e da normali-
negros são menos bem sucedidos. dade democrática neste País.

O SR. PEDRO IRUJO (PMDB - BA. Pronun- Às grandes lideranças políticas se somaram os
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e mais diversos e representativos segmentos da soci-
Srs. Deputados, na qualidade de representante, edade brasileira, povoando as praças, caminhando
neste Parlamento, dos valorosos habitantes de Po- pelas ruas, entoando o cântico da liberdade.
juca, Bahia, venho hoje a esta tribuna para manifes- Respeitáveis figuras nacionais - Sobral Pinto,
tar minha inteira e inequívoca solidariedade à Prefei- Teotônio Vilela, Tancredo Neves, Paulo Brossard,
ta daquele Município baiano, a srª Maria Luíza Lau- Marcos Freire, Alencar Furtq.do, Barbosa Lima So-
dano, que tem sido injustamente criticada pela im- brinho, Franco Montoro, Luís Carlos Prestes, Leonel
prensa, no propagado caso da incineração de livros Brizola, Luiz Inácio Lula da Silva, Osmar Santos,
didáticos. Fafá de Belém e, com sua resistência cívica, o sem-

Sr. Presidente, contrariamente ao que alarde- pre saudoso Ulysses Guimarães - eram requisita-
ou o jornalista Ricardo Boechat, a Prefeita municipal das nos palanques armados nas capitais, nas cida-
de Pojuca jamais permitiu que sua Secretaria de des do interior, nos campos, conduzindo com vigor e
Educação tirasse de uso ou incinerasse livros didáti- determinação um movimento sem volta, incontrolá-
cos distribuídos pelo MEC. Intransigente cumpridora vel porque nascido do mais legítimo e autêntico mo-
dos princípios estabelecidos pelo MinistérIo da Edu- vimento popular.
cação, a Prefeita mantém, sob a guarda do Municí- Eram intérpretes de um compromisso demo-
pio, material didático editado ainda entre 1984 e crático que clamava o exercício fundamental da ci-
1986, sendo que, em 1999, também está utilizando dadania: o direito de eleger livremente pelo voto
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consciente, secreto e universal os nossos governan- que os caminhos do Estado ideal não sejam consti-
tes em todos os níveis, a partir dos Prefeitos de es- tuídos pelo neoliberalismo inconseqüente, que afas-
tâncias hidrominerais, áreas de segurança e capita- ta a necessária presença e intervenção do Poder
is, Governadores e, finalmente, o Presidente da Re- Público como órgão regulador das relações e dos
pública - conquistas que se foram consumando conflitos de interesses com a sociedade para corrigir
uma a uma, até o desaparecimento por completo do as profundas diferenças sociais que separ;:lm os pri-
regime ditatorial. vilegiados dos que nada possuem.

Foi o MDB que empunhou a grande tocha que O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
mantinha acesa a chama da resistência, iluminando Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
os caminhos então obscuros e difíceis da democra- S~s e Srs. Deputados, estamos comemorando os
cia, clareando com a fulgurante luminosidade de quarenta anos de uma·das obras mais importantes
sua crença e idealismo os rumos e as dimensões da da historiografia brasileira: "Rebeliões da Senzala",
liberdade. de Clovis Moura. Lançado em 1959 pela Editora

Professores universitários e intelectuais divul- Zumbi após dez anos de pesquisas, o livro já teve
gavam a famosa Carta aos Brasileiros, contendo um quatro edições, a últimas delas da editora Mercado
verdadeiro veredicto ao arbítrio. Aberto, em 1998. Terá muitas outras, pois um bom

A CNBB, através de seus representantes ecle- livro é tão duradouro quanto a importância dos fatos
siásticos, rompia o silêncio e clamava o respeito aos que relata.
princípios cristãos, fundamentais, inseparáveis de Ao iniciar suas pesquisas, em 1948, Clovis
uma nova ordem jurídico-constitucional. Moura, um piauiense de Amarante, logo percebeu

Os trabalhadores construíam, por meio de cen- que "Rebeliões da Senzala" iria afrontar as versões
tenas de sindicatos, uma corrente de solidariedade, geradas em gabinetes pelos deformadores profissio-
propugnando pela livre negociação salarial, pela ga- nais da História. A elas, que sempre negaram aos
rantia de emprego e pelo inalienável direito de parti- mais humildes qualquer papel relevante nas mudan-
cipar das decisões políticas nacionais. ças sociais do Brasil, o jovem historiapor opôs os fa-

A Associação Brasileira de Imprensa e a tos indiscutíveis dos documentos e o método da
Ordem dos Advogados do Brasil marcavam uma po- pesquisa científica. Seu grande mérito foi demons-
sição vigorosa em defesa das liberdades públicas e trar que o escravo também foi agente e não uma ví-
dos direitos humanos. tima acomodada no cenário de lutas do Brasil colo-

E, finalmente, os estudantes, amordaçados e nial. Rebateu a interpretação dominante de que os
reprimidos com violência desde a extinção da UNE, negros resignaram-se à escravidão, sem confrontos
aglutinavam-se em manifestações cívicas, exigindo ou conflitos, sem ação ou reação, conformados a
a livre organização, o direito ao debate e o acesso um sistema tirânico e degradante.
às decisões políticas. Já em 1981, no prefácio da terceira edição,

A comunidade científica, através da SBPC, ar- Clovis Moura observava que o soci61ogo Fernando
tistas, agricultores, profissionais liberais e donas de Henrique Cardoso defendia a tese de que os escra-
casa engrossavam significativamente o movimento vos ''foram testemunhas mudas de uma História
pela restauração do Estado de Direito, E~m defesa para a qual não existem senão como uma espécie
do meio ambiente, contra a inflação e o elevado de instrumento passivo". Eis aí um testemunho elo-
custo de vida, em favor da extensão e da pesquisa qüente de que, quando se trata de reconhecer a for-
nas Universidades. ça e a luta do povo, a obra política repete a obra

O sonho de liberdade tornou o movimento das acadêmica.
diretas vitorioso. As transformações das instituições O excepcional trabalho de Clovis Moura faz
democráticas e políticas, nestes últimos 15 anos, justiça histórica à luta pela liberdade dos negros es-
têm constituído um constante desafio ao aprimora- cravos, expressa em fugas individuais e coletivas,
mento do modelo de desenvolvimento econõmi· quilombos, guerrilhas no campo e rebeliões nas ci-
co-social que desejamos, visando à construção dos dades. Os escravos e rebelados tiveram, na medida
valores ideais para a consolidação de uma socieda- da sua articulação política, participação'em fatos
de mais justa, fraterna e igualitária. marcantes da nossa Hist6ria, como a Revolução dos

Reafirmamos hoje, passados 15 anos, os mes- Alfaiates e ~ c~. ' ... jqrl"" Os quilombos, núcleos de al-
mos ideais que nos moveram à luta democrática, forria ombetc.~_,-· P!:Irá, ao Rio
calcados no primado da justiça e do direito, para 'o. O maiol ' famo-
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so, O de Palmares, espalhou-se pelas áreas atuais Em decorrência das prorrogações concedidas
de Alagoas e Pernambuco. Liderado pór Gan- pela ANP, a Petrobras poderá desenvolver parcerias
ga-Zumba e depois por seu sobrinho Zumbi, organi- que deverão viabilizar, no período de 1999 a 2001,
zou-se como "república", reuniu cerca de 20 mil pes- investimentos de U$ 1,25 bilhão em exploração e de
soas e resistiu, durante 65 anos, às investidas de ja- US$ 4 bilhões no desenvolvimento da produção.
gunços dos senhores de terra e do governo, a Esses investimentos devem causar um crescimento
exemplo do sanguinário Domingos Jorge Velho. de produção nacional de petróleo da ordem de 250

"Rebeliões da Senzala" é um marco divisor mil barris diários de óleo equivalente a partir de
nos estudos sobre o escravismo na Colônia. Por seu 2004, aliviando a pressão na balança comercial de
conteúdo inovador, pela visão pioneira na interpreta- recursos da ordem de US$ 4,5 bilhões, e reduzindo
ção histórica, pela contribuição à organização do expressivamente, portanto, a dependência externa
Movimento Negro dos nossos dias, é obra que per- do produto.
manecerá como um ponto de honra de historiado- No que concerne ao Estado da Bahia, temos a
res, como Clovis Moura, associados à luta universal destacar que a Petrobras pretende investir cerca de
dos povos para escolher e fazer o seu destino. R$ 54 milhões no ano de 1999, incluindo a perfura-

o SR. JORGE KHOURY (PFL - BA. Pronun- ção de poços em águas profundas desse Estado
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e (Bacia de Cumuruxatiba e Bacia de Cama-
Srs. Deputados, desejo registrar na tribuna desta mu-Almada), esforço esse só possível devido à con-
Casa importantes medidas tomadas pelo Governo centração dos investimentos permitidos pela otimi-
Federal por meio da ação direta e atenta do Ministro zação dos seus projetos exploratórios.
Rodolpho Tourinho, das Minas e Energia, no setor Assim, ao contrário do que foi dito, a capacida-
de petróleo. de exploratória da Petrobras ficará fortalecida pela

Tais ações fazem parte do plano estratégico concentração de atividades e será possível ainda
de desenvolvimento da área, agora sob o enfoque alavancar investimentos em várias áreas exploratóri-
do novo instrumento de ação do Governo, a Agên- as maduras do território brasileiro, como' é o caso
cia Nacional de Petróleo (ANP). das bacias terrestres do Nordeste.

A decisão da Petrobras de devolver antecipa- Diante do exposto, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
damente à Agência Nacional de Petróleo (ANP) 28 Deputados, podemos observar que tais medidas
blocos exploratórios pautou-se na idéia geral de vão assegurar um grande avanço no aumento da
adequar o portfólio de exploração da Companhia le- produção nacional.
vando em conta o porte dos projetos e a otimização A Bahia, onde tudo teve início (o primeiro poço
dos seus recursos financeiros, com vistas a agregar de petróleo brasileiro), volta a figurar como área pri-
o maior valor econômico à Petrobras, nos prazos oritária de exploração com investimentos significati-
contratados com a ANP. vos em águas profundas.

Parte das áreas devolvidas encontra-se em re- O SR.:OR. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o
giões maduras do ponto de vista exploratório, en- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
quanto outras estão situadas em águas profundas, putados, os 'últimos números da economia do Brasil
onde a Petrobras tem tido dificuldades, em termos revelam que o Governo do Presidente Fernando
de comportamento mundial, de disponibilizar equi- Henrique Cardoso conseguiu reverter a grave situa-
pamentos. ção pela qual passamos, com o ataque especulativo

A devolução dessas áreas permitirá à Petro- à nossa moeda, que resultou na desvalorização do
bras concentrar seus esforços nas áreas de maior real.
retomo em curto prazo, além de possibilitar a ampli- Dentre alguns indicadores, o desemprego ain-
ação do prazo contratual concedido pela ANP para da representa problema não resolvido. A pesquisa
diversas outras áreas, propiciando uma maior e da Organização das Nações Unidas, com base em
mais apurada avaliação antes da declaração da co- dados de 1997, os últimos disponíveis no Departa-
mercialidade das áreas. mento Internacional de Trabalho, colocam o Pais no

As áreas devolvidas, por sua vez, deverão ser 55ll lugar. Reconheçamos que não é uma posição
analisadas pela ANP para constituir objeto de futu- honrosa, mas o panorama muda se lembrarmos que
ras licitações, permitindo a entrada de outras com- nessa mesma pesquisa estão atrás do Brasil, com
panhias ou cooperativas, sobretudo nacionais, na taxas ainda piores de desemprego, países como
atividade de exploração e produção 00 f!,I"::lsil. França, Canadá, Itália e Argentina. Até mesmo os
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Estados Unidos revelam índices desconfortáveis de
desemprego, apesar das baixas taxas de inflação e
altas taxas de crescimento.

Como se vê, o desemprego é um problema so
cial generalizado e estrutural, presente nas mais po
derosas economias do mundo, e o Brasil demorou a
ajustar a sua economia.

A grande tendência deste final de século é
substituir a idéia de emprego como contrato com re
muneração fixa e de longa duração pelo conceito
mais flexível e incerto de trabalho, de tempo e dura
ção a serem negociados caso a caso. Essa mudan
ça filosófica é decorrente das exigências tecnológi
cas, que surgem com a mesma velocidade com que
desaparecem antigas profissões. Nesse ritmo, elimi
naram-se empregos, reduziu-se a qualidade dos
que ainda resistem ao novo cenário do mercado de
trabalho, com exigências de melhor formação profis
sional. Se antes, com o curso primário e outro de
datilografia, um jovem já se podia inserir no merca
do de trabalho exercendo funções bem remunera
das em escritórios, hoje exige-se um nível maior de
conhecimento, inclusive sobre informática.

Para aliviar a tensão social decorrente do de
semprego, enquanto se processa o necessário ajus
te da economia, é preciso que se pratiquem políti
cas compensatórias como o seguro-desemprego, a
reciclagem e a qualificação da mão-de-obra, ao lado
da distribuição de cestas básicas para os mais ca
rentes e frentes de trabalho, inclusive nas regiões
metropolitanas.

Tudo isso deve ser feito com olhos voltados
para as novas frentes de trabalho que surgem em
todos os cantos do País. Na área cultural, que atual
mente gera 1% do PIB e que chegou, em 1997, a
gerar R$ 6,5 bilhões para cada R$ 1 milhão investi
do, criam-se vários novos postos de trabalho - são
dados da pesquisa Economia na Cultura, do Minis
tério da Cultura, editada em 1998.

O mesmo ocorre na educação, após a implan
tação do Fundef. Aí, com a parceria de Estados e
Municípios, registraram-se sensíveis melhoras nos
salários do professor e aumento do investimento por
aluno nos Municípios. Com investimentos de R$ 13
bilhões de reais, cresce o número de matrículas no
ensino fundamental de 1997 para 1998, com 50 mil
novos empregos no magistério público de todo o
País, ao lado de mais 20 mil empregos na área ad
ministrativa. Os investimentos na intra-estrutura físi
ca das redes de ensino, num total de R$ 907 mi
lhões, garantiram mais 79 mil empregos em 1998,
segundo dados do Fundef, no relatório "Balanço do

Primeiro Ano", editado pelo Ministério da Educação
em março último.

Na área da saúde também houve melhora dos
indicadores sociais quanto à qualidade de vida dos
brasileiros. Criaram-se novas oportunidades de em
prego. Só o Programa de Agentes Comunitários de
Saúde estará criando mais de 32 mil empregos até
o final deste ano. Quando o programa começou, em
1996, eram 29.098 agentes comunitários, número
que saltou para 88 mil em 1998, devendo chegar a
120 mil este ano.

Também a conclusão de 20 hospitais, com
2.100 leitos, e a abertura de novos postos de saúde
estão permitindo a criação de 10 mil empregos. Na
implantação do Piso de Atenção Básica pelas Se
cretarias de Saúde dos Estados e Municípios, serão
gerados mais de 9 mil empregos, chegando até o fi
nal deste ano a 56 mil.

Outra fonte de emprego é a safra inédita de 84
bilhões de toneladas grãos, 9,1% maior do que a de
1998, com a expansão da área plantada em mais
8,4%, segundo o IBGE, garantindo emprego para 18
milhões de brasileiros.

O Programa de Agricultura Familiar, que se
destina a atender um segmento que mobiliza 14 mi
lhões de brasileiros, contará com R$ 2 bilhões em
1999, contra R$ 1,8 bilhão em 1998 e apenas R$
600 milhões quando do seu lançamento em 1996.
Se em 1998 foi possível criar 1,8 milhão de empre
gos no campo, através de 709.854 contratos de fi
nanciamentos, em 1999 o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso pretende chegar a 1
milhão de contratos. Isto mesmo, Srs. Deputados:
serão firmados 1 milhão de contratos, com o número
de empregos ultrapassando com folga a casa dos 2
milhões.

Não podemos esquecer também os investi
mentos que o País está fazendo em infra-estrutura e
em saneamento básico. Os programas federais nes
sa área previram a aplicação de R$ 4.397 bilhões
de reais no período 1995/1998. Com o saneamento
básico realizado pelos Estados e Municípios, foram
criados 46 mil empregos diretos e indiretos na cons
trução civil, com média anual de 11.745 emprfi:lQos.

Outro dado importante é que 50% dos 'desem
pregados estão entre os 60% mais ricos, enquanto
a outra metade está na faixa dos 40% mais pobres.
Isso significa que se, por mera hipótese, conseguís
semos eliminar o desemprego no País, o grau de
pobreza baixaria apenas 3,5%, passando de 33,4%
para 29,9%. Isso significa dizer que, antes de com
batermos o desemprego, precisamos proteger os



o SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, nos últimos anos o Estado do Pará vem
freqüentemente ocupando as páginas dos jornais,
não com notícias sobre a beleza de nossa terra ou
as riquezas de nossa região, e sim com manchetes
sobre a impunidade e a violência que reinam em
nossos Municípios.

Alguns Municípios estão-se transformando em
cidades do terror, sendo que os principais alvos das
ameaças e intimidações são os trabalhadores que
lutam por seus direitos ou nossos Vereadores e lide
ranças políticas, que buscam justiça e exigem trans
parência na administração da coisa pública.

Nos últimos dias, por denunciarem irregulari
dades nos gastos do dinheiro público executados
pelas Prefeituras de Monte Alegre e de São Sebas
tião da Boa Vista, dois Vereadores de nosso Partido
estão sendo ameaçados pelos políticos ligados às
administrações municipais dessas duas cidades.

Em Monte Alegre, o Vereador Arinos'de Brito
Chaves foi ameaçado de morte por um Parlamentar
do PSDB por ter exigido do Poder Executivo munici
pal prestação de contas e informações sobre os
gastos da Prefeitura. Em São Sebastião da Boa Vis
ta, o Vereador Getúlio Brabo Souza passou pelo
mesmo constrangimento por ter feito uma represen
tação contra a Prefeitura por conta de atos irregula
res, como emissão de notas fiscais frias e ações ad
ministrativas em parceria com empresas fantasmas.

Em Jacundá, além dos Vereadores de oposi
ção, qualquer morador corre o risco de ser assassi
nado pelos capatazes do Prefeito, Sr. Levindo Soa
res Emerique, caso não cumpra suas ordens. Aliás,
a situação de insegurança vivida pelos moradores
desse Município vem-se prolongando no decorrer
destes anos. Vários assassinatos foram cometidos e
atribuídos a esse senhor, sendo inclusive noticiados
pela imprensa. Entretanto, como se não bastassem
todas as irregularidades na condução do dinheiro
público, obras fantasmas e outras improbidades ad
ministrativas, foi necessária a morte de um adoles
cente de 17 anos para que o Governo estadual to
masse as medidas necessárias para realizar a inter
venção naquela cidade.
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desempregados pobres, isto é, aqueles 50% que in- melhor, com melhor distribuição de renda, com uma
tegram a faixa dos mais pobres. maior oferta de empregos, com a superação das terrí-

E onde estão esses desempregados? Em pri- veis desigualdades sociais,entre Regiões e Estados.
meiro lugar, entre as mulheres e entre os mais jo- O futuro, graças a Deus, está ali, logo adiante,
vens. Em segundo lugar, os que têm escolaridade na virada do século. Finalmente!
de nível ginasial ou até so 22 grau. Em terceiro lugar, Parabéns, Presidente.Fernando Henrique Car-
eles estão concentrados no Norte e no Sudeste. Em doso.
quarto, nas áreas urbana mais do que nas rurais, nas
regiões metropolitanas mais do que nas urbanas.

Não podemos esquecer, porém, as distorções
apresentadas pelos vários institutos de pesquisas
que acompanham o desemprego no País. Na região
do ABC paulista, as taxas atingem 19,3%, se com
paradas ao período de maio de 1998 a janeiro de
1999, em decorrência principalmente da desconcen
tração industrial, com as grandes empresas migran
do para o interior do Estado ou até para Estados vi
zinhos, como o Paraná.

Se limitarmos a pesquisa apenas à cidade de
São Paulo, teremos 17,1% de desemprego para o
mesmo período. Se olharmos, porém, para a Região
Centro-Oeste, por exemplo, veremos que a econo
mia está em expansão, com redução dos índices de
desemprego e aumento nos níveis de renda e pro
dução.

Para superar esses números negativos, a úni
ca política eficaz é a retomada do desenvolvimento
em níveis mais elevados de produtividade e de com
petitividade, na busca de melhores produtos, com
redução de custos e preços, fazendo crescer o mer
cado interno com melhor distribuição de renda.

As mudanças recentes na política cambial, cu
jos primeiros resultados estamos agora colhendo,
favorecem a retomada das exportações, o que signi
fica garantia de emprego e melhore'S rendas para o
País. Simultaneamente, observamos a queda pro
gressiva e até agressiva das taxas de juros, ao lado
de queda igualmente expressiva das taxas de infla
ção.

Isso não significa que o pior já passou, mas que
o Brasil está caminhando a passos seguros no senti
do de reverter as expectativas dos agentes econômi
cos e garantir a rápida superação do período de re-
cessão a que fomos levados pela crise mundial. .

O Presidente Fernando Henrique Cardoso me
rece, portanto, o nosso entusiasmado aplauso, pela
maneira firme e coerente como vem conduzindo o
País, sem a perigosa utilização do retrovisor, como
muitos economistas e Irderes políticos recomenda
vam no início do ano, mas com os olhos postados
no futuro e na crença no povo brasileiro, na sua ca
pacidade de reagir, de lutar em prol de um mundo
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É pelo descaso dos Governos Federal e Esta- dar satisfação ou uma simples explicação de seus
dual que em nossa região aumenta a cada "dia a vio- atos"e decisões, por mais esdrúxulos que sejam.
lência contra a nossa pópulação. O mais grave é Faço questão de salientar que, falando assim,
quando constatamos que os gastos indevidos dos não estou caindo no triste erro da generalização.
recursos públicos, a violência e a impunidade são Felizmente, sabemos muito bem que a classe hon-
praticados e conduzidos diretamente por aqueles ra, na quase totalidade, as suas nobilissimas fun-
que são responsáveis por zelar pela nossa seguran- ções e serve à população com o maior empenho e
ça e pelos recursos transferidos para nossos Muni- retidão, dando de si o máximo, e merecendo, por-
cípios para beneficiar aquelas comunidades, que, tanto, o respeito de todos nós. As exceções, no en-
além de conviverem com a miséria que lhes é im- tanto, existem, como, afinal, existem os maus exem-
posta pelo Governo, é obrigada também a conviver pIos em todas as profissões e estes devem ser di·
com o medo de ser assassinada pelo administrador vulgados para serem combatidos.
de sua cidade. É esse o caso do juiz Luiz Beethoven Giffoni

É do conhecimento de todos que a história do Ferreira, que ganhou notoriedade por abusar do po-
PT se confunde com a história de luta peJa demo- der que detinha em Jundiaí como titular da Vara da
cracia em n9sso Estado e no Brasil. Pela postura Infância e promover adoções absurdas, verdadeiros
ética e responsável assumida durante estes anos, seqüestros perpetrados contra famílias pobres, mas
ninguém dúvida da disposição de nossas bancadas decentes, que, pela carência intelectual e financeira,
de exercer com rigor o controle e a fiscalização da não tiveram como impedir que seus filhos fossem
administração da coisa pública. retirados de seus lares, em processos sumariíssi-

Exigimos ética e transparência na administra- mos e irregulares, e mandados para adoção no ex-
ção dos recursos públicos de nossos Municípios. Os terior. Tamanho o escândalo que causou, tamanha
poderes manipulados por aqueles que sempre esti- a angústia que vem causando, já há cerca de um
veram associados ao autoritarismo não prevalecerão ano e meio, para as famílias das pobres mães, que
sobre os direitos do povo à justiça e à liberdade. estas se uniram numa lúgubre mas corajosa assoei-

Era o que tinha a dizer. ação, as Mães da Praça do Fórum, que promove
O SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Pronuncia o protestos semanais em Jundiaí, que, por sinal, é

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- hoje nacionalmente conhecida por esse lamentável
putados, a CPI do Judiciário, que teve sua aprova- incidente.
ção tão combatida, começa a mostrar os primeiros Sr. Presidente, o caso, apesar de amplamente
resultados, e a sociedade passa agora a tomar co- denunciado na imprensa, nunca foi devidamente es-
nhecimento de uma faceta antes pouco difundida clarecido, pela recusa desse prepotente juiz de
desse Poder que, tantas vezes, se julga à margem e prestar esclarecimentos mínimos de seus atos,
acima da própria lei, como se seus membros não como se ele, à exceção dos demais mortais, fosse
fossem, apesar do alto cargo que exercem, mortais munido do dom da infalibilidade e da sabedoria divi-
como qualquer um de nós, passíveis, portanto, das na. O depoimento das mães e as investigações pre-
mesmas falhas e fraquezas comuns a todos os se- liminares mostram o oposto a, muito mais ainda, le-
res humanos. vam a supor que ele seja até agente do hediondo

Ao investigar este ou aquele caso, não está comércio internacional de crianças.
pretendendo a CPI, como muitos imaginavam, sim- As estatísticas comprovam o absurdo da rela-
plesrnente desmoralizar aquele Poder, ou nele inter- ção entre o número de adoções para o exterior em
ferir, mas, apenas, contribuir para o seu aperfeiçoa- Jundiaí e no resto do Brasil. E essa relação com o
mento. Disso já se têm provas suficientes; os exem- juiz em questão é claríssima, do mesmo modo que
pios se multiplicam; ao caso do TRT de São Paulo veio ao conhecimento, recentemente, a relação de
já apareceu idêntico no Piauí, e outros vêm à tona. óbitos no Hospital Salgado Filho, no Rio de Janeiro,

Mas não é só de superfaturamento que deve com os plantões daquele áuxiliar de enfermagem
se preocupar a CP/. Na esteira das investigações de assassino. Estamos certos, portanto, tratar-se o
irregularidades administrativas e financeiras, há um caso de Jundiaí de uma situação gravíssima, com
caso que, apesar de já bem conhecido e difundido, conseqüências irreversíveis.
nunca foi devidamente investigado, justamente pelo Porém, mesr,lO que não se possa devolver to-
poder de imunidade de que alguns juízes se vêem dos os filhos às verdadeiras mães, é imperioso que
investidos, o que faz com que não se preocupem em se faça justiça com os criminosos envolvidos. E digo
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criminosos, no plural, pois certamente o juiz não terá
trabalhado sozinho; certamente há cúmplices, para
não crer no pior, uma verdadeira gangue internacio
nal, e por isso reputo acertada a idéia de pedir a
quebra do sigilo bancário daquele juiz.

As mães de Jundiaí já mandaram representan
tes à CPI do Senado para se fazerem ouvir e estão
repetindo aqui o que vêm dizendo à imprensa du
rante todo esse tempo. É importante que, por mais
penoso que seja para elas, repitam o quanto for ne
cessário, para que seja feita justiça, tanto no sentido
de que as mais de duzentas crianças sejam devolvi
das aos seus pais quanto no sentido de que os res
ponsáveissejam punidos por esse ato monstruoso.

Portanto, faço questão de, publicamente, desta
buna, externar meu apoio e incentivo às investiga
jes que a CPI do Judiciário começa a empreender

-lesse sentido. Que venha à tona toda a verdade e
se faça justiça.

Muito obrigado.
O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronun

cia o seguinte discL!rso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estamos diante de uma historinha
ridícula, que já se tornou uma palhaçada geral, e
seus diversos atores ficam jogando para a platéia
declarações que pretendem sejam esquecidas pelos
trabalhadores.

É de estarrecer a maneira como o Governo
FHC, por intermédio de seu Ministro da Previdência
e Assistência Social, buscou distorcer os fatos e as
palavras para tentar impor medidas autoritárias, com
a fim:llidade de cortar direitos previdenciários.

A derrubada da exigência de idade mínima
para o trabalhador da iniciativa privada foi uma das
poucas vitórias que a Oposição conseguiu, diante
do rolo compressor de uma maioria cujo único com
promisso é com o Executivo, que, por sua vez, está
submisso às grandes potências mundiais.

Todosnós brigamos para derrubar a exigência
também para o trabalhador do serviço público e
oara mostrar o absurdo de impor regra de transição
1 UI'Yl'3. condição inexistente na regra permanente.
aJortanto, não podemos hoje aceitar a tese dos as
sessores do Ministério, que querem exigir a idade
mínima de 53 anos para o homem e 48 para a mu
lher, da r6gra de transição.

O Ministro Waldeck Ornélas defendeu "pare
cer" de sua própria assessoria jurídica. Os.Presiden
tes das duas Casas, Senador /\;,tônio Carlos Maga
lhães e DE;lllutado Michel Temer, defenderam a he
gemonia do Poder Legislativo e afirmaram que o
Congresso votou contra a idade mínima.

Eis que surge em cena o todo-poderoso FHC,
ao retornar de sua estratégica fuga para os braços
do Presidente norte-americano, cuja aprovação é o
que busca de mais importante, e, fortalecido, manda
pagar as 900 aposentadorias suspensas, dizendo
que não quer criar conflitos com o Legislativo. Vai,
porém, enviar um projeto sobre o assunto.

Os neobobos, caipiras e vagabundos que ele
tanto despreza que se cuidemI Pode estar sendo
preparada a repetição da molecagem que instituiu a
contribuição previdenciária para os aposentados e
pensionistas do serviço público, rejeitada quatro ve
zes pelo Legislativo e aprovada pela Lei nQ 9.783 no
dia 20 de janeiro - véspera da sessão solene que
acabou sendo suspensa para evitar constrangimen
tos.

Aí poderemos afirmar que não há mais lei nes
te Pais, e o Estado Democrático de Direito foi para o
espaço.

Tomem muito cuidado os trabalhadores, pois
esses 65 anos para o homem e 60 para a mulher de
vem representar o famoso "bode", que leva todos a
protestarem e se tranqüilizarem com a sua retirada.

O decreto pode esconder coisa muito piorl
Portanto, recomendamos a todos, Parlamenta

res defensores do trabalhador, entidades sindicais e
seus assessores jurídicos, toda a sociedade, enfim,
que leiam quantas vezes puderem cada linha e
cada "ponto e vírgula" do Decreto nQ 3.048/99.

É o que temos a dizer.

O SR. FRANCISCO GARCIA (PFL - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, todo homem, político ou não,
deve guardar coerência entre seu discurso e a traje
tória de sua vida.

Não começo desta maneira sem uma razão
precisa. Sou um empresário do setor produtivo, hoje
afastado para exercer o mandato de Deputado Fe
deral. Sou e pretendo contin!Jar sendo aquele que
efetivamente gera riquezas e oferece empregos.
Portanto, sei do que falo. Nunca transformei meu
patrimônio comercial e industrial em dinheiro para
especulação financeira. Acredito na produção nacio
nal e na força local que gera essa produção. Nesse
esforço coloquei minha vida.

É essa coerência da minha vida empresarial
que me traz aqui, hoje, para firmar o mesmo com
promisso em minha vida pública.

Conheci a fundo, como Presidente da Federa
ção das Indústrias do Estado do Amazonas, o cotidi
ano da junção de esforços empregador-empregado
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ou entre capital e trabalho, suficientemente para Ja
ter consolidado o conhecimento de que entre um e
outro não existe contradição, muito menos antago
nismo, e sim, antes, convergência de interesses.

.Pretendo hoje iniciar formalmente a minha luta
como político dedicado a combater o desemprego,
apontando suas causas, indicando alternativas, pro
'pondo soluções no âmbito do meu alcance como
Parlamentar federal. Não se trata, portanto, de mera
luta oratória, mas de combate prático.

É sabido que o principal fator imediatamente
disponível para gerar riquezas no Brasil é a força de
trabalho, ora amargurando a tragédia social dos al
tos índices de desemprego. Numerosas variáveis
condicionam essa dinâmica injusta. Em primeiro lu
gar, o melhor retorno das aplicações especulativas
que dispensam as preocupações administrativas e
estão isentas dos ritos do mercado consumidor.

Apesar de contrário ao que tenho feito ao lon
go da vida, não é possível, em sã consciência, con
denar os que preferem auferir rendimentos por vias
menos trabalhosas. A única maneira de evitar esse
procedimento é fazer com que os rendimentos das
vias menos trabalhosas sejam necessariamente mu
ito menores do que os auferidos dos investimentos
produtivos. Aliás, é lição histórica do capitalismo
clássico que os lucros do comércio, da indústria, da
agricultura e do setor de serviços precisam ser mai
ores do que os juros dos empréstimos para que es
ses possam financiar aqueles. Mas, se os juros são
mais atraentes, não há expansão produtiva; antes
se verifica a contração, o que em algum momento
acarretará crise, em razão da artificialidade - situa
ções também conhecidas como "bolhas" que de re
pente explodem provocando o vazio que se trans
muda em recessão, e essa, às vezes, em depres
são, ambas aumentando o desemprego.

Em segundo lugar, é imprescindível a imediata
revisão da legislação trabalh!sta para estimular con
tratações, porque o empregador não estará acuado
por verdadeiro código punitivo que em nada benefi
cia li força de trabalho.

Nossa legislação trabalhista remonta à Carta
dei Lavore, de Mussolini, cuja preocupação maior
não era econômico-social, mas político-ditatorial, ob
jetivando sobretudo o controle dos sindicatos.

Ironicamente, enquanto a legislação, em todo o
planeta, flexibiliza a mobilidade do capital, em especi
al o financeiro, no Brasil o trabalhador, que por sua
própria natureza física é vinculado à área de mora
dia, tem as suas opções restringidas por concepções
burocráticas que desestimulam as contratações.

Em seqüência a este pronunciamento, apre
sentaremos projetos de lei que tentarão sensibilizar
Deputados Federais e Senadores para os verdadei
ros interesses da força de trabalho, às vezes contra
riados por iniciativas que apenas na aparência o
protegem, quando na verdade o prejudicam, muitas
vezes de maneira irreversível.

Não se pode afirmar que a economia brasileira
esteja reestruturada após tantas recentes turbulên
cias. Prefiro abordá-Ia pelos diferentes momentos
conjunturais que se sucedem, todos desmentindo a
maioria esmagadora das previsões econômicas fei
tas na véspera.

A desvalorização do real tornou mais atraente
voltar a produzir no País numerosos componentes
até então importados. O problema, no entanto, não
é só de relação cambial. Ao contrário dos hinos diá
rios à globalização, o protecionismo persiste, seja
nos Estados Unidos, que sobretaxam em 550/0 o
suco de laranja brasileiro, seja no Japão, que torna
proibitiva a importação de arroz, seja na Comunida
de Européia, que exige a certificação da ISO 9090
como forma de afastar vendedores externos.'

Nãopretendo o retomo à ineficiente e absurd~',
política da substituição das importações que preten
dia fazer de cada país subdesenvolvido um universo
econômico fechado, mas é impossível deixar de su
blinhar o imperativo de proteger setores internos, a
exemplo do que acaba de ser citado.

Reclama-se que o País seja competitivo, mas
não se pode consegui-lo sem que as condições ne
cessárias lhe sejam dadas.

Poderia dizer, em rasgo de ironia, que no Brasil
empresário não investe para ganhar dinheiro e sim para
ter emoção, tantas são as mudanças de legislação e
nonnativas que se sucedem quase que diariamente, tor
nando impossível não o planejamento de lonas o plane
jamento para a semgo prazo, mana seguinte.

Há ainda de se combater o ranço do preconce
ito contra o lucro, estimulado capciosamente por
muitos encastelados na burocracia governamental,
sindical, entre outras, antes para preservar o próprio
poder, de onde decorrem benefícios nem sempre le
gítimos, esquecendo que o lucro de hoje é o investi
mento de amanhã, o aumento imperativo da oferta
de empregos.

Como Parlamentar do Amazonas, considero
indeclinável a junção de esforços com meus outros
pares no Congresso Nacional e o alinhamento com
o Governador Amazonino Mendes, que administra
com admirável criatividade e determinação a crise
no Estado, que, além de à estrutural, que abrange
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toda a economia brasileira, se soma à conjuntural,
da Zona Franca de Manaus.

Nós tivemos em 1988 a inserção, na Constitui
ção, de promessas que não puderam ser cumpridas,
como juros anuais de 12%, de um mundo que não
pôde ser construído, de produto social que não
pôde ser entregue. Ou nós adaptamos essa parte
ao factível ou nos conformamos em ter uma Carta
Magna que é parcialmente ficção, um gênero literá
rio, por natureza incompatível com a função e o va
lor intrínsecos de qualquer Constituição.

Srs. membros da Câmara dos Deputados, mi
nha mente já está nos objetivos que precisamos al
cançar. Neste momento, que seja dado o primeiro
passo da caminhada.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, requeiro, nos termos regi
mentais, a transcrição nos Anais da Casa do mani
festo "O ponto e vírgula e a confusão governamen
tal: um ato de crueldade", de autoria da Associação
Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil 
ANABB.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

O PONTO E VíRGULA E A CONFUSÃO
GOVERNAMENTAL: UM ATO DE CRUELDADE

Graciela Paula Ferronl(*)

A confusão provocada pelo Decreto Governa
mental nl! 3.048/99 - que exige idade mínima de 65
anos para concessão de aposentadoria integral pelo
INSS, a partir da interpretação do ponto e vírgula na
Constituição - faz parte de uma manobra que tem
por objetivo impedir que o trabalhador que já com
pletou 35 anos de trabalho - mas ainda não os 53
anos exigidos na regra de transição - possa optar
pelas regras futuras do texto constitucional, que não
exige idade mínima.

Trata-se de uma iniciativa inconstitucional do
ponto de vista jurídico, inócua do ponto de vista fi
nanceiro, injusta do ponto de vista social e desne
cessária do ponto de vista prático.

Inconstitucional, porque não há previsão na
Constituição para tal exigência, já que as regras fi
xadas na Emenda Constitucional nll 20 são claras. A
Constituição estabeleceu três situações:

1) os que têm direito adquirido podem requerer
aposentadoria a qualquer tempo com base na legisla
ção anterior à promulgação da reforma da Previdência;

2) os que estão na regra de transição - todos
os demais filiados à Previdência antes da promulga
ção da Emenda - têm direito à aposentadoria após
cumprir três requisitos: (a) completar 53 anos de
idade (homem) ou 48 (mulher); (b) contribuir por 35
anos (homem) ou 30 (mulher); e (c) cumprir um adi
cionai de 40% sobre o tempo que faltava para fazer
jus à aposentadoria proporcional, ou 20% para a
aposentadoria integral;

3) os que .ingressarem no INSS após a promul
gação da Emenda terão como requisito único contri
buir por 35 anos (homem) ou 30 anos (mulher) 
sem a exigência da idade mínima, derrubada pela
Câmara. Aliás, a idade mínima que caiu,seria é:Ie 60
anos. A de 65 anos é requisito para aposentadoria
por velhice.

Economicamente inócua - embora socialmen
te perversa - porque tal exigência só alcançaria os
trabalhadores com 35 anos de serviço / contribuição
que ainda não tenham os 53 anos de idade exigidos
pela regra de transição. Portanto, a economia invo
cada para essa violação constitucional em nada se
justifica. Em lugar de economia, com essa medida o
governo está provocando uma enxurrada de pedi
dos de aposentadoria proporcionais de pessoas que
- mesmo com tempo suficiente para se aposentar
proporcionalmente - poderiam continuar trabalhan
do, mas deixarão de fazê-lo por absoluta falta de
confiança na honestidade dos governantes, que não
respeitam os direitos do povo.

Injusta, porque só prejudica os trabalhadores
mais humildes, aqueles que, por necessidade famili
ares, começaram a trabalhar antes dos 18 anos.
Isto revela a face perversa do governo, que usa
desse tipo de esperteza para economizar às custas
dos mais pobres e, portanto, daqueles que mais ne
cessitam do Estado. E, o pior de tudo, para usar esse
dinheiro para pagar juros ao sistema financeiro.

Desnecessária e absurda, porque, se o traba
lhador já atendeu ao requisito do tempo de serviço /
contribuição, basta que complete 53 anos de idade
(no caso do homem) ou 48 (no caso da mulher) para
habilitar-se a requerer seu benefício integral, como
assegura o artigo 911 da Emenda Constitucional nll

20, de 15-12-98. Logo, essa exigência de 65 anos
não passa de ma-fé e chantagem governamental
sobre os trabalhadores.

Como se vê, a exigência de 65 anos de idade
- além do tempo de contribuição - mesmo que fos
se constitucional, só poderia ser cobrada dos traba
lhadores que ingressaram ou vierem a ingressar na
Previdência Social após a promulgação da Emenda



v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Deputado José Thomaz
Nonô.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 13 de
abril de 1983 fiz o meu primeiro discurso nesta
Casa, que tratava da complexa questão da ca
na-de-açúcar no País. Abordei também o universo.
do Proálcool, um programa que permitia ao País vis
lumbrar dias melhores ao enfrentar a questão ener
gética, a questão da geração de empregos, do equilí
brio nas contas externas, todo um universo de fatores
que determinaram a própria criação do programa.

De 1983 para cá, Sr. Presidente, e de forma
lamentável, muito mudou, ou melhor, muito muda
ram o meu Estado, o Brasil, o Governo e a própria
relação canavieira, tão inerente à realidade nordesti
na e tão importante para o País.
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Constitucional nQ 20, de 15 de dezembro de 1998, O Núcleo de Educação do Partido dos Traba-
não se aplicando, em hipótese alguma, aos que in- Ihadores vem trabalhando no sentido de encontrar
gressarem antes daquela data. solução definitiva para o financiamento do crédito

Portanto, o objetivo é impedir que os poucos educativo, assim como condições adequadas para o
trabalhadores que completaram ou vierem a com- seu pagamento, diante da difícil situação de crise e
pletar o tempo de contribuição - ainda sem os 53 desemprego, tendo apresentado seu projeto de lei.
anos exigidos na regra de transição - possam fazer Vem, ao lado de outros partidos, tentando resolver
a opção prevista no artigo 92 da E.C. 20, que o dis- de modo imediato o problema criado pelo Governo
pensa da exigência de idade mínima, bastando que em relação à filantropia.
cumpra o tempo de serviço previsto no inciso I do § Essas questões são emergenciais e merecem
72 do art. 1Q da Emenda Constitucional 20/98. uma resposta rápida por parte do Governo que, no
(*)Grac:lela Paula Ferronl é presidente da Associação Nacional entanto, vem criando apenas dificuldades.
dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB). ' A solução permanente para o ensino superior

depende da expansão do setor público gratuito e de
qualidade. Uma expansão imediata de pelo menos
30% de vagas nas estruturas já existentes, particu
larmente nos cursos noturnos seria possível, desejá
vel e traria um pequeno alívio na demanda por va
gas públicas, sem necessitar de grandes investi
mentos.

A expansão planejada do setor público e gratu
ito para atender a demanda se faz cada vez mais
premente e para isso é necessário vontade política.
Quanto mais se demorar para avançar nesta ques
tão, mais difícil será a solução. O PT está atento ao
problema, cujo enfrentamento é parte da luta históri
ca do partido em defesa de uma sociedade demo
crática em que os recursos públicos sejam aplicados
sempre no bem-estar de sua população.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Passa-se ao

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a educação, historicamente, tem sido
tratada como um fardo pelos muitos Governos da
República, e não é diferente no Governo FHC.

As despesas com educação diminuíram em
13% entre 1995 e 1998. Enquanto persiste o analfa
betismo, há inúmeras crianças fora da escola, e os
estudantes de nível universitário representam pouco
mais de 1% de nossa população, percentualmente a
metade em relação a nossa vizinha Argentina e
apenas um quarto em relação a Cuba.

Os estudantes matriculados em universidades
públicas representam cerca de 40% das matrículas,
enquanto a maioria encontra-se matriculada no ensi
no superior privado, portanto, pago. Esta situação
não se dá por opção, mas resulta do estancamento
de matrículas públicas.

O número de matrículas no ensino medio vem
aumentando de modo significativo e em poucos anos
a demanda por vagas no primeiro ano do ensino su
perior vai superar o total de matrículas hoje existente.

Esse fenômeno significará um excelente mercado
potencial para o setor privado que se prepara para aten
dê-Io, enquanto o setor público- permanece estagnado.

São conhecidos os crescentes níveis de de
semprego e a decorrente queda do valor dos salári
os, além da necessidade de dividi-lo com um núme
ro maior de pessoas, na medida em que, com o
aprofundamento do processo recessivo, o desempre
go atinge um número cada vez maior de famílias.

É neste quadro que o Governo FHC elimina a
possibilidade do exercício da filantropia que benefi
ciava cerca de 400 mil estudantes, diminui seus
gastos com a educação pública, enquanto crescem
os recursos para pagamento dos serviços da dívida,
significando hoje cerca de 8% do PIB, contra os
3,7% investidos em educação.
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Não venho aqui, Sr. Presidente, fazer um rol da Fazenda, ora no Ministério do Planejamento, ora
de lamúrias ou de queixas sobre a infelicidade atual na Casa Civil dos Governos que se sucederam, fo-
do programa. Tentarei trazer °aos meus ilustres pa- ram abastardando os órgãos disciplinadores do sis-
res e, por intermédio da Câmara dos Deputados, à tema canavieiro e, sem dúyida alguma, subtraindo a
Nação algumas palavras que podem esclarecer a presença do Estado para todos os que, direta ou in-
dramática situação vivida pelo País hoje no que diz diretamente, influem na vida de um contingente de
respeito ao mundo da cana-de-açúcar. quatro milhões de pessoas..

Neste pequeno espaço de tempo que nos é Em 1996, com a liberação dos preços do álco-
assegurado e de forma absolutamente fluida, posto 01 anidro, foi enfatizado esse processo de Iiberaliza-
que não trago texto algum escrito, gostaria de abor- ção, absolutamente concluído em 10 de março de
dar uma pequena cronologia do programa, as rela- 1999, com a total não-intervenção nos preços da ca-
ções entre produtores de cana-de-açúcar e o Esta- na-de-açúcar e do álcool hidratado.
do, o rol de problemas que nos afligem hoje, e de fi- Já não existiam cotas, regras de produção ou
nalizar com algumas sugestões concretas ao Gover- comercialização, órgãos disciplinadores ou quais-
no do Presidente Fernando Henrique Cardoso. quer outros balizadores para o setor.

Em primeiro lugar, é necessário aduzir com mu- A primeira indagação que se faz aqui, Sr. Pre-
ita clareza que a cana-de-açúcar foi, nos primórdios sidente, é se essa liberação foi adequada. Tal pro-
da história do Brasil o seu produto mais relevante. cedimento foi concluído exatamente no momento

O Nordeste, até bem pouco tempo, foi o gran- em que o mercado apresenta um excedente de pro-
de produtor de cana-de-açúcar. Aliás, é essa maté- dução em torno de dois bilhões de litros de álcool,
ria-prima que marca os ciclos desenvolvimentistas excedente de produção este cuja origem iremos
da região e que, ainda hoje, se apresenta como analisar e que, sem dúvida alguma, não permite
grande fator de geração de emprego, tributos, regu- uma livre negociação de mercado, posto que, hoje,
lador da vida de inúmero Estados. apenas um segmento se apropria da geração de ri-

O relacionamento entre. açúcar e Governo, quezas de todo o sistema sucroalcooleiro: o das dis-
cana e Estado, também mudou ao longo dos tempos. tribuidoras de petróleo.
No pós-guerra houve uma crise de superprodução. E Hoje, essas distribuidoras compram o álcool
essa crise de o superprodução, como a quebradeira hidratado no mercado spot,no mercado livre, a mé-
generalizada dos empresários, gerou a criação do dios dezesseis centavos. Na semana passada, com-
Instituto do Açúcar e do Álcool, tendo sido o seu pri- praram a treze centavos oo que era vendido nas
meiro Presidente, salvo engano, o ainda testemunha bombas a quarenta, cinqüenta, até sessenta centa-
ocular de nossa história, Barbosa Lima Sobrinho. vos, dependendo do posto e da bandeira.

O IAA presidiu, durante várias décadas, toda a Mais grave ainda é o caso do álcool anidro, cuja
relação de produção do universo açucareiro, tanto as mistura à gasolina faz com que esse produto seja ad-
relações de mercado - interno e externo - quanto quirido a preços aviltantes - quinze, dezesseis, de-
quo~ produção, matéria-prima,·destinação do zessete centavos - e vendido ao consumidor final a
prodüto, preços, relações entre produtores de açúcar, preço de gasolina, ou seja, a um real e sete centavos,
Comerciantes, plantadores de matéria-prima e o uni- permitindo lucros de 400, 500, até 600%, o que repre-
verso de trabalhadores de indústria e do campo. O senta abuso e insulto a uma economia que se quer
IAA foi inovador na questão da composição harmôni- justa e racional. Não há, portanto, livre mercado.
ca dos litígios, posto que o equivalente às primeiras Chamo a atenção dos Deputados não afeitos
Juntas de Conciliação e Julgamento, de certa forma, ao tema para o fato de que a cana-de-açúcar com-
foram criadas para disciplinar conflitos entre fomece- preende um universo que engloba álcool e açúcar.
doresoe recebedores de cana-de-açúcar. Os dois produtos estão indissoluvelmente ligados,

Todas essas relações, ao longo do tempo, se posto que é da mesma matéria-prima, da ca-
deterIoraram. na-de-açúcar, que são extraídos, para depois se
, ': Em 1990, o então Presidente Collor extinguiu o subdividirem em espectro mais amplo de espécies e
'Instituto do Açúcar e do Álcool, e a cana-de-açúcar qualidades. Não há como distinguir política nacional
começou a ingressar, digamos assim, no contexto do açúcar. de política nacional do álcool.
de liberação de todo o seu universo produtivo. O que queremos analisar de forma até certo

Alguns órgãos menores, ora abrigados no Mi- ponto sumária são as razões que determinaram o
nistério da Indústria e Comércio, ora no Ministério crescimento absurdo dessa oferta de matéria-prima.
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Se analisarmos a produção de cana-de-açúcar no Em 1998, de 1.459.586 veículos fabricados, apenas
Brasil, poderemos dizer que na safra 1978179, que 1.092 foram movidos. a. álcool, o que equivale a
marca o advento do Proálcool I, o Nordeste produ- 0;07% da produção nacional.
zia 39 milhões e 41 mil toneladas de ca- Sr. Presidente, o cenário é muito fácil de ser
na-de··açúcar, e o Centro-Sul produzia 72 milhões e percebido. De um lado, os produtores aumentando
630 mil toneladas. Na. safra 98/99, ou seja, vinte o plantio de matéria-prima, sobretudo no Centro-Sul
anos E~ muitas e dolorosas crises depois, o Nordeste do País; do outro, o Governo desestimulando de to-
continuou produzindo mais ou menos o mesma coi- das as formas a criação de um mercado para o car-
sa, 43 milhões e· 29 mil toneladas de ca- ro a álcool, havendo, digamos assim, uma esquizo-
na-de..açúcar, enquanto o· Centro-Sul pulou de 72 frenia de políticas públicas e de opções empresaria-
milhões para 268 milhões e 904 mil toneladas. is. Essa oferta fez com que houvesse uma série de

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Bra- distorções nos mercados interno e externo. Em am-
sil produziu, na safra de 98/99, 311 milhões e 933 bas as frentes, à vista da superoferta, o preço sim-
mil toneladas de cana-de-açúcar, o que equivale a plesmente despencou!
aproximadamente 40% da produção mundial e que Tenho aqui alguns números relativos ao mer-
determinou, como se vai demonstrar aqui, a (~mple- cado externo. Hoje, na aldeia globalizada, existem
ta ruína, não apenas do mercado interno nacional, inúmeros brokers, os comerciantes tradicionais de
mas também do mercado externo. commoditles, que acompanham as produções em

Por que cresceu tanto? Cresceu porque, em. todos os países. O mundo inteiro sabe hoje que o
primeiro lugar, atendeu-se aos imperativos do Go- arasil tem excedentes de produção astronômicos. E
vemo. O primeiro Proálcool, feito na época dos Go- conseguimos a prOeza de praticamente quebrar o
vemos militares, foi uma reação do Governo brasile- mercado mundial de açúcar. Para se ter uma idéia,
iro ao primeiro choque do petróleo. Naquela época, o preço médio final da safra 94/95 foi de 13.18 cen-
precisando poupar divisas, o Governo militar enten-tavos de dólar por libra/peso. Esse valor decresce
deu de criar o Proálcool.l, que viabilizava apenas a hoje para 7.47 centavos por libra/peso. Em termos
produção de álcool anidro, ou seja, álcool que seria de tonelada métrica, caiu de 290 dólares america-
misturado à gasolina. Com isso, não apenas se esti- nos, na safra 94/95,·para 164 na safra 98/99 e hoje
mulava a agricultura brasileira oferecendo uma alter- beira os 100 dólares.
nativa brasileira de fabrico de combustível, como de No mercado aberto, a média de 1996 foi de
resto mam reduzidos os. contingentes de barris de 12.24 centavos de .dólar por .libra/peso; em 1997,
petróleo a serem importados para a produção de 12.06; em 98, já com a superprodução que nos a~li-

gasolina. ge, 9.68. No mês de maio, segundo o relatório da
Posteriormente, no Governo Figueiredo, veio o Empresa ED & S Man Sugar, a média é de 6.81

Proálcoolll, com o lançamento do álcool hidratado, centavos de dólar por libra peso, eqüivalendo apro-
álcool carburante direto, do carro a álcool, em Iin- ximadamente a três quartos ou menos do custo de
guagern popular. produção.

Em 1984, o Nordeste produzia 1.603.057 me- Ouço, com muito prazer, o nobre Deputado
tros cúbicos de álcool e o Centro-Sul, 7.647.606 me- Gonzaga Patriota.
tros cúbicos. O Nordeste que, em 1984, em núme- O Sr. Gonzaga Patriota - Deputado José
ros redondos, produzia 1.600.000 metros cúbicos, Thomaz Nonô,. não ousaria aparteá-Io, mas, devido
em 1998/1999, produziu 1.526.000 metros cúbicos, aos números e à matéria citados em seu pronuncia-
ou seja, viu sua produção decres~r. No Centro-Sul, mento sobre o problema do álcool do País, resolvi
a produção pulou de 7.600.000 para 12.256.778 Ii- fazê-lo. A Região Nordeste decresceu enquanto o
tros de álcool. Paradoxalmente, ~nquanto a produ- Centro-Sul cresceu. Deus sabe como cresceu. O
ção aumentava vertiginosamente,la venda de veícu- Governo, irresponsavelmente, criou o
los a álcool decrescia de forma a~ustadora. PROÁLCOOL. O nosso País~ apesar de ser de Ter-

Para que V. Exa possa aquilatar o que digo, ceiro Mundo, apresenta uma tecnologia de Primeiro
em 19U5, por exemplo, 96% dos veículos leves pro- Mundo no setor sucroalcooleiro. As indústrias auto-
duzidos eram veículos a álcool, exatamente 647.445 mobilísticas também desmobilizaram a fabricação
veículos para uma produção total de 674.422 - de carros a álcool, exatamente por essa falta de in-
96%, Sr. Presidente! Por isso a Nação se empe- centivo. O pronunciamento que V. Exa traz hoje,
nhou em plantar tanta cana e produzir tanto álcool. num País que entrou na globalização sem estar in-
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clusive preparado para tal, é de tamanha importân- de solicitar a V. Exa que ocupe sempre a tribuna -
cia. Infelizmente, pronunciamentos como este de V. hoje, amanhã, permanentemente -, pois quem
Exa., com tantos dados, com tantos números, mui- . sabe uma hora dessas os Governos que aí estão
tas vezes não são levados a sério. Quero trazer, ouvem o seu alerta e passam a enxergar o setor su-
também como nordestino - sou de Pernambuco, vi- croalcooleiro como um grande empregador. O setor
zinho de V. Exa., que é de Alagoas -, a minha soli- emprega muito mais que o Grande ASC. Esse gran-
dariedade, o meu apoio. Que o Governo, que o Mi- de empregador tem sido realmente maltratado ao
nistro do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio, longo dos anos. Dizem que usineiro é caloteiro. Não
que todos os Ministros do Governo recebam esse enxergam os usineiros dignos e honrados que fa-
pronunciamento de V. Exa., para que vejam que es- zem do seu trabalho um dos maiores geradores de
tamos inclusive exportando essa tecnologia. Para- emprego deste País. Congratulo-me com V. Exa. e
béns, Deputado Thomaz Nonô. mais uma vez solicito que use muitas vezes a tribu-

O SR. JOSÉ THOMAS NONÔ - Agradeço ao na. Tenho certeza de que em algum momento sua
nobre Deputado Gonzaga Patriota o aparte. voz haverá de ser ouvida. Muito obrigado.

Aproveito para dizer que não há mercado livre O SR. JOSÉ THOMAS NONÔ - Deputado Ro-
em questão de commodities. A União Européia e o mel Anizio, agradeço a inestimável contribuição. V.
mercado americano subsidiam, de forma acintosa, Exa., que tão bem representa neste Parlamento a
sua produção agrícola. Para que V. Exas. tenham região do Triângulo Mineiro, de Ituiutaba, Iturama,
idéia, o subsídio de beterraba para produção de Conceição das Alagoas, é profundo conhecedor da
açúcar, na França, chega a 470 dólares por tonela- problemática que ora abordamos.
da. Só aqui, de forma ingênua, se quer praticar agri- Temos levado e vamos continuar levando es-
cultura sem subsídios. Por vezes se esquece que ses e outros números à CIMA, Comissão Interminis-
esse mercado é, digamos, artificial na sua origem, terial do Álcool, de cujo Conselho Consultivo sou
posto que o álcool - voltarei a mencionar o assunto membro, para tentar sensibilizar o Governo.
ao término de meu discurso, mas desde já é bom· O aparte de V. Exa trouxe também uma ques-
que fique claro - jamais competirá em igualdade de tão transcendental: é inerente à questão do açúcar
condições com o combustível extraído de matéria um universo de preconceitos. Maus empresários
fóssil, de petróleo. existem em todas as atividades. Conheço banquei-

O álcool é fruto de uma determinação política ros delinqüentes, financistas obscenos, empresas
do Governo pelos seus ganhos na geração de em- aéreas que sugam o que podem e o que não podem
pregos, nas questões ambiental e ecológica e com do Tesouro Nacional. Usineiros existem também e
relação à fixação do emprego no campo, à absorção de todas as espécies, excelentes e péssimos, como
da mão-de-obra desqualificada e à economia de di- de resto em toda atividade empresarial.
visas, posto que a Petrobras, em que pese toda a O que é importante destacar, e V. Exa foi mui-
"colher de sopa" que tem recebido do País durante to feliz no seu aparte, é o universo de pessoas que
todos esses anos, hoje ainda só responde a um englobamos. Entre trabalhadores diretos temos algo
pouco mais de dois terços do consumo nacional. em tomo de 1 milhão e 300 mil neste País.

O Sr. Romel Anizio - Permite-me V. Exa. um" Mão-de-obra, repito, na sua quase totalidade des-
aparte, Deputado José Thomaz Nonô? . qualificada, bóia-fria, trabalhador rural que precisa

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Ouço V. Exa. ser fixado no campo para não agravar o problema
com prazer. das cidades.

O Sr. Romel Anizio - Deputado José Thomaz Este é o grande significado do Proálcool. Qu-
Nonô, faço este aparte apenas para me congratular ando a venda de carros à álcool atingiu o auge, o ar
com V. Exa., prezado amigo, companheiro e bata- da região metropolitana da Grande São Paulo me-
Ihador incontestável pelas causas do setor sucroal- Ihorou qualitativamente, como apontavam os estu-
cooleiro deste País. Há na minha região agricultura dos daCETESS e de todas as instituições de moni-
evoluída nesse setor sob todos os aspectos: alta toração do meio ambiente.
produtividade, rentabilidade, mão-de-obra barata. A nossa balança de pagamento é poupada, o
Mesmo assim, o setor passa por sérias dificuidades. gasto de dólares é reduzido em expressão bastante
No Triângulo Mineiro, região próspera, vivenciamos substancial, devido à atividade substitutiva de impor-
grandes dificuldades dado o descaso com que o se- tações que o álcool representa. Temos ganhos, re-
tor vem sendo tratado ao longo dos anos. Gostaria pito, de todos os lados. Agora, o que existe é sobre-



va.
o Sr. Eber Silva - Deputado José Thomaz

Nonô, com muita alegria faço este aparte para tor
nar-me solidário à bandeira do setor sucroalcooleiro
nesta Casa. Não represento nenhum Estado ou re
gião do Nordeste, mas represento a região nor
te-noroeste do Estado do Rio de Janeiro, que, ao
longo dos anos, foi grande produtora de açúcar e,
na época do Proálcool, uma das mais privilegiadas
do País. Hoje, das dezenove usinas daquela região,
cinco estão moendo cana e guardando seus empre
gados, enfim, conseguindo sobreviver. As outras
doze foram fechadas, sendo que duas estão prestes
a ser fechadas. Assim, veio a pobreza, o descaso, a
desestabilização dos serviços públicos, a moratória
do comércio e a falência da região. Ontem a catego
ria fez uma bela manifestação, uma bonita passeata
em Campos dos Goytacazes. Aproveito este aparte
para ressaltar a grande realidade: o setor sucroalco
oleiro não precisa nem quer ser subsidiado p~lo Go
verno. Ele precisa ser reestimulado, não somente na
área econômica, mas também na área social, pois
este setor vem resgatar aquela mão-de-obra desqua
lificada absorvida com o trabalho do campo. Para
béns, Deputado José Thomaz Nonô. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONO - Deputado
Eber Silva, agradeço a V. Exa a contribuição. O nor
te fluminense é bom testemunho, como o é hoje
também o Estado de Alagoas, onde nove unidades
foram fechadas. E não é uma questão de esquerda
ou de direita, de Norte ou Nordeste, de Centro ou
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tudo covardia cívica, preconceito, ignorância e inér- Sul, mas eminentemente nacional e patriótica. É
cia de alguns órgãos governamentais. uma questão de emprego, de soberania brasileira,

Espero, nobre Deputado Romel Anizio, ainda de querer melhor dias para o País. Em cada unida-
no decorrer deste discurso, trazer algumas proposi- de que se fechou em Alagoas, em cada uma que fa-
ções eoncretas porque, como disse no início, não Iiu em Campos, não houve outra cultura substitutiva,
vim aqui trazer histórias nem choradeira, até porque mas um engrossar de sem-terra, de sem-emprego,
não adianta. Temos é de propor medidas absoluta- de sem-esperança, de sem-vida que perambulam à
mente concretas ao Governo, que, no passado, ins- mercê de um aventureiro qualquer que deles se
tituiu e estimulou o Proálcool e obviamente é ainda aproveite para fazer talvez uma jornada politicamen-
por ele responsável. te temerária.

Foi o Presidente Fernando Henrique Cardoso Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o tem-
que, há aproximadamente quatro anos, em declara- po voa e, enriquecido o meu pronunciamento pelos
ção pública ao País - lembro-me bem da data: era apartes dos colegas, não pude me alongar na análi-
o tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares -, se de alguns fatos que completariam o meu discur-
disse ter interesse na expansão do programa. Isso so. Solicito ao Presidente tempo suplementar para
levou os produtores a aumentar o plantio de ca- que eu possa ao menos propor, de forma específi-
na-de-açúcar, sendo essa fala, sem dúvida alguma, ca, algumas medidas que julgo absolutamente factí-
um dos vetores que acarretaram a superprodução veis para o soerguimento do programa.
que hoje vivenciamos. Lamentavelmente, o segmen- Entendo que mais do que rememorar erros do
to acreditou na palavra do Governo. passado, importa propor algo substancial para o fu-

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Eber SiI- turo.
A primeira medida diz respeito a uma questão

que há vários meses está sendo discutida pelos Mi
nistros no CIMA, referente à aquisição de 1 bilhão e
600 milhões de litros de álcool excedentes da pro
dução ~tual. O Governo pode, deve e tem meios.
para compelir também as distribuidoras a arcarem
com parte desse ônus, até porque, repito, elas estão
ganhando dinheiro obsceno. Compram álcool a
R$0,15 e vendem a R$1,06. Não há cocaína, maco
nha irrigada, atividade agroindustrial qualquer que
dê lucro tão abundante como este que estão tendo
a Shell, a Esso, a Texaco, a Ypiranga, as sete irmãs
que exploram o território nacional.

Outra medida que reputo indispensável é a
adição de 3% de álcool ao óleo diesel, para criar
mercado. Os estudos técnicos estão encalhados no
Ministério da Ciência e Tecnologia há não sei quan
to tempo, à espera de providências da Agência Na
cional de Petróleo, que ninguém sabe se vêm e
quando vêm. Só essa adição geraria consumo de 1
bilhão de litros de álcool, servindo para absorver a
produção do setor e estabilizar o mercado.

É necessário também retomar a produção de
veículos a álcool, não para os 96% que tivemos há
dez ou doze anos, mas para um patamar razoável
de 15%, mediante a implementação dos estímulos
fiscais pertinentes. .

A quarta medida que sugiro, Sr. Presidente, é
o cumprimento pelos Governos Federal, Estadual e
Municipal de medida tantas vezes prometida: frotas
oficiais movidas a álcool.
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Apresento uma última e delicada prQposta.
Precisamos de certo grau de estatismo. Embora
possa parecer anacronismo, não o él Há necessida
de de alguma disciplina para o mercado. Não se
pode permitir que pequena melhoria econômica
eventualmente advinda gere novamente expansão
na atividade primária. É indispensável criar algum
órgão que faça coercitivamente sentar à mesa a
Agência Nacional do Petróleo, as distribuidoras, os
produtores, fornecedores de cana e trabalhadores
rurais para que possamos realmente dar concretude
às repetidas palavras do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso de que o Proálcool, sendo uma con
quista da sociedade brasileira, pode e deve ser apo
iado.

Quero crer que essas palavras são verdadei-
raso

Quero crer que o Governo é inteligente!
Não pedimos favor, Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados. Pedimos, sim regulamentação e um
mínimo de atenção governamental para uma ativida
de que emprega - repito - 1 milhão e 300 mil pes
soas, responsável pela geração de uma massa de
recursos imprescindíveis à sociedade brasileira. Não
é um programa de A, B ou C, não é um problema
ideológico nem uma postulação de usineiros e de
trabalhadores. É um imperativo de desenvolvimento
nacional que a boa inteligência brasileira, sem dúvi
da alguma, não vai deixar morrer de inanição, em
briagado no álcool que produz!

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Tho
maz Nonô, assumem sucessivamente a
Presidência os Srs. Gonzaga Patriota, 42

Suplente de Secretário; Nelson Santos e
José Antônio, § 22 do art. 18 do Regimento
Interno.

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO) 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Antonio) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Ministro dos
Transportes, Eliseu Padilha, será bem-vindo em sua
visita a Rondônia. mas que não espere muita festa.
Nossa gente está cansada de promessas. Agora fa
remos como São Tomé: só vendo para acreditar,
pois lembro que a restauração da BR-364 foi prome
tida por Padilha logo nos primeiros meses de Minis
tério.

Rondônia também não vai aceitar uma simples
operação tapa-buraco. No trecho de Vilhena a Porto
Velho, a BR-364 terá de ser restaurada por inteiro,
em pontos como Nova Vida a Ariquemes. Menos
crítico é o trecho de Porto Velho a Rio Branco, que
pode ser resolvido com reparos mais superficiais.
Eu espero sinceramente qtle desta vez o Ministro
dos Transportes venha para me desmentir e provar
que este Governo ainda tem alguma ligação com as
questões nacionais.

Não se pode'aceitar desculpas de falta de re
cursos. Que o Ministro não se apegue a propaganda
oficial que fala em ajuste fiscal. Dinheiro este Gover
no tem e sobrando. Caso contrário não daria de pre
sente quase 2 bilhões para dois bancos sem qual
quer expressão. E olha que para dar este dinheiro
não foi preciso nem autorização do Ministro da Fa
zenda, quanto mais do Presidente- da República.
Com esse dinheiro, é bom lembrar, daria para cons
truir uma B~-364 inteiramente nova e duplicada.

Era o que tinha a dizer.
O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Antonio) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. HERMES PARCIANELLO (PMDB 

PRo Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, fui um intransigente
defensor das rígidas regras que norteiam o atual
Código de Trânsito Brasileiro. Há muito que a socie
dade brasileira esperava uma. legislação rigorosa,
pois somente assim conteríamo~ o ímpeto de moto
ristas irresponsáveis que deixavam rastros de indig
nação e sofrimento a milhares e milhares de famílias
brasileiras, vendo seus entes serem sepultados viti
mados por acidentes de trânsito que faziam, e que
parece fazer, ainda que em escala substancialmen
te menor, do Brasil o recordista na área.

Um dos adventos mais rígidos do atual código
são as multas pesadas, e que continuem sendo pe
sadas.

Mas se a lei conseguiu conter e reduzir os aci
dentes, objeto das multas, por outro lado, a aplica
ção das penalidades vem contribuindo demasiada
mente, e ilegalmente, para engordar o caixa de go
vernantes inescrupulosos. É o que está acontecendo
no Paraná, onde o atual Governador viu nas multas
uma fonte de receita. Criou-se no Paraná a indústria
da multa e já há até premiações às autoridades de
trânsito para lavrarem seus autos de infrações.

O Detran-PR está arrecadando mais em muI
tas do que em IPVA. Isso é absurdo!
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Tramita nesta Casa, Sr. Presidente, Sras. e Lamento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
Srs. Deputados, um projeto de minha autoria, apre- dos, o fato de o Senador Roberto Requião ter' perdi-
sentado na legislatura passada, que estabelece a do as eleições - perdido, não; foi roubado, eis que
obrigatoriedade da assinatura do motorista nos au- manipularam as pesquisas, prometeram convênios
tos de infrações. Essa iniciativa visa não apenas e depois das eleições cancelaram. E quando falo
conter a volúpia das autoridades policiais encarrega- em manipulação de pesquisas, registro mais uma
das de aplicar as multas, como também resgata ao vez que os jornais no dia das eleições noticiaram
cidadão o direito ao contraditório. Sobre este assun- em manchetes garrafais que Lerner ganharia com
to já me pronunciei nesta tribuna dias atrás, e volta- diferença de 15%. Sabem quanto foi a diferença?
rei a ele tão logo a Comissão de Viação e Transpor- Menos de 5%. Mas voltando ao raciocínio anterior;
tes receba o parecer do ilustre Parlamentar paraiba- tivesse Requião vencido as eleições, as praças de
no, Domiciano Cabral, ao meu projeto. Lembro ape- pedágio já tinham sido implodidas, pois é um verda-
nas que na legislatura passada havia sido designa- deiro assalto contra o povo trabalhador do Paraná.
da uma Parlamentar, que emitiu parecer favorável à Agora vai dobrar de preço. Mas não vamos ficar ca-
proposta. O projeto, no entanto, não prosperou por lados. Nós, no Paraná, vamos reagir com protestos,
falta de quorum na Comissão de Viação e Trans- com mobilizações e com denúncias contra o gover-
portes, visto que o período pós-eleição dificultou so- no deste tal de Jaime Lerner.
bremaneira o alcance do quorum deliberativo da- Era o que tinha a dizer.
quela Comissão. Mas a matéria voltou a sua tramita- O SR. EBER SILVA - Sr. Presidente, peço a
ção normal e acredito que os Parlamentares não he- palavra pela ordem.
sitarão em aprová-Ia. O SR. PRESIDENTE (José Antonio) - Tem V.

Condeno, portanto, Sr. Presidente, a voracida- Exa a palavra.
de fiscal do Governo Jaime Lerner em buscar nas O SR. EBER SILVA (PDT - RJ. Pela ordem.
multas uma forma de receita. Essa gente quebrou o Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Estado e agora quer arrancar o couro do povo para- Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna da Câmara,
naense por meio de multas que nunca se sustentam nesta data, também marcado, como brasileiro que
na legislação, muitas das quais lançadas aleatoria- gosta de cultura e da cultura nacional, pela morte de
mente, sem que o condutor tenha o direito a defesa. Dias Gomes, um dos maiores escritores, dramatur-

Cito um exemplo de como isso pode ser feito: gos e novelistas do País. Grande contribuinte da po-
um motorista cruza um sinaleiro em verde, mas se o pularização da literatura brasileira e homem de mui-
guarda de trânsito quiser autuá-lo lavrando que ele to discernimento social e político.
avançou o sinal, jamais o condutor terá condições Todavia, Sr. Presidente, não é, propriamente,
de provar que naquele dia, e naquele exato rnomen- este, o meu tema, nesta hora. Quero tratar de um
to, ele cruzou o sinal em verde ou em vermelho. Fi- dos mais graves problemas sociais do País: a abso-
cará valendo a arbitragem do guarda. Isso é um ab- luta omissão das autoridades e do sistema político e
surdo, pois se o guarda tiver estímulo para aplica- social com a ressocialização ou a preservação dos
ção de multas, ou ainda - e isso é comum em cida- valores éticos e morais da população prisional car-
des interioranas - se tiver alguma animosidade cerária.
contra determinada pessoa, ele lavra o auto e a Membro do Conselho da Comunidade da cida-
pessoa não terá outra alternativa senão pagar a de de Campos dos Goytacazes, convocado pelo Dr.
multa quando a receber em sua casa. Dacione Nunes, Meritíssimo Juiz da 111 Vara Crimi-

Além das multas, o Governo do Paraná agora nal daquela Comarca, constatei, ao longo dos últi-
ensaia um aumento nas tarifas do pedágio. Este pe- mos 7 anos, todas as dificuldades e ineficácia do
dágio é o maior assalto. já praticado contra o povo sistema na recuperação social do preso.
do meu Estado. Fizeram alguns reparos nas rodovi- São poucas e pequenas as cadeias e são pou-
as e enfiaram goela abaixo do povo um monstruoso cos e pequenos os presídios.
pedágio. ',. Os recursos destinados para o setor, pelo

Quando iniciou o pedágio, começaram a co- Estado, são muito poucos. Há muitos presos com
brar uma tarifa proibitiva. Aproximaram-se as elei- tempo de presídio, sem usufruir do instituto da pro-
ções, os protestos aumentaram e o Governo bai- gressão da pena. Muitos presídios são construções
xou-as pela metade. Ganhou as eleições e agora antigas e desgastadas, inadequados, desequipados,
vai aumentar a tarifa de novo. com infiltrações e pouca segurança. O número de
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presos, por outro lado, é cada vez maior, incontrola- Sr. Presidente, cada Parlamentar que aqui
velmente. está chegou a esta Casa por uma série de razões,

Esses não são, contudo, os piores problemas, no entanto todos possuem em comum o desejo de
na visão deste Parlamentar. A ociosidade e suas elaborar regras de conduta' para a sociedade que
conseqüências são terríveis, Sr. Presidente. amenizem a vida do brasileiro, tomando o País mais

Há pessoas que cometeram crimes, sem ser justo e mais equânime em termps de oportunidades.
marginais, e, na prisão, estando ociosas e expostas a Quando nesta Casa adentramos, cheios de so-
depressões e más influencias, tornaram-se terríveis e nhos, motivados, deparamo-nos com o fato de que
perigosas. este Plenário pouco vota. Há projetos que tramitam

Grande parcela do crime organizado é coman- há mais de uma década nesta Casa, aguardando a
dada a partir das penitenciárias. Organizações crimi- oportunidade de serem apreciados, sendo que mui-
nosas como Comando Vermelho e Falange Vermelha tos deles nem nas Comissões são examinados. E
foram concebidas dentro de casas prisionais. A cor- aquele ímpeto, aquele desejo ardente de bem repre-
rupção, a impunidade e a falta de vigilância sobre os sentar a sociedade vai se desvanecendo, diminuin-
presos facilita muito o crime organizado e a sua absor- do, e começamos a nos desanimar com o Plenário

da Casa. .ção de presos ociosos no interior dos presídios.
É comum, Sr. Presidente, nos presídios, o De outro lado, observamos que mais de 70%

acesso de condenados a telefones celulares, bips, das leis promulgadas no Brasil, portanto mais de
dinheiro e armas, o que facilita a realização de ope- 70% do ordenamento jurídico deste País, têm ori-
rações, inclusive de fugas. Uma ocupação profissio- gem não nesta Casa, não no Poder Legislativo,
nal, formativa e terapêutica teria um efeito ético e mas, por incrível que pareça, em outro Poder que
moral devastador sobre essa triste realidade. não foi criado com esse espírito, com esse princípio

legiferante. O Poder Executivo é, hoje, o maior feitor
Diante dessa situação, entendemos que se faz de leis, de regras de conduta para a sociedade bra-

urgente e necessária a adoção de medidas adminis- sileira.
trativas, no sentido de implantar os presídios produ- No século XVII, um francês de nome Montesqui-
tivos, com a oferta de diversas atividades profissio- eu escreveu uma obra secular - por que não dizer
nais e educativas aos presos, que os manterá ocu- milenar _, intitulada "O Espírito das Leis". Com essa
pados, produzindo, recebendo e até gerando econo- obra o Barão de Montesquieu desenhou um Estado
mia para o Estado, que, hoje, gasta muito dinheiro moderno, no qual as funções e prerrogativas de cada
para manter um preso no sistema. Poder estariam, de maneira muito clara, delimitadas.

. É neste sentido, Sr. Presidente, que estamos Ao Poder Legislativo cabem, na concepção do
recomendando, nesta data, ao Sr. Ministro da Justi- Barão de Montesquieu, a elaboração das leis e a fis-
ça, Renan Calheiros, indicação no sentido da orien- calização do Executivo; ao Poder Executivo, como o
tação aos Secretários de Justiça Estadl!ais, da adap- próprio nome diz, a execução das leis elaboradas
tação e/ou construção dos presídios produtivos. em um outro Poder, independente; e ao Poder Judi-

Muito obrigado, Sr. Presidente, e que Deus ciário, o julgamento de toda e qualquer contenda
nos abençoe a todos! entre os Poderes e dentro da sociedade.

O SR. PRESIDENTE (José Antonio) - Conce- No entanto, Sr. Presidente, com o passar do
do a palavra ao Deputado Wilson Santos, do PMDB tempo, mesmo já no limiar de um novo século e de
do Mato Grosso, que disporá de 25 minutos para o um novo milênio, temos visto que muitas sociedades
seu pronunciamento. não conseguem vislumbrar com clareza essa sepa-

O SR. WILSON SANTOS (PMDB - MT. Sem ração entre os Poderes.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. No Brasil, a partir de 1988, com o advento da
Deputados, abordarei dois assuntos que reputo da atual Constituição, chamada de Constituição cidadã,
maior relevância para o País. o Poder Executivo ganhou também a prerrogativa

O primeiro é sobre a vitória histórica deste Par- de elaborar medidas provisórias segundo o seu en-
lamento e, de maneira bastante especial, do Presi- . tendimento,. segundo a sua ótica, inclusive regula-
dente Michel Temer, que conseguiu, com muita ha- mentar dispositivos constitucionais. E durante a sua
bilidade, finalmente negociar com as Lideranças vigência~ essas medidas provisórias têm força de lei.
partidárias e com o Poder Executivo a regulamenta- Esse princípio, Sr. Presidente, feriu de morte o Par-
ção da expedição de medidas provisórias. lamento brasileiro.
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Na qualidade de novel Parlamentar, nesta

Casa, fiquei profundamente decepcionado quando
tomei conhecimento de que á cada três dias se edi
ta uma nova medida provisória neste País. Há medi
das provisórias que já foram reeditadas mais de
quarenta vezes. O Poder Executivo executa as suas
prerrogativas e executa também, na grande maioria,
as prerrogativas deste Poder, que não deveria
transferi-Ias a ninguém. Como as nossas impres
sões digitais, as prerrogativas e as atribuições deste
Parlamento são intransferíveis, Sr. Presidente.

Parabenizo as lideranças partidárias que, ao
longo de várias semanas, vêm negociando e conse
guiram concluir uma proposta negociada, que deve
rá, a partir de hoje, ser discutida neste plenário,
para ser aprimorada e aprovada de maneira definiti
va. O poder de edição de medidas provisórias será
restringido, e as medidas provisórias terão prazo
máximo de sessenta dias, podendo ser reeditadas
uma única vez, por mais sessenta dias. E o mais im
portante é que inverteremos o princípio: se essas
medidas provisórias não forem votadas em tempo,
perderão os seus efeitos, coisa que não acontecia.

Falo aqui baseado em uma experiência nova
que estou vivendo nesta Casa. Ao chegar aqui fui
levado a acompanhar uma polêmica sobre a Medida
Provisória nll 1.803, que trata da faixa de fronteira
internacional.

Onze Estados deste País fazem divisa interna
cional com Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia,
Peru, Colômbia, Guiana Francesa, Venezuela e ou
tros países. Nessa medida provisória, o Governo
praticamente confiscou todas as terras ao longo
dessa divisa. Os proprietários, do dia para a noite,
viram seus títulos e escrituras perderem a validade.
Esses títulos foram adquiridos com pecúnia e expe
didos pelos Estados, do Rio Grande do Sul ao Ama
pá.

A União transferia aos Estados o poder de titu
lar ao proprietário particular, e esses títulos até hoje
não são aceitos como garantia real junto ao Banco
do Brasil ou a qualquer instituição financeira que se
propõe à liberação de créditos.

Na faixa de fronteira há um clima extremamen
te tumultuado, de muita expectativa: as invasões au
mentaram, os fazendeiros armaram-se, saques
acontecem, porque os títulos foram declarados invá
lidos pelo Governo, e uma decisão de tamanha en
vergadura, de conseqüências profundas, foi tomada
por via de medida provisória, já na quarta edição.

Sr. Presidente, ao encerrar este tema, mais
uma vez parabenizo o Presidente Michel Temer,

que, com certeza, como outros grandes homens
que presidiram esta Casa, ficará inscrito nos Anais
da história deste Parlamento e deste País como um
Presidente que teve a coragem de dizer ao Poder
Executivo que cuide das suas prerrogativas e das
suas atribuições, porque das nossas cuidamos nós.

Parabenizo o Presidente Michel Temer, as li
deranças partidárias e todos os Parlamentares. Com
certeza, a partir de hoje iremos trabalhar pela apro
vação de um texto que regulamente e discipline a
matéria. Se Deus quiser, as próximas gerações de
Parlamentares terão urna convivência mais transpa
rente com o Poder Executivo.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Faço com muita honra a defesa do Banco do

Brasil, pois de alguma forma estarei antecipando a
memória e um pouco da história de uma das institui
ções mais antigas e respeitáveis deste País.

Há 190 anos foi criado o Banco do Brasil, para
ser o primeiro a funcionar nos domínios portugue
ses. Foi o apoio decisivo para que as autoridades
daquela época custeassem escolas e hospitais e
equipassem os navios que minaram as últimas re
sistências lusitanas, o que assegurou a independên
cia do Brasil, em 1822. Até no processo de nossa
independência o Banco do Brasil, ainda caçula, pe
quenino, teve participação.

Após esse episódio, o Banco já se destacava
corno instituição de fomento econômico, destinando
as primeiras linhas de crédito à agricultura, com o
intuito de recrutar os imigrantes europeus para as
sentamentos em lavouras de café, então sob o im
pacto da libertação da mão-de-obra escrava.

Com o advento da proclamação da República,
em 1889, o Banco foi chamado a cooperar na ges
tão financeira do novo regime político, destacan
do-se como agente saneador ç1a crise financeira
herdada da extinta monarquia.

Veio o ciclo da borracha, e o Banco do Brasil
instalou a sua segunda agência justamente lá na
Amazônia, em Manaus, materializando sua vocação
para dinamizar o interior e apoiar o processo de in
tegração nacional.

De lá para cá, Sr. Presidente, colegas Deputa
dos que nos honram ao prestigiar o nosso pronunci
amento, com os sucessivos ciélos inerentes a um
país em desenvolvimento, como foi com o do café, e
na implantação do nosso parque industrial e siderúr
gico, com a criação da Companhia Siderúrgica Naci
onal, um dos marcos mais significativos da industria
lização brasileira, o Banco também esteve presente,
da mesma forma que lançava as bases para o fo-



No Programa de Geração de Emprego e Ren
da - PROGER, que visa qualificar o profissional,
avaliar a viabilidade econômica do Proex e atender
a potenciais empreendedores no desenvolvimento
do segmento de cooperativas, microempresas e em
presas de pequeno porte, desde sua criação, em
1994, foram realizadas 29 mil operações na área ur
bana, aplicando-se mais de 458 milhões de reais.
Esse resultado gerou e mantém 319 mil empregos.

Como gestor do Fundo Constitucional de Fi
nanciamento do Centro-Oeste - FCO, o Banco do
Brasil beneficia produtores rurais, pessoas físicas e
jurídicas. Dos 2,4 bilhões de reais destinados ao
Centro-Oeste, 90% foram designados para projetos
de pequenos e miniprodutores rurais, pequenas e
microempresas, contribuindo decisivamente para o
desenvolvimento econômico e social do Cen
tro-Oeste. No momento em que o País passa por
essa séria crise de desemprego, as atividades do
FCO geraram e mantêm 393 mil empregos, sendo
168 mil diretos e 225 mil indiretos.

Sr. Presidente, eu gostaria de ressaltar tam
bém que as subsidiárias do Banco do Brasil, como a
Brasilprev, que atua no segmento de previdência
complementar e na corretagem de seguros, e a que
atua na área de turismo, apresentam resultados
sempre superiores aos da concorrência. Dirijo essa
informação principalmente àqueles'que dizem que
nós que defendemos o Banco do Brasil defendemos
uma instituição dinossáurica.

Hoje, o mais importante projeto de desenvolvi
mento para a Região Centro-Oeste conta com a par
ticipação decisiva da Previ. A Ferronorte é conside
rada atualmente ~ ferrovia mais moderna do mundo,
construída a partir de tecnologia avançada, que em
prega, entre outros itens, dormentes de concreto mais
duráveis e ecologicamente corretos. As suas composi
ções de até cem vagões serão puxadas por modernas
locomotivas diesel-elétricas com capacidade de trans
portar volumes próximos a 10 mil toneladas.

zero
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mento da atividade agrícola. Ou seja, colegas Depu- No segmento do comércio exterior, o Banco
tados, ao longo desses quase 200 anos de história, mantém linhas de financiamento que dão suporte às
podemos ver a atuação do Banco do Brasil em cada exportações de insumos e bens de serviços, consi-
fase do desenvolvimento deste País. deradas essenciais para a modernização industrial.

Mas as principais atribuições do Banco foram Além de gestor do Programa de Apoio ao lncremen-
redefinidas na reforma bancária de 1964, quando fi- to das Exportações - PROEX, o Banco do Brasil
cou determinado que o Banco do Brasil funcionaria atua também com recursos próprios como comple-
como um instrumento de execução de políticas cre- mentação do fundo. O resultado dessa iniciativa é a
ditícias e financeiras do Governo Federal. liderança do ranking, com 26% do total de opera-

A partir de 1986, com o fim da Conta Movi- ções registradas. Em outras palavras, 3 bilhões de
mento, que servia de aporte de recursos das opera- dólares são destinados ao apoio do setor exporta-
ções que realizava na qualidade de agente financei- dor.
ro do Tesouro Nacional, o Banco do Brasil, para
continuar cumprindo sua missão de apoiar o desen
volvimento econômico e social do Brasil, teve de in
gressar em novos segmentos e lançar novos produ
tos e serviços, iniciando assim a sua transformação
em um conglomerado, a partir da constituição de
subsidiárias em diversos segmentos do mercado fi
nanceiro.

O SR. CARLOS DUNGA - Permite-me V. Exa
um aparte, nobre Deputado?

O SR. WILSON SANTOS - Com todo o pra-

O SR. CARLOS DUNGA - Deputado Wilson
Santos, parabenizo V. Exa pelo grande pronuncia
mento que faz nesta tarde, especialmente quando
se refere ao Banco do Brasil. Também na minha Re
gião, Nordeste, foi o Banco que desbravou, que
adentrou o Nordeste, levando o fomento, levando o
social para milhares de nordestinos. Foi ele que fez
com que o pequeno proprietário e produtor rural ob
tivessem, nas décadas de 60 e 70, financiamento
para sua produção agrícola. Parabenizo V. Exa pelo
importante tema que aborda nesta tarde.

O SR. WILSON SANTOS - Agradeço ao no
bre Deputado Carlos Dunga o aparte, que incorporo
ao nosso pronunciamento.

Sr. Presidente, dando continuidade à história
de sucesso do Banco do Brasil, eu gostaria de elen
car alguns dados sobre o desempenho recente da
instituição, começando pelo setor rural, objeto da
principal matéria da revista Veja desta semana.

O setor rural é responsável por um terço do
PIB nacional, este equivalente a 788 bilhões de dó
lares. Foram os resultados obtidos no campo que fi
zeram com que a crise de janeiro não se prolongas
se, o que teria trazido danos irreversíveis à econo
mia nacional. O Banco do Brasil direcionou 5 bilhões
de reais para as safras de 199511996; e 6,1 bilhões
para as de 1997/1998. A previsão para 1998/1999 é
de 7 bilhões.



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 22457

lucrativas do conglomeradoA construção da ferrovia gera mais de 3 mil
empregos diretos e cerca de 20 mil empregos indire
tos. O início de sua operação terá reflexos imediatos
no desenvolvimento do Brasil. Entre os benefícios
destacam-se a redução do custo transporte da safra
de grãos produzida na região Centro-Oeste e exporta
da através do Porto de Santos e principalmente Para
naguá, a garantia de maior rentabilidade para o produ
tor rural, que contará ainda com a chegada de fertili
zantes e insumos mais baratos pelo frete de retomo.

Aproveito, colegas Deputados, para destacar
também o desempenho da BB-DTVM, que é a distri
buidora de títulos e valores mobiliários. Essa empre
sa - e mais uma vez me orgulho em revelar - é lí
der no mercado de administração de recursos de
terceiros. Com patrimônio equivalente a 25 bilhões
de reais, representa 17,8% de participação no mer
cado de fundos de investimentos, liderando também
o ranklng do sistema financeiro.

A partir dessa realidade, torna-se inadmissível
imaginar a privatização do Banco do Brasil. Nesse
contexto indago: com que meio poderá o País reto
mar o desenvolvimento sem a participação dessa
importantíssima instituição? Na verdade, não ape
nas um estabelecimento oficial de crédito, mas um
símbolo emblemático danossa história econômica.

Na recente crise do real, em janeiro último, a
questão das contas públicas ficou novamente como
o centro das atenções no âmbito do Governo e da
imprensa. Essa crise trouxe à tona a defesa da pri
vatização das estatais ainda em poder da União.
Com isso, colegas Deputados, a questão da privati
zação do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Fe
deral, do BASA e demais bancos públicos federais
tem sido reiterada, especialmente pelas autoridades
do Fundo Monetário Internacional, embora as nega
tivas do Governo Federal sejam através do Presi
dente da República ou dos membros da área econô
mica.

Mas a realidade, Sr. Presidente, é que () Minis
tério da Fazenda retomou as atividades do Comitê
de Coordenação Gerencial das Instituições Finance
iras Públicas Federais - COMIF, com o objetivo de
propor medidas para racionalizar e tornar mais com
patíveis os bancos federais. Enfim, discutir a situa
ção atual e o futuro das instituições financeiras por
ele coordenadas.

Esse é um aspecto que me preocupa, e eu
chamo a atenção dos meus colegas Deputados,
pois ulTla das possibilidades colocadas é privatizar o
Banco do Brasil em doses homeopáticas, começan
do pela BB-DTVM, a que me referi há pouco, uma

das subsidiárias mais
Banco do Brasil.

O Banco do Brasil tem dado em média, Depu
tado Sérgio Barros, 200 milhões de reais de lucro
por mês, nos três primeiros meses deu quase 600
milhões de lucro.

É certo que a formação de parcerias estratégi
cas, especialmente com instituições estrangeiras, de
forma a conseguir uma atuação global e mais ex
pertise tanto na captação quanto na aplicação de
recursos, tem sido uma das tônicas na reestrutura
ção do sistema financeiro. Assim, por exemplo, têm
sido citadas as parcerias realizadas pelo Bradesco e
pelo Itaú com outros administradores de recursos,
na área de fundos de investimentos, buscando pres
tar um serviço de maior qualidade aos clientes e aos
cotistas dos fundos. Entretanto, colegas Deputados,
observando de perto, verifica-se que o Bradesco fir
mou contrato de prestação de serviços com a Salo
mon Brothers para administração conjunta de fun
dos, no qual o banco estrangeiro se tornou gestor
da carteira. Nessa parceria, o Bradesco não vendeu
nem alienou - repito, não vendeu nem alienou 
qualquer parte do banco comercial ou da subsidiária
da área de títulos e valores mobiliários. Em outros
segmentos, nos quais o Bradesco optou pela fusão
- previdência complementar e seguros, o Banco fi
cou com a maioria necessária das ações para man
ter o controle acionário e as definições estratégicas
das empresas criadas.

Por fim, colegas Deputados, volto a ressaltar o
papel relevante que o Banco do Brasil ocupa nos
setores primários da nossa economia e também no
setor exportador. Na atual situação, em que o País
precisa melhorar com urgência a sua balança co
merciai, o Banco do Brasil é, sem dúvida, uma insti
tuição estratégica na concessão de crédito ao setor
exportador.

Penso que esta Casa tem o dever de participar
das discussões sobre os bancos públicos, especial
mente dos estudos que o Comif vem fazendo, o que
já é uma intenção da Comissão de Finanças e Tribu
tação, presidida pela nobre Deputada Veda Crusius.

Não podemos prescindir do principal agente fi
nanceiro dos Estados e Municípios. São 2.819
agências, mais de 2.600 postos de atendimento,
sendo o único Banco a atender a mais de oitocentos
Municípios brasileiros, lugares onde bancos priva
dos não têm interesse em atuar devido à baixa ren
tabilidade, especialmente nas Regiões Norte e Nor
deste. Ninguém quer ir aos rincões da Bahia, aos
rincões do Amazonas nem ao distante e longínquo
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Mato Grosso porque não dá lucro, mas vai o nosso verno usa como álibi o ajuste fiscal para justificar
Banco do Brasil. todo e qualquer corte na área social, esse Governo

Proponho, portanto, aos meus pares soma- seria capaz de determinar a publicação de dois edi-
rem-se para apresentação de um debate político tais, dispensando licitação para dois contratos. Para
com idéias para o fortalecimento de caráter público mim, é difícil acreditar!
do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, Um desses contratos, Sr. Presidente, prevê a
do Basa, sua importância como instrumento para contratação dos serviços profissionais do Sr. Edson
que o Brasil retome seu desenvolvimento econômi- Arantes do Nascimento, o Pelé, para proferir pales-
co e social.' tra sobre o futebol do mundo. A empresa que vai

Para terminar, quero comunicar aos colegas prestar esse serviço é a Suprint Tecnologia. O valor
que apresentei, no último dia 3 de março, projeto de do contrato é de 500 mil reais.
lei de nossa autoria que proíbe a privatização do Mais à frente, há outro edital, o Extrato de Ine-
Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O xigibilidade nl! 4/99. Pasmem, senhoras e senhores!
Governo pode abrir mão de alguns setores, pode Sabem qual é o objeto desse contrato?'Contratação
sair de alguns serviços, buscar parcerias, aliar-se, dos serviços profissionais da Sra. Elba Ramalho
consorciar-se, mas não pode perder o controle acio- para show comemorativo do aniversário do Sr. Fer-
nário desse extraordinário Banco. nando Henrique Cardoso, Presidente da República.

O Banco do Brasil é maior do que qualquer Sabem qual é o valor que está aqui consignado,
Presidente, do que qualquer equipe econômica. nesse edital? Ei-Io: SOO mil reais! Está aqui publica-
Vendê-lo é como rasgar ou queimar a Bandeira Na- do na primeira página do Caderno 3 da Seção 11I do
cional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil!

Muito obrigado. Meus senhores, há que haver limites!
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, Ora, admitamos que esse contrato para o

peço a palavra pela ordem. show de Elba Ramalho - que é uma grande artista;
O SR. PRESIDENTE (José Antonio) - Tem não vou discutir o valor que cobra nem suas quali-

V.Exa. a palavra. dades como artista e intelectual; ela tem todo o dire-
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi- ito de cobrar quanto acha que vale o seu talento -

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- custasse 1 real. Mesmo assim, seria inaceitável. A
tados, no fim da manhã de hoje e começo da tarde Constituição erigiu como princípios da administração
recebi cópia de uma publicação do Diário Oficial. O pública moralidade e impessoalidade. Mas um cida-
que li era tão absurdo, traduzia um cinismo tão pro- dão brasileiro ser chamado a pagar com seus im-
fundo, um desprezo tão radical pela sociedade e pe- postos um show para comemorar o aniversário do
los brasileiros, que pensei tratar-se de um trote, e fui Presidente da República?!! Se fossem dez centavos
localizar um exemplar original do Diário Oficial para já seria um escândalo! Quero saber como se expli-
verificar se de fato o Governo da República, o Go- cam os SOO mil.
verno liderado pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso Alguns colegas disseram-me que talvez esse
seria capaz de, num momento como este, num mo- seja o valor global do empenho do qual será retirado
mento em que a imprensa denuncia a volta da con- o pagamento do contrato. Isso talvez explique tecni-
taminação do sangue nos bancos de sangue públi- camente, mas não consegue explicar moralmente o
cos por falta de recursos para fortalecer o controle, fato de o Governo contratar Pelé para dar palestras
num momento em que o Governo dá seis reais de pela SUDAM, Superintendência de Desenvolvimen-
aumento do salário mínimo para a classe trabalha- to da Amazônia. O que tem a ver? Essa mesma Su-
dora, num momento em que o Governo tenta rein- dam deveria estar investindo na sua região, Deputa-
troduzir a idade mínima para a aposentadoria, num do Gerson Peres, no povo da sua região, nas indús-
momento, meus senhores, em que a Secretaria triasl E quanto a contratar Elba Ramalho para can-
Executiva de Políticas Regionais, chefiada pelo Sr. tar "Parabéns a Você"?
Ovídio de Ângelis, anuncia a sergipanos e alagoa- Sr. Presidente, só há um paralelo na história
nos que o pagamento das frentes de trabalho cairá do qual me lembro. Nos idos de 1962 ou 1963, a
de R$SO,OO para R$60,00 por mês, num momento grande atriz americana Marilyn Monroe compareceu
em que há cortes de investimentos públicos, com re- à Casa Branca e, numa festa que ficou famosa, can-
dução da presença do Estado na saúde, educação tou para o Presidente John Fitzgerald Kennedy a fa-
e segurança pública, num momento em que o Go- mosa canção "Happy Birthday". Só que ela inovou e
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cantou com aquela voz que todos conhecemos, pelo
cinema: happy birlhday to you, Mr. President. Mas
aquele momento, tenho certeza absoluta, não cus
tou um centavo ao Tesouro dos Estados Unidos da
América. Era um show de artistas em homenagem
a John Kennedy.

Isso é inaceitável! O Partido dos Trabalhado
res e este Deputado ainda hoje vão entrar com uma
representação junto ao Ministério Público epropor
uma ação popular, com pedido de liminar, para im
pedir o pagamento, independentemente dos valo
res, que, se forem esses, são notoriamente superfa
turados, porque não há cachê que justifique tal ab
surdo. Além disso, pediremos a suspensão do con
trato, para que não se pague, porque o seu objeto é
ilícito, especialmente aquele do aniversário do Sr.
Presidente da República.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARMANDO MONTEIRO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Antonio) - Tem a

palavra nobre Deputado.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PMDI3 - PE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrDs e Srs. Deputados, retorno à tribuna da Câmara
dos Deputados para focalizar uma questão regional,
mas que afeta especialmente a economia do meu
Estado de Pernambuco.

(~uero alertar esta Casa e reivindicar providên
cias urgentes do Ministério da Fazenda quanto à ne
cessidade da adoção de mais justos critérios de alo
cação espacial de recursos dos créditos administra
dos pelo Banco do Nordeste do Brasil.

Todos sabemos que o Banco do Nordeste do
Brasil passou a ser o principal provedor de créditos
para investimentos em todos os setores da econo
mia nordestina. Também por ser o único gestor do
FNE, o BNB detém 75% dos recursos que são desti
nados ao financiamento do desenvolvimento da re
gião. Essa presença avassaladora exige que sua
administração tenha a preocupação de manter crité
rios de eqüidade na distribuição espacial desses re
cursos, garantindo o atendimento às necessidades
dos diversos estados da região de forma compatível
com o índice de participação de cada um deles no
PIB da economia nordestina.

Minha posição não é contra o BNB. Reconhe
ço que o banco é a maior agência de fomento do
crescimento econômico do Nordeste. Reconheço
também a melhora da gestão administrativa pela
sua atual diretoria. A modernização do banco é tra
duzida na obtenção de índices crescentes de produ-

tividade, com a operacionalização de programas
inovadores, inclusive priorizando o microcredito, es
tabelecendo linhas especiais de atendimento às pe
quenas e médias empresas, maiores geradoras de
emprego e renda do País. Permanece, porém, um
viés centralizador na aplicação desses recursos.

Estou reivindicando recursos para o Estado de
Pernambuco, com base em dados incontestáveis,
apresentados pessoalmente ao Presidente do BNB,
quando estivemos juntos na semana passada, em
sua visita a Recife.

Nos últimos anos, Pernambuco tem-se coloca
do persistentemente em terceiro lugar, na participa
ção nos financiamentos globais concedidos pelo
BNB, quando o estado é responsável por 18% do
PIB nordestino, sendo a segunda maior economia
da região.

Basta observar os índices de distribuição de
recursos nos exercícios de 1998 e 1999 para verifj
car que Pernambuco chega a ocupar o 52 e o 62 lu
gares no ranking dos estados nordestinos, a exem
plo do que ocorreu de janeiro a novembro de 1998,
com os recursos originários do RECIN (Recursos
Internos do banco) para financiar capital de giro.
Nesse período, o estado participou com irrisórios 5%
dessa linha de financiamento, enquanto a Bahia e o
Ceará receberam, respectivamente, 14% e 40,4%.
Seriam as empresas de Pernambuco mais capitaliza
das do que as de outros estados nordestinos?

Essa disparidade também se revela na aplica
ção dos recursos do FAT. No ano passado, o BNB
distribuiu 25,8% para a Bahia e apenas 13,2% para
Pernambuco. Até abril deste ano, enquanto o Ceará
já recebeu 50,3% dos recursos do FAT, a Bahia fi
cou com 9,2% e Pernambuco, sempre inferiorizado,
com 6,6%. Vale lembrar que essa linha de crédito é
a de maior expressividade no contexto das aplica
ções do BNB, não apenas pelo volume de recursos
aplicados, mas, sobretudo, pelo alcance social que
encerra.

Na análise desagregada das diversas linhas
de crédito, essa situação desfavorável a Pernambu
co se confirma. Como já disse antes, esses índices
não foram contestados pelo próprio Presidente do
BNB, quando os apresentei pessoalmente. Não es
tou acusando esse ou aquele estado de estar sendo
favorecido; minha crítica veemente é por constatar
que o Estado de Pernambuco vem sendo preterido
há anos.

O Banco do Nordeste do Brasil foi criado com
a finalidade de reduzir as desigualdades regionais,
concorrendo também para minimizar os desníveis



22460 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

intra-regionais, financiando com linhas de crédito es
peciais as empresas nordestinas, na expectativa de
torná-Ias competitivas com as empresas do Sul e
Sudeste, proporcionando assim o desenvolvimento
socioeconômico equilibrado. A distribuição desses
recursos não deve deixar de observar a proporcio
nalidade da participação dos estados na economia
nordestina; no caso de Pernambuco, o estado corre
o risco de perder sua posição histórica de liderança
na economia regional.

Finalmente, espero que o Banco do Nordeste
do Brasil adote medidas para sanar essas distor
ções. Também conto com o apoio da bancada nor
destina, porque esse não deve ser considerado um
problema de interesse apenas estadual, e sim um
problema de interesse regional. O desenvolvimento
equilibrado do Nordeste é do interesse de todos os
estados da região.

O Sr. José Antônio, § 212 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Dr. RO'sinha,
§ 212 do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. CHICO DA PRINCESA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem:

O SR. PRESIDENTE (Dr. Rosinha) - Tem V.
ExB a palavra..

O SR. CHICO DA PRINCESA (PSDB - PRo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, comunico a esta Casa que apresentei projeto
que dispõe sobre a realização de sorteio de prog
nósticos da Caixa Econômica Federal, como contri
buição para que os sorteios tenham maior transpa
rência, o que, sabemos, é a vontade dos diretores
da Caixa Econômica Federal.

O SR. SÉRGIO CARVALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Rosinha) - tem V.
ExB a palavra.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, srªs e Srs. Deputados, é com tristeza que pre
cisamos denunciar, às portas do século XXI, que o
trabalho escravo ainda existe em muitos lugares deste
Brasil. Como representante do Estado de Rondônia
neste Parlamento, mais me desagrada constatar que,
no meu Estado, existem centenas de pessoas vivendo
praticamente na escravidão, em condições de extrema
miséria, sem direitos, sem esperança.

O caso concreto a que nos referimos é o regis
trado no Município de Ariquemes, exatamente no
garimpo de cassiterita Bom Futuro. Explorado por

meio de concessão federal pela Empresa Brasileira de
Estanho S.A. - EBESA e por garimpeiros individuais
com algum capital para investimento, o Garimpo Bom
Futuro é o maior do mundo na extração de cassiterita.

Pasmem, Sr. Presidente, Srs. Deputados! De
acordo com denúncia do Presidente da Federação
dos Trabalhadores nas Indústrias dos Estados de
Rondônia e Acre, Sr. Antonio Acácio Moraes do
Amaral, enquanto os garimpeiros capitalizados, que
legalmente empregam mais de 2.200 pessoas, não
têm licença legal para trabalhar, a Ebesa, que a
tem, simplesmente não cumpre a lei. Os mais de
1.800 garimpeiros que a ela prestam serviços vivem
em estado de miséria, competindo pela busca do mi
nério com modernas máquinas, recebendo quantias
irrisórias e sofrendo toda série de riscos e perigos.

Segundo as denúncias que nos chegam e já
chegaram a toda a imprensa de Rondônia, a Ebesa
não cumpre com suas obrigações trabalhistas, dei
xando seus funcionários em situação de penúria e
miséria. Além disso, ainda conforme o Presidente da
Federação das Indústrias dos dois Estados do Nor
te, a empresa, além de não regularizar a situação
dos garimpeiros que para ela trabalham, deixa de
recolher tributos municipais, estaduais e federais,
causando prejuízos de milhões de reais tanto à Pre
feitura de Ariquemes, como ao Estado de Rondônia
e ao Governo Federal.

Com o apoio da Procuradoria Regional do Mi
nistério Público do Trabalho e de outros órgãos ofici
ais, o sindicato presidido pelo Sr. Amaral tem conse
guido mostrar a ponta deste iceberg de irregularida
des no Garimpo Bom Futuro. E espera, ao serem
transformadas em provas concretas todas as denún
cias, que o Governo Federal casse a concessão da
Ebesa, passando-a para as mãos dos garimpeiros
capitalizados, estes sim, segundo o sindicato, em
pregando milhares de pessoas e pagando regular
mente todas as obrigações sociais.

Pedimos, por tudo isso aqui denunciado, Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, que seja feito rigoroso levan
tamento da situação trabalhista dos garimpeiros do
Bom Futuro, exigindo que a empresa que os está
transformando em miseráveis cumpra, imediatamente,
com todas as suas obrigações. Exigimos também, do
Ministério Público Regional do Trabalho da nossa re
gião, que torne públicas todas as evidências e provas
constatadas em investigações feitas e que os que não
cumprem a lei sejam responsabilizados legalmente.

Sr. Presidente, solicito que este pronuncia
mento seja divulgado em A Voz do Brasil e no Jor
nal da Câmara.



Era o que tinha a dizer.

O SR VALDIR GA~ZER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Dr. Rosinha) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aca
bei de dar entrada a um requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro de Minas e Energia a respeito
dos recursos minerais localizados em áreas indíge
nas do Brasil. É um projeto que tramita nesta Casa
e não leva em consideração a realidade vivida pelos
índios da nossa região.

Queremos ter do Ministério todas as informa
ções, para que possamos atuar com maior clareza
no que diz respeito à liberação das áreas indígenas
para efeito de pesquisa e lavra das minas.

A SRA JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Dr. Rosinha) - Tem V.
Ex' a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, Srlls e Srs. Deputados, meu pronunciamen
to trata de um problema aparentemente pontual,
que surge a partir de uma denúncia, em Pernambu
co, de sangue contaminado vindo da Bahia, ou seja,
há urna denúncia que parece localizada, mas que
demonstra um problema nacional da política na área
de sangue e hemoderivados, um problema gravíssi
mo, que envolve direitos humanos, defesa do con
sumidor, a vida, a saúde e a irresponsabilidade do
Poder Público.

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados, um mí
nimo de oito pacientes contaminados, dois por HIV
e seis por hepatite. Essa é a conta inicial do deslei
xo do Ministério da Saúde para com o serviço de
sangue e hemoderivados no País. O Ministério ad
mite que até 66 pessoas podem ter contraído doen
ças com sangue impróprio para transfusões.

A falta de controle é tão grande que o Governo
estabeleceu um prazo de 60 dias para identificar pos
síveis casos de contaminação entre 8,4 mil pacientes
do Sistema Único de Saúde - SUS. Eles teriam rece
bido plaquetas e hemácias do mesmo sangue enviado
à Fundação Hemocentro de Pernambuco para produ
ção ·de albumina. Entre os quatro lotes de sangue,
que somaram 7 mil bolsas, encontravam-se as conta
minadas com o vírus HIV e de hepatite.

A denúncia feita pelo Ministro José Serra pare
ce mais um tiro no próprio pé, já que é ele mesmo o
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responsável maior pela saúde pública e pela segu
rança e garantía de saúde da população.

O jornal Folha de S.Paulo de ontem, 18 de
maio, informa que o Estado de Minas Gerais fez 30
mil transfusões, em 1998, sem nenhum teste prévio
contra AIDS, sífilis, hepatite B e C, doença de Cha
gas e HTLV (causadores de doenças sangüíneas
como a leucemia e neurológicas). Esses testes são
obrigatórios em todo o País.

Isso expõe de forma trágica o atual quadro do
sistema de saúde pública, vítima de constantes cor
tes de verbas e da não-aplicação do orçamento pú
blico previsto para área. O Orçamento da União tem
recursos específicos destinados para a "Implantação
do Sistema Nacional de Sangue e Hemoderivados".
Em 1997 foram destinados R$27.316.000,00 para a
Implantação do Sistema de Sangue. Apenas
R$680.000,00 foram realmente aplicados, ou seja,
2,92% do previsto. Em 1998 foram previstos R$17,7
milhões e foram aplicados 92,67% desse valor.

Para esse ano houve uma ampliação dos re
cursos, mas abaixo do que foi estabelecido em
1997. Estão previstos recursos da ordem de
R$20.191.062,00. Passado o primeiro trimestre, o
Governo deveria ter aplicado R$5.047.776,00, isto
é, 25% dos recursos previstos. Mas até o dia 10 de
abril não havia sido investido um centavo sequer
dos recursos previstos.

Ou se toma uma providência urgente ou esse
quadro poderá se agravar de forma ainda mais as
sustadora. Os recursos destinados a Estruturação
do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 
VIGISUS deveriam ter recebido nesse primeiro tri
mestre R$6 milhões. Nenhuma centavo foi liberado.
Diga-se de passagem que esses recursos são desti
nados ao trabalho de fiscalização da Vigilância Sa
nitária, responsável pela fiscalização e controle des
se tipo de problema. O caso de Minas Gerais, inclu
sive, foi descoberto por esses fiscais.

Porém, a irresponsabilidade oficial vai mais
além. O jornal O Globo do dia 17 de maio informa
que o Brasil joga fora 350 mil litros de plasma cole
tados anualmente. Aproveita apenas 50 mil do que
colhe. Essa quantidade jogada pelos esgotos do Mi
nistério da Saúde seria suficiente para atender toda
a demanda da rede hospitalar. Enquanto isso, o Go
verno gasta US$ 200 milhões com a importação de
hemoderivados.

Por que isso ocorre? Como se explica o Go
verno gastar vinte vezes mais com importações do
que com o controle e a Implantação do Sistema Na
cional de Sangue e Hemoderivados?



Na verdade, estamos assistindo a uma absolu
ta ausência de responsabilidade. É criminosa a ati
tude dos gestores, e precisamos resolver definitiva
mente a política de sangue e hemoderivados para
este País. Não podemos ficar apenas tratando do
problema quando morre alguém contaminado, como
no caso do nosso saudoso Betinho, ou pessoas em
Pernambuco, no Ceará ou no Rio .de Janeiro.

É preciso que as responsabilidades sejam
apuradas e punidas, para, acima de tudo, garantir
uma política nacional de sangue e hemoderivados
- uma política de saúde.

Era o que tinha a dizer.
O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dr. Rosinha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, ontem, na Comissão de
Educação, Cultura e Desporto da Casa, tivemos
uma audiência com o Sr. Ministro da Educação, Pa
ulo Renato Souza, gaúcho como eu, e qual não foi
nossa surpresa com as declarações de S.Exa. com
relação ao crédito educativo.

Temos uma situação, no mínimo, inusitada,
pois este Governo, primeiro, desarruma o que te
mos, para depois resolver o que fazer para solucio
nar o problema. Se não vejamos: há dois anos, o
crédito educativo não funciona neste País. Quando
funcionava, os juros eram de tal tamanho, tão exor
bitantes, que os estudantes que se formaram com a
utilização do crédito educativo estão pagando hoje
mais de crédito educativo do que o valor atualizado
da mensalidade do curso que concluíram. Pasmem
V.Exas., em que pese aos juros cobrados, não há
dinheiro.

As universidades encontravam uma saída atra
vés da filantropia, ou seja, deixavam de pagar ao
INSS 17,5% por serem entidades filantrópicas e
usavam esse dinheiro para oferecer abatimento na
mensalidade dos alunos carentes - 30%, 40%,
50%. Mas o Governo Federal resolveu acabar com
a filantropia e exigir de todas as universidades o pa
gamento ao INSS. Via de conseqüência, as univer
sidades não mais puderam amparar os estudantes.

Quero chamar a atenção para o fato de que o
dinheiro que as universidades usavam para ajudar
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Os hemocentros do Distrito Federal e de São sentantes do Ministério, agentes de vigilância sani-
Paulo têm condições de produzir albumina. Mas tária e de hemocentros, para que definamos de uma
aqui aparece de forma cristalina a irresponsabilida- vez por todas uma política de extermínio ou de saú-
de do Ministério da Saúde. O Coordenador de San- de.
gue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, Hélio
de Morais Souza, diz que o Hemocentro de Pernam
buco está com a produção de albumina paralisada
desde o início do ano por falta de recursos.

Mas o escândalo não pára por aí. O Governo
fala em construir novas empresas para processar o
sangue. Cada uma custa R$ 40 milhões. Ou seja,
com apenas um ano de importações seria possível
construir cinco indústrias.

A maior produção de albumina era feita no Rio
de Janeiro, pelo Instituto Santa Catarina. Como havia
problemas no controle de qualidade do sangue, o Go
verno resolveu fechar. Talvez por considerar mais difí
cil estabelecer um controle de qualidade do sangue do
que gastar 200 milhões de dólares com importações.

O Governo Federal e o Ministério da Saúde,
em particular, são os responsáveis por essa realida
de. O Ministério da Saúde vive de campanhas e ca
rece de um planejamento mais global. Sofre cons
tantes cortes orçamentários, e na ponta do sistema
de saúde pública a vítima mais uma vez é o cida
dão, o trabalhador.

É importante registrar aqui que a Comissão de
Seguridade Social e Família e Parlamentares liga
dos ao setor de saúde vêm denunciando permanen
temente e reivindicando recursos para o setor, não
apenas para a fiscalização, para a viabilização do
Sistema Nacional de Sangue e Hemoderivados,
mas para a própria construção das fábricas de he
moderivados, que impediriam que gastássemos 200
milhões de dólares por ano importando derivados do
sangue humano.

Lamentavelmente, nada disso aconteceu.
Como já afirmei, do orçamento de 1997, previsto em
27 milhões, foram gastos apenas 680 mil reais, ou
seja, 2.92%. Houve uma ampliação, em 1998, dos
gastos de recursos, concentrados mais no fim do
ano. Em 1999, voltamos a ter orçamento zero. Qu
ando digo zero, não é apenas uma questão emble
mática, é zero, não de liquidação, mas sim de em
penho de recursos para esse programa do Ministé
rio da Saúde. Isso significa que o crime cometido
tem como responsável maior o Ministro da Saúde.
Quanto ao REFORSUS, dinheiro destinado para
esse setor, até hoje não houve demonstràção de li
beração suficiente de recursos para essa política.

Apresentamos hoje à Comissão de Seguridade
Social e Família requerimento convocando repre-
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da Mesa que façaos estudantes pobres vai agora para a Previdência.
O Ministro Paulo Renato Souza cometeu um impro
pério: deixou sair da sua Pasta 17,5% da folha de
pagamento de todas as universidades comunitárias
do País. Esse dinheiro poderia ser bem administra
do, servir para diminuir as mazelas da educação,
servir ao aluno carente do 32 grau, mas S.Exa. dei
xou ir tudo isso para a Previdência Social.

a Ministro Waldeck Ornélas deve estar rindo à
toa. São milhões que vão entrar na Previdência, e
milhões que deixaram de socorrer a saúde dos ca
rentes. Não consigo, sinceramente, entender. Pior,
o Ministro vem à Comissão dizer que vai ser criada
uma entidade governamental separada da Caixa
Econômica Federal para tratar do crédito educativo.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não sa
bia o Governo, no ano passado, que os alunos iriam
estudar este ano? Não sabia, no ano anterior, que
no ano seguinte haveria estudante precisando de
crédito educativo? Agora que estão estudando, sem
dinheiro para as mensalidades, inadimplentes, vai
ser instituída uma empresa, objetivando buscar di
nheiro no mercado internacional, nos bancos ou não
sei onde, e formar um fundo para pagar a educação.

Isso quer dizer, em outras palavras, que no
ano passado não houve crédito educativo, porque
no ano anterior não se preocuparam em buscar me
canismos legais; neste ano não vai haver, porque
no ano passado também não fizeram absolutamente
nada; no ano que vem também não vai haver, e as
sim vamos passar de ano a ano sem crédito educa
tivo. No plano do Ministro, a notícia boa é que, se
houver crédito educativo, vai ser com juros de 12%
ao ano.

Ora, Sr. Presidente, esse dinheiro é de espe
culação financeira, e não existirá. Se existir, será
com juros escorchantes. Se correr, o bicho pega; se
ficar, o bicho come. Não sei o que é melhor: ter com
esse juro ou não ter, como efetivamente acontece
este ano. É lamentável que isso esteja ocorrendo
com nossos estudantes.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Dr. Rosinha, § 2º do a,t. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira ('ia presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Michel Te
mer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta
Presidência convoca os Srs. Deputados a virem ao
plenário, pois iniciaremos a votação da proposta de
emenda constitucional que regulamenta as medidas
provisórias.

Determino ao Secretário
soar as campainhas.

Aviso às Comissões que estejam em funciona
mento que paralisem seus trabalhos, porque logo
mais daremos início à Ordem do Dia.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exi a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as
sim como V. Exll, sou admirador de Pelé. Segura
mente, V. Exª também é admirador de Elba Rama
lho, assim como eu.

Hoje me surpreendi com dois extratos de inexi
gibilidade de licitação publicados no Diário Oficial 
o coro à minha volta proclama -, Seção 3, na parte
de Contratos, Editais e Avisos, Presidência da Re
pública, Conselho de Governo, Câmara de Políticas
Regionais, Secretaria Especial de Políticas Regiona
is, Superintendência de Desenvolvimento da Ama
zônia.

O intuito da publicação é comunicar ao povo
brasileiro que a cantora está sendo contratada para
o show comemorativo do aniversário do Presidente
da República. Empresa contratada: Elba Shows e
Eventos. Fundamento legal: art. 25, inciso 111, da Lei
n2 8.666, de 1993. Justificativa: prestação de servi
ços. Declaração de inexigibilidade: 18 de maio de
1999, ou seja, ontem - rápido o processo. Valor do
contrato: 800 mil reais.

Elba Ramalho - o Deputado tem razão - me
receria até mais, se o show fosse pago pelos ami
gos do Sr. Presidente da República. Há até o caso
famoso da grande atriz Marilyn Monroe que cantou
para o Presidente Kennedy o "Parabéns para Você".
Seguramente, não foi o Tesouro norte-americano
quem lhe pagou, mas, sim, os partidários de John
Kennedy.

Pelé está sendo contratado por 500 mil reais
para proferir palestra sobre futebol no mundo. Con
fesso que prefiro vê-lo jogando em vez de palestran
do. Talvez o povo brasileiro pagasse os 500 mil rea
is para que ele, jogando futebol, conquistasse uma
Copa do Mundo. Mas, para fazer uma palestra so
bre futebol, pagarem 500 mil reais! E essa quantia
será paga pela Superintendência de De,senvolvi
mento da Amazônia. Está no Diário Oficial.

Não vou interpretar aqui papel espetaculoso e
dizer que esse Presidente perdeu o juízo. Mas al
guém junto a S. Exª perdeu, porque essa contrata
ção é encaminhada pelo Conselho de Governo.
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Está lá: Presidência da República, Conselho de Todos queremos desejar feliz aniversário ao
Governo. Que Conselho é esse, que anda fazéndo Presidente Fernando· Henrique Cardoso. Entretanto,
essas coisas? Será o mesmo que atuou para os esperamos que S. ExA, ao tomar conhecimento des-
Bancos Marka e FonteCindam, e agora decidiu se fato, mande cancelar esses editais e convide até
dar outras espécies de ajUda? É ele que está Pelé e Elba Ramalho para sua festa de aniversário,
como o responsável primeiro pela publicação des- mas sem impor ao povo brasileiro o pagamento de
ses.editais. suas apresentações.

Sr. Presidente, imagino que já poderão vir até Sr. Presidente, vou encaminhar à Mesa para
explicações, que só vão piorar o episódio: o deslei- reprodução, acompanhando meu discurso, o Diário
xo de um funcionário, por exemplo. Nessa hora vai OficiaI.
aparecer alguém para dizer: "O funcionário mandou Muito obrigado.
publicar uma coisa que não estava autorizado". Tor- EDITAIS A QUE SE REFERE O
nar-se-á mais grave ainda o episódio. ORADOR:

Contratos, Editais e Avisos .':'.~~'- ~.......... ":~ .• ;... :

PRESIDÊNCIA.DA REPúBLICA :,'~'
Co..lho de Governo .......- :;;~

Clmara de Polfticu Regionais . :.-'. ·~~~~h.
Sea:etaria Especial dePolfticu Regionais .:.~... ;".:~J.'~ ~

SDperinteDd~ do Desenvolvimento da Angz4aia .~~~ :~
Exm~ DE INEXIGIBILIDJU)E. DE LICI1'AÇlo N9 3i~9::·. :5~

11. Proce..o: 00427 Objeto: Contrauçlo do...erviço.·PrQfi••1ô::·~··
nai. do Senhor Edao~ Arante. do Na.ct.8nto para proferir pale.tra aobal o""
futebol no IlUDdo • . ...~.. .
COIl'l'llATADA: Suprint TecaoJ.ocJia e InfoEÚtica Ltda. 7;":;~:·· '"
~nto Legal: Artigo 25 • inci.o II • da Lei 8.&&&/93 . :~~j.";""',
Justificati"a : Pruuçlo de .erviço. . • :.;'
Declaraçlo de Inexigibilidade em 18/05/1999
110M: HADSOIf AIfTO.IO BRAJlDlo DA COSTA
cargo: SuperinUnd8Dte Adjunto Admini.trativo
Ratificaçlo e. 18/05/1999 •. •

=~:J~::'~:=n=:S TOURIIfBO r. .. :: :~i>.~~
Valor: R$ 500.000.00 o'•• :. '.~""-",,

( SIDEC - 18/05/1999 - Valor a faturar: R$ 88.68 ) .. ': ..~~G:
L '., .

EXTRA~O DE ~XIGi:I~I[)AXt: 'DE LICITAçlc N9 4/~9~ ~ .:··:A'tI
11. Proce••o: 00493 Objeto: Contrataçlo dos serviço. profij;~~~'
n~i. da Senhora Elba Ralllllho para show COIIUlOrativo do aniver.ário .do . l'r........
ndente da RepúbliCA.~~_~.~~:;s

~=:::~;~:S=~g: ~~c1.0.III • da Lei 8.66.'/93
Juat:lficati"a : preuç:lo de ••"190·
Declaraç:lo de Inexigibilidade .. 11/05/1"9
1lclIU' JW)SOIl AIITORIO BJtAlIDlo DA con'A
car9~: superintendente Adjunto Ada1ni.uativo
Ratificaçlo .. 11/05/1'99
1IOIIe: Jost AaTUlt GUl:DES TOVUIIIIO
Cargo: superintendente
Valor: R$ 800.000.00
.1 SIDEC - 18/05/1999 - valor a faturar: R$ 88.68 )
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O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG) - Sr. a acreditar que é, sim, um ato de sabotagem. Que-
Presidente, peço a V. Ex· a palavra como Líder. rem desviar a discussão dos assuntos sérios que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -- Conce- hoje estão na pauta de nossa sociedade e do Con-
do a palavra ao nobre Deputado Aécio Neves para gresso Nacional.
uma Comunicação de Liderança, pelo PSOB. O que está aqui não corresponde à verdade!

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Gomo Lí- Lamento que a Oposição mais uma vez se frustre.
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, on- Este é um Governo sério! O Presidente da Repúbli-
tem à tarde e à noite, subi a esta tribuna para defen- ca é um Presidente sério! Portanto, isso tem de ser
der o nada. Hoje, venho falar do absurdo. investigado e punido! E não partiu do Governo do

Compreendo de forma extremamente clara a Presidente Fernando Henrique Cardoso!
indignação de alguns Parlamentares da Oposição Era o que tinha a dizer.
em relação àquilo que está nas páginas do Diário O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presiden-
OficiaI. Indignação essa que certamente teria con- te, peço a palavra pela ordem.
sistência maior se o que lá está escrito realmente O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
partisse deste Governo. do a palavra ao Líder Geddel Vieira Lima.

O absurdo que está hoje na Seção 3 do Diário O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMOB - BA.
Oficial é grande, e por isso não considero menos Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
grave. Só posso compreender que não se trata de te, SrAs e Srs. Deputados, creio que neste instante
engano porque o maior dos irresponsáveis não seria não seja necessário fazer desta tribuna nenhuma
capaz de propor tal disparate. Chego a ousar afir- defesa do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
mar que se trata, sim, de sabotagem, de irresponsa- Essa questão trazida hoje ao Plenário da Câmara
bilidade de alguém que está brincando com o País. dos Deputados chega às raias do surrealismo. É in-
(Apupos. Risos.) Conversei com o Sr. Presidente da concebível imaginar que o Governo Federal pudes-
República há poucos minutos e o encontrei indignado. se estar tomado de tamanha leviandade, de tama-.

Defendemos um Governo que erra, sim, em nha irresponsabilidade, de tamanha falta de com-
determinados aspectos, mas é sério e absolutamen- promisso com a Nação a ponto de fazer publicar no
te correto. Nenhum dos parlamentares que estão Diário Oficiai da União propostas tão absurdas.
aqui, nem mesmo os mais afoitos da Oposição, po- Sr. Presidente, depois de conversar com seg-
derão deixar de reconhecer alguns traços do caráter mentos do Governo, fui tomado da inabalável con-
do Sr. Presidente da República. Se quiserem forçar vicção de que algo de estranho está constando des-
um pouco a memória, lembrar-se-ão de como S. EX- se Diário OficiaI. Seria leviano se, no exercício das
costuma passar seus aniversários: com sua família minhas atividades, agisse de forma evidentemente
e alguns poucos amigos no seu sítio de Ibiúna, competente como agiu a Oposição, já dando como
como ocorreu nos últimos anos. líquido e certo, sem levantar sequer suspeita ares-

Achar que um Presidente da República como o peito desse fato, que considero surrealista.
Sr. Fernando Henrique Cardoso seria capaz de per- Portanto, Sr. Presidente, repito, tomado da ina-
mitir que qualquer órgão de seu Governo propuses- balável convicção de que equívoco existe nessa pu-
se irresponsabilidade semelhante a essa seria dei- blicação, estamos aguardando as iniciativas, já ta-
xar de acreditar na responsabilidade dos homens madas pelo Ministro da área competente, para, jun-
públicos, Sr. Presidente. to à Polícia Federal e ao próprio órgão citado no

É grave, sim! É preciso que haja controle mai- Diário Oficiai, pedir a abertura de rigoroso inquéri-
ar sobre que é publicado no Diário Oficiai, e essa to, a fim de apurar quem, por dolo ou por má-fé,
certamente é uma oportunidade para que aprofun- agiu dessa maneira. -
demos essa-fiscalização. Sr. Presidente, se algum reparo deve ser feito

Sr. Presidente, denuncio de forma extrema- ao Governo, talvez o único seja o de não ter identifi-
mente clara isso que ocorreu. O que está nas pági- cada logo cedo esse absurdo que consta do Diário
nas do Diário Oficiai não partiu, certamente, do Go- Oficiai, para que agora já tivéssemos de forma ela-
vemo Federal, em nenhuma de suas instâncias. Qu- ra, nítida, irrefutável, a resposta para essa questão.
era crer que os responsáveis por esse ato absoluta- Portanto, Sr. Presidente, fica registrado o nos-
mente irresponsável serão punidos de forma exem- so estado de estupefação. Estamos vivendo, evi-
piar. Não sei e não posso afirmar quem são os res- dentemente, o teatro do absurdo. O que está sendo
ponsáveis - ou o responsável - por isso, mas chego levantado aqui não tem lógica, não tem bom senso.
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Fica a minha certeza de que dentro em pouco Há dois acontecimentos que considero graves:
os órgãos competentes do ,Governo Federal, atra- primeiro, que haja pessoas que, pelo comportamen-
vés de rigorosa apuração, haverão de identificar to anterior do Presidente da República, acreditem
aquele, aquela ou quem quer que tenha cometido numa coisa desse tipo; 'e, segundo, que o Diário
essa leviandade, esse desatino, com o claro objeti- Oficiai publique essa matéria.
vo de macular a imagem do Presidente da Repúbli- Daí a palavra oficial do Governo, que está in-
ca, a imagem do Governo. vestigando, determinou as 'apurações e irá punir se-

Aqui fica a nossa manifestação, Sr. Presiden- veramente os responsáveis por essa publicação, da
te, não de solidariedade ao Presidente Fernando qual sequer o Superintendente da Sudam, Or. Touri-
Henrique Cardoso, porque sou daqueles que crêem nho, tem conhecimento. As investigações já estão
que a biografia de S. Ex· é a melhor resposta para em andamento, e no momento oportuno iremos de-
essa leviandade, mas na certeza de que dentro em clinar o nome dos responsáveis por esse erro de pu-
pouco, poderemos estar aqui, desta tribuna, mais do blicação no Diário Oficial.
que denunciando, afirmando e apontando os res- O SR. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
ponsáveis por esse lamentável ato que, volto a re- peço a palavra pela ordem.
petir, soa um pouco a coisa surrealista. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, Exll a palavra.
peço apalavra pela ordem. A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.

O SR. PRESIDENTE ( Michel Temer) - Tem Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi-
V. Exª a palavra. dente, gostaria de registrar a manifestação, em Bra-

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. sília e nas principais Capitais do País, de milhares de
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- estudantes, em atos públicos exigindo o retomo da
te, srªs e Srs. Deputados, o grave é que essa publi- subvenção que era dada às universidades particula-
cação tenha saído no Diário OficiaI. O Governo já res para garantir-lhes o direito à bolsa de estudo, par-
está tomando providências no sentido de averiguar cial que fosse, a fim de que eles possam continuar
quem determinou a publicação. seus estudos nas faculdades e universidades.

O Diário Oficiai tem um procedimento padro- Imagine, Sr. Presidente, a revolta e a indigna-
nizado ao receber as solicitações dos vários órgãos ção desses jovens estudantes quando s,ouberem
do Executivo para qualquer tipo de publicação. Por- que numa única festa do Presidente da República
tanto, o Diário Oficiai tem que ter um processo so- se gastou nada menos do que 800 mil reais para
bre essa publicação, e o Governo já está tomando pagar o cachê de uma única cantora, por sinal con-
.providências no sentido de identificar quem é o au- terrânea nossa. Apesar de ser uma fantástica canto-
tor dessa ordem de serviço. Grave - repito - foi ra, tenho certeza que ela vai entender que esses
essa publicação ter saído desta forma. 800 mil reais que lhe foram pagos daria para manter

É inacreditável que se façam afirmações em milhares de cestas básicas que o Governo vem cor-
cima dessa publicação, não supondo - esta é a rea- tando dos famintos e das vítimas da seca no Nor-
Iidade - que houve má-fé; O caso está sendo apura- deste.
do pelo Governo, e, se necessário, a Polícia Federal Sr. Presidente, há alguns anos esteve em São
será acionada para apurar e punir os responsáveis Paulo a ex-Primeira-Ministra da Inglaterra Margaret
com todo o rigor. Thatcher. A ex-Primeira-Ministra cobrou 40 mil reais

Mas acho incrível que se façam ilações como por uma palestra. O historiador Eric Hobsbawn co-
as que aqui foram feitas a respeito do comportamen- brou, para realizar uma conferência, 50 mil reais.
to dó Presidente da República. É só lembrarmos os Ora, Sr. Presidente, num país onde há miséria,
últimos aniversários do Presidente Fernando Henri- fome, desemprego, onde se paga 136 reais de salá-
que Cardoso para vermos a forma como S. ExI cos- rio mínimo, esse fato é uma indignidade, é algo que
tuma comemorar, sempre em famnla. O Presidente revolta a alma do povo.
da República nunca fez grandes festas no seu anl- Sr. Presidente, esta Casa não pode ficar cala-
versário. Por outro lado, é muito estranho que sala no da aceitando explicações inaceitáveis sobre um tra-
mesmo Diário Oficiai um editai falando da contrata- t~mento .desumano, injusto, indigno deste Governo
ção de Pelé para fazer palestras sobre futebol no para com a população pobre do nosso País.
mundo e, de outro, IhoWI da Elba Ramalho pagos Portanto, aqui fica o nosso protesto. Exigimos
pela Sudam. São fatos absolutamente Inacreditáveis! explicações cabais do Governo, se é que ele ainda
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quer manter um mínimo de credibilidade depois des
se acontecimento.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .- Tem V.
ExD a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
pelo relacionamento parlamentar desta Casa, não
temos por que lançar desconfianças sobre o que di
zem os Deputados de outros partidos. Há muitas co
isas que nos separam. Mas a explicação sobre o
que aconteceu torna público um fato tão ou mais
grave do que o anterior.

Publicar-se no Diário Oficiai a contratação da
Sra. Elba Ramalho por 800 mil reais para cantar no
aniversário do Presidente Fernando Henrique Car
doso é resultado de um procedimento falso? Aqui
consta o nome do funcionário responsável. Trata-se
do Sr. Madson Antonio Brandão da Costa, Superin
tendente-Adjunto Administrativo da Superintendên
cia do Desenvolvimento da Amazônia..

Portanto, Sr. Presidente, considerando verda
deira a afirmação de Líderes da base do Governo,
perguntamos a V. ExD se a Mesa da Câmara dos
Deputados poderia, atendendo a requerimento que
faço verbalmente e que seguramente será apoiado
pelos Líderes da base governista, requisitar os dois
processos, dessas duas contratações. Aí vamos
descobrir que se pocle publicar no Diário Oficiai do
País um fato inverídico, e isso é de uma gravidade
absolutíssima.

Quanto ao primeiro fato, frisei aqui no meu dis
curso que pocleria ser obra até de bajuladores e que
eu não iria me descabelar imaginando que o Presi
dente mandou contratar uma cantora para o seu
aniversário. Mas consta aqui Conselho de Governo.
Esse Conselho é o responsável pela publicação.
Estamos diante de um fato tão ou mais grave, que é
a falsificação de atos administrativos.

A Câmara dos Deputados - farei um requeri
mento - deve requisitar esses autos para verificar
se há assinatura desses funcionários e se existem
autos da dispensa de licitação. Tem que haver; en
tão, que sejam requisitados.

E como está no Diário Oficiai da União o
nome dos responsáveis pela publicação, também
nos reservamos no direito - seguramente os líde
res dos partidos da base do Governo também assi
narão - de representar, o que faremos, para que o
Ministério Público investigue.

Minha primeira indagação é se a Câmara dos
Deputados -varrequisitar cópias desse.s autos. Se V.
ExD disser que não, temos instrumentos - V. ExD é
mestre do Regimento -, recorreremos ao Ministério
Público Federal.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para formular questão de ordem
respaldada no mesmo artigo citado pelo Deputado
Miro Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMOB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, em rápida intervenção, saúdo o Deputado Miro
Teixeira pelo bom senso de suas palavras. S. Exa já
reconhece de pronto a real possibilidade de ter havi
do fraude na publicação do Diário Oficiai da União.

Movida pelo do bom senso dos argumentos do
Deputado Miro Teixeira, a Liderança do PMDB as
socia-se a qualquer iniciativa que vise ao esclareci
mento desse fato grave que é a publicação de nor
ma fraudada no Diário Oficiai. Aliás, como bem dis
se o Deputado Aécio Neves, essa publicação tem a
nítida conotação de verdadeira sabotagem.

Associo-me ao pedido do Deputado Miro Tei
xeira, pelo bom senso e serenidade das palavras di
tas em sua segunda intervenção.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, até agora não formularam questão de ordem al
guma. Isso não é possível.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um
momentinho, Deputado Inocêncio Oliveira, vou res
ponder à questão de ordem.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Para falar
como Líder, vou ter de pedir a palavra para formular
questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para formular questão de ordem que
precede a intervenção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já foi
dada a palavra ao Líder Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, em primeiro lugar quero fazer um protesto. Estão
usando o artifício de pedir a palavra para formular
questão de ordem, mas estão falando como Líder.
Isso não pode acontecer nesta Casa.



22468 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

O SR. MARCELO DÉDA - Quem fez isso foi o convincente e os esclarecimentos necessários para
Deputado Geddel Vieira Lima. que fatos dessa natureza não mais se repitam em

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Não, não foi. nosso País. ~

Não quero citar nomes, mas a coisa deve ser corre- Há uma indignação geral em tOdos nós. Não é
ta, doa a quem doer. possível que o Diário Oficial, órgão responsável pelas

O SR. MARCELO DÉDA - Estou pedindo a publicações oficiais do Govemo, tenha publicado um
palavra para formular questão de ordem baseada no fato dessa natureza ou que tenha sido sabotado no
art. 114. próprio Diário Oficial. Não é possível, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um Temos de pôr, imediatamente, a Polícia Federal
momentinho, Deputado Marcelo Déda. Vamos ouvir para apurar esses fatos, se possível amanhã. Os es-
o Líder Inocêncio Oliveira. clarecimentos não podem demorar. Precisamos dar à

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, Nação uma resposta adequada, a fim de que o Presi-
para se fazer questão de ordem deve ser citado o arti- dente da República e o seu Governo não continuem
go do Regimento em que a mesma se baseia, o pró- com uma mácula como essa. O pior sentimento que
prio Regimento assim ordena. Passemos aos fatos. pode haver neste momento é o prejulgamento. Deve-

Sr. Presidente, eu e toda a opinião pública do mos aguardar os acontecimentos e, sobretudo, uma
País que tomou conhecimento do Diário Oficial es- resposta convincente nas próximas horas, para que
tamos estarrecidos. Os fatos são graves. Aliás, não assim possamos tomar e dar ciência à opinião públi-
diria que são graves, mas gravíssimos. Esses fatos ca do nosso País do que realmente aconteceu.
precisam ser devidamente esclarecidos em um Go- É esta a nossa participação.
vemo sério como o do Presidente Fernando Henri- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Res-
que Cardoso. pondendo à questão de ordem do Deputado Miro

Sr. Presidente, nego-me a aceitar eáses fatos Teixeira, quero dizer aos Srs. Parlamentares que,
no momento em que o País persegue a estabilidade em primeiro lugar temos nesta Casa a Comissão de
econômica, o ajuste fiscal das contas públicas. Ne- Fiscalização e Controle, que pode tomar providênci-
go-me a entender que o Governo seja capaz de pu- as quanto a esse fato.
blicar no Diário Oficial dois contratos dessa nature- Em segundo lugar, tendo em vista a afirmação
za e, além do mais, fazê-los. do Líder do Governo de que teria havia um equívo-

Esses dois contratos não ligam coisa com coi- co, senão mesmo uma sabotagem nessa publica-
sa, não têm nexo, não têm sentido. Imaginar Pelé ção, vamos aguardar, pelos menos até amanhã,
falar sobre f,utebol no mundo, com cachê de 500 mil manifestação do Governo.
reais, é negar sua própria biografia. Imaginar que o Em terceiro lugar, a Presidência se reserva o
Presidente da República vá comemorar seu aniver- direito de voltar a reexaminar a questão de ordem
sário, neste momento, contratando uma cantora por depois dessas providências assim tomadas.
800 mil reais, é falta de bom senso, de raciocínio, e O ,SR. MARCELO DÉDA _ Sr. Presidente,
ainda usar subterfúgios de um órgão como a Sudam peço a palavra para uma questão de ordem.
para fazê-lo. Se fosse fazê-lo, não seria através da
Sudam, mas da própria Presidência da República. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Sr. Presidente, em resumo, a matéria precisa ser ExA a palavra.
devidamente esclarecida à opinião pública. Um Gover- O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Questão
no sério como o do Presidente Femando Henrique de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Cardoso não pode ser conivente com fatos dessa na- a questão de ordem que formulo a V. Ex!! vai, sem
tureza. Segundo, é preciso que a Polícia Federal abra dúvida alguma, assumir a qualidade de recurso à
um inquérito imediatamente. Esse caso é tão grave decisão que V. Ex!! acaba de proferir.
que não pode ser de outra forma. Tem de pôr a Polí- Sr. Presidente, tenho em mãos o Regimento e
cia Federal no circuito para saber quem foi o respon- está sob meus olhos a redação do art. 114, que es-
sável por esse ato, se houve sabotagem, boicote. tabelece que serão,verbais ou escritos e imediata-

Nós, da base de sustentação do Goyerno - o mente despachados pelo Presidente os requerimen-
Partido da Frente Liberal tem sido baluarte da base tos que solicitem, segundo o inciso XII, a requisição
de sustentação do Governo e tem a certeza de que de documentos.
o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardo- Sr. Presidente, a matéria assumiu dimensão
so é um governo sério -, exigimos uma resposta extremamente grave agora. Digo isso inclusive
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como Deputado que foi à tribuna, antes que V. ExJI cebê-Ia como recurso, que despachou imediatamen-
aqui chegasse, para fazer a denúncia. Coube a mim te a questão de ordem do nobre Deputadr Miro Tei-
revelar à Casa a existência desses contratos. As Li- xeira, e, por havê-Ia despachado, ainda l 'xou em
deranças do Governo, especialmente a Liderança aberto a possibilidade de reexaminá-Ia.
do p,artido da Social Democracia Brasileira, levanta Portanto, esta Presidência dá a matéria por
a hipótese de ter havido sabotagem. Veja V. Ex', encerrada.
um deputado da Oposição foi à tribuna e denunciou O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presid ie, peço

. o que estava escrito não num jornal de sindicato, ou a palavra para contraditar a questão de ordem do
num jornal de publicação privada, mas no Diário Deputado Marcelo Déda. Fui citado.
Oficiai da União. É lá que são publicadas as leis, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já de-
as emendas que reformam a Constituição, os atos cidi a matéria.
de V. Exl

, proferidos em processos que tramitam O SR. AÉCIO NEVES - Serei bem objetivo.
nesta Casa. As questões de ordem de V. Ex' são
publicadas no Diário OficiaI. Portanto, veja V. ExJI a O SR. MARCELO DÉDA - De acordo com o
gravidade desse problema. Como resolver isso? parágrafo único...

Informo à Presidência que já tomamos a inicia- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já de-
tiva de requerer uma ação popular com pedido de Ii- cidi a matéria, Deputado.
minar para, de imediato, suspender qualquer paga- Tem a palavra o Líder Odelmo Leão.
mento e impedir a concretização do contrato publi- O SR. ODELMO LEÃo (PPB - MG. Sem revisão
cado no Diário Oficiai de hoie. do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados ..., \'

Sr. Presidente, tendo em vista que um Deputa- O SR. MARCELO DEDA - ... para aUA V. Exll
,

do desta Casa denunciou e que o Líder do Governo com o maior respeito, decida.
levanta a possibilidade de haver sabotagem, quero O SR. PRESIDENTE (Michel TemE;t) - Deputa-
crer, com a devida vênia, que compete a V. Ex', fa- do Marcelo Déda, concedi a palavra ao nobre Depu-
zendo uso do que estabelece o Regimento Interno, tado Odelmo Leão. V. ExJI é um Parlamentar discipli-
determinar liminarmente, em face da gravidade dos nado. Acabei de conceder a palavra ao Líder Odelmo
fatos, que se recolham os documentos referentes Leão e já recebi seu requerimento como recurso.
aos contratos do Diário Oficiai, porque eles podem O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi-
ser destruídos. Não estou dizendo que serão, mas são do orador. ) - Sr. Presidente, estou recorrendo,
que podem ser destruídos. V. Ex- deve-se valer do nos termos do parágrafo único do art.114, para que
Regimento Interno para, de imediato, preservar o In- o Plenário delibere sobre o recurso. V. ExJI indefira,
teresse público e determinar que se remetam para a se for o caso.
Câmara dos Deputados os dois processos que se- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exl

rão identificados na matéria denunciada. quer dar efeito suspensivo ao recurso?
É um fato gravfssimo, e mais grave seria se a O SR. MARCELO DÉDA - Nos termos do pa-

Casa fosse informada de que são fatos verdadeiros, rágrafo único do art. 114:
qUE~ esses valores correspondem aos que estão ali Parág" fo ' 'co E d . d f .,a unI . m caso e In e efl-
expressos. mento e a pedido do Autor, o Plenário será

Para a Oposição não resta alternativa, está no consultado, sem discussão nem encaminha-
Diário Oficiai, tem de ser denunciado e devem ser menta de votação, devendo esta ser feita
cobradas as explicações. Também foi assim no caso pelo processo simbólico.
dos "aviõezinhos", que, quando o fato se revelou, era
apenas um, mas depois soube-se que vários Minis- Só quero o devido processo legal para meu re-
tros usavam os aviões para deleite pessoal e férias. querimento. Não quero atrapalhar, quero justiça.

Nada é impossível na República do Brasil sob O SR. GERSON PERES - Vamos respeitar o
o Governo FHC. Deve-se investigar. Presidente. S. Ex- já decidiu.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em pri- O SR. MARCELO DÉDA - Eu o respeito muito
meiro lugar, recebo o requerimento e a questão de mais do que V. Ex' pensa.
ordem do Deputado Marcelo Déda como recurso, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
que será encaminhado para a Comissão de Consti· permito discussão paralela.
tuição e Justiça e de Redação, até porque esta Pre- Vou submeter o pedido de efeito suspensivo
sidência já decidiu a matéria, mas acrescenta, ao re- ao Plenário.



Comovota o PMDB?
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.

Sem revisão do orador.) - Não poderia ser diferente,
Sr. Presidente. O PMDB vota com a decisão de
V.Exa, vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
PMDB vota "não".

Como vota o PV, Deputado Gabeira?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim", e
proponho que apuremos o caso em 24 horas. Inclu
sive me disponho a falar com a cantora Elba Rama
lho, e saber dela, já que é minha eleitora, se isso re
almente aconteceu. Temos condições, na Câmara
dos Deputados, de apurar o caso em 24 horas. Por
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O SR. AÉCIO NEVES - V. ExA já havia decidi- O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi-
do a matéria, Sr. Presidente. são do orador.)-- Sr. Presidente, em um minuto que-

O SR. GERSON PERES - E o orador do PPB ro dizer que votamos "sim" porque estamos queren-
não fala? do a requisição dos documentos para que as dúvi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos da~ sejam tiradas. (Palmas.) Nã? estamos !azendo
primeiro submeter à votação o recurso com efeito preJulga~:nto, mas esta~os pedindo garantias para
suspensivo. Depois concederei a palavra ao Líder a OpOSlçaO que denunplou e para o Governo no
OdeImo Leão. sentido de que não haja dúvida. Entreguem imedia-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Quero tamen~e os docu~entos para que a dúvida seja es-
saber como votam os Srs. Líderes, com orientação clareclda de mane~a ~ransparente.
de bancada em um minuto, pois temos de votar a "." Pela transparencla e pelos documentos, vo~o,:;
regulamentação de medidas provisórias hoje. Sim, e apelamos a esta Casa para .que vote Sim,

Vou ouvir os Srs. Líderes por um minuto. para termos acesso aos document~, slmplesm?nte.
Quem for pelo efeito suspensivo vota "sim"; O SR. PRESIDENTE (Michel ::remer) - O

quem for contra o efeito suspensivo vota "não". PSDB, como v?ta? .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Como _ O SR. AECIO NEV~S (PSDB - MG. Sem.revI-

votam os Srs. Líderes? sao d? or~~or.) - Sr. Pre~ldente, vou.~sar um mln~~o
? tambem, Ja que V. ExlI nao me permitiu o contradito-

Como vota o PV. (Pausa.) rio. Esta é mais uma sessão absolutamente surrealis-
Como vota o PPS? (Pausa.) ta. Diz aqui o nobre Líder José Genoíno que "não es-
Como vota o PL? (Pausa.) tamos fazendo prejulgamento e estamos querendo
O PL vota "sim". os autos". Acabo de ouvir a Deputada Erundina dizer:
Como vota o Bloco PSB/PCdoB? (Pausa.) "Estes 800 mil reais que foram gastos com a Elba
Como vota o PPS? Ramalho poderiam servir para comprar não sei quan-
O SR. IVAN PAIXÃO (PPS _ SE. Sem revisão tas cesta~ básic~s no Nordest?":. Sr. Presidente, es-

do orador.) _ Sr. Presidente o PPS vota "sim". ta",-os mUito próximos d~ ~poslçao na busca da apu-
, . raçao dessa Irresponsabilidade. Porém, estamos mu-PS"R. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS ito distantes deles no momento em que preferem

vota sim . mais uma vez utilizar politicamente o vazio.
Como vota o Bloco PSB/PCdoB? Quero reafirmar, Sr. Presidente, que se esses
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. contratos chegaram a existir por irresponsabilidade

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de alguém - o que não acredito -, garanto, como
PSB/PCdoB vota "sim". Líder do PSDB, que jamais serão concretizados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota O PSDB vota "não", contra o efeito suspensivo.
"sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota

Como vota o PTB? (Pausa.) "não".
Como vota o PDT?
O SR. FERNANDO CORUJA (POT - SC. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

Como vota o PPB?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, estamos aguar
dando para usar a palavra em nome do PPB. Nessa
matéria, o PPB encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?



O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
for a favor do efeito suspensivo permaneça como se
acha. Quem for contra levante o braço. (Pausa).

REJEITADO.
O SR. JOSÉ GENOINO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - (Michel Temer) - Tem

V. Exa. palavra;
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço veri
ficação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Verifi
cação concedida.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário para votar. Temos
matéria importante a ser votada no dia de hoje.

Como vota o PFL?
O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (PJ:=L - PE. Sem

revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente, que V. ExA
mais uma vez agiu corretamente. V. ExA agiu em con
sonância com o Regimento Intemo da Casa ao solici
tar à Comissão de Constituição e Justiça que requeira
o efeito suspensivo. Somos contrários ao efeito sus
pensivo, porque é fazer prejulgamento. Se pedimos à
Polícia Federal que faça um inquérito, devemos
aguardar o seu resultado, as informações do Poder
Executivo, e não prejulgar imediatamente os fatos.

Não se justifica a requisição dos documentos.
É um absurdo. E o direito desta Casa de fiscalizar,
que é normal, não será cerceado. Repito, é um ab
surdo requisitar os documentos antes que o Gover
no dê informações a respeito dos fatos.

Por isso, o PFL cone/ama a sua bancada a votar
"nãd', consciente de que esta Casa, por inte/médio da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, fará
apuração correta, séria e decente, como sempre faz.

O PFL vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou

submeter a votos.
Como vota o PTB?
O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista
vota "sim".
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que não determinar agora a criação de uma Comis- O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
são para apurar isso neste momento? Teríamos palavra pela ordem. .
condições de resolver já. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExA a palavra.. .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV O SR. JOÃO LEÃO (PSDB - BA. Pela ordem.

vota "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a votação
é simbólica.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
neste caso, diz o art. 114, parágrafo único:

Em caso de indeferimento e a pedido do
Autor, o Plenário será consultado, sem discus
são nem encaminhamento de votação, deven
do esta ser feita pelo processo simbólico.

Esta votação, segundo o Regimento, não pode
ser feita pelo processo nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fiz vo
tação simbólica~ mas houve pedido de verificação.

O SR. AECIO NEVES - Sr. Presidente, ela
não pode ser feita pelo processo nominal. Está pre
visto aqui no parágrafo único do art. 114.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Houve
pedido de verificação. Deve ser simbólica, sem dúvi
da, mas houve.pedido de verificação.

O SR. AECIO NEVES - Sr. Presidente, o Re
gimento veda a verificação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
impede a verificação. Vamos verificar.

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.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, vamos fazer essa verificação para mostrar que a
Oposição não tem razão nesse impasse. Vamos
apurar os fatos e dar a resposta necessária.

Na verificação, o PFL vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito

a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares,
a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExA a palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi

são do orador,) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
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O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente, O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
peço a palavra pela ordem. . Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. vota "não".
Exll a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou fa-

O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Pela zer justiça neste plenário. Consulto o Deputado
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Odelmo Leão se quer fazer uso da palavra. Foi o Lí-
ouvindo toda essa discussão fiquei a me perguntar der que não se manifestou·.
se a Sudam faria essa desfeita à cantora Fafá de O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela or-
Belém. Se tivesse de contratar uma cantora, contra- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
taria Fafá de Belém, que é da região. Quem deve Deputados, em nome da bancada do PPB, quero re-
contratar Elba Ramalho é a Sudene e quem deve gistrar que conheço o Presidente Fernando Henri-
contratar o Pelé é o Ministério do Esporte, e não a que Cardoso, o seu passado, a sua administração,
Sudam. Há um grande equívoco. a sua índole, e tenho certeza de que em momento

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aviso algum S. ExIl sabia desses atos.
aos Srs. Líderes que nesta votação não vou permitir Em segundo lugar, sem ao menos ter conver-
encaminhamento, a não ser "sim" ou "não". sado com o Presidente da República em relação a

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presi- essa matéria, tenho certeza de que S.Exa. já tomou
dente, peço a palavra pela ordem. todas as providências reclamadas por este Plenário

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. e deverá esclarecer esse fato, na nossa avaliação
ExIl a palavra. enganoso. Uma operação praticada certamente por

quem ordena as despesas de onde partiu essa me-
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. dida e conseqüentemente sem o conhecimento do

sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, conversan- Presidente Fernando Henrique Cardoso.
do com os companheiros da bancada, com quem ti-
nha entendimento anterior, aprofundamos e mudamos Portanto, em nome da bancada do PPB, quero
nossa posição inicial, já comunicada. Era uma posição registrar nossa convicção de que o Presidente da
acertada, evoluímos, e vamos votar "não". Então, gos- República é um homem correto, probo, que real-
taria de pedir a V.~ que fizesse este registro: o Par- mente quer um país moderno e luta para isso, e ma-
tido Trabalhista Brasileiro encaminha o voto "não". nifestar o nosso apoio a S. Ex!!.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um en- do a palavra para uma Comunicação de Liderança
caminhamento individual, em separado. Meu voto é ao nobre Deputado José Genoíno, pelo PT.
"sim", não acompanho a orientação da minha bancada. O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Como Lí-

.O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO _ Sr. der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei
Presidente, peço a palavra pela ordem. breve, pois não usei a palavra como Líder. No mo

mento em que o nobre Deputado Marcelo Déda, da
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. minha bancada, fazia a denúncia, eu estava acom-

Exa. a palavra. panhando, na Comissão Especial do Ministério da
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO Defesa, as emendas de autoria da bancada do PT.

(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - . Como Líder, tenho de deixar claro a este Ple-
Sr. Presidente, o nobre Parlamentar Milton Temer nario, e principalmente às Lideranças do Governo,
deve manter a linha. Ele está usando termos inade- que é tarefa da Oposição, diante de fato desta gravi-
quados e anti-regimentais no plenário, fazendo acu- dade, vir' à tribuna denunciar e exigir explicações e
sações sem nenhum cabimento. Honestamente, é investigações. No meu modo de entender, não com-
impossível aceitar os termos com que a Oposição pete aos Deputados governistas fazer defesa pré-
genericamente analisa essa situação. via, já que não admitem que façamos julgamento

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. prévio. Não estamos condenando ninguém previa-
Deputados, não vou permitir discussão. mente, mas não venham fazer defesa prévia.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- Apresentamos documento oficial da República
te, peço a palavra pela ordem. que traz dois fatos gravíssimos. Qual foi a preocupá-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem ção das Lideranças do Governo? Fazer a defesa,
V.Exa. a palavra. como se fosse absolvição.



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Quinta-feira 20 22473

Nós, do PT, cobramos providências. Esse recurso nanceira e Controle, com um representante de cada
ao qual estamos votando favoravelmente serve exata- partido, dirigir::se ao· Diretor 9a Imprensa Nacional e
mente para que a Casa tome conhecimento das provas solicitar esses documentos, imediatamente. Nós não
e dos documentos sobre essa matéria, no mais breve podemos empurrar uma questão dessa envergadura e
espaço de tempo, para que não haja prejulgamento nem com essas conseqüências para um processo recursal
absolvição prévia. Essa é a tarefa da Oposição. Como na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
disse, não estamos fazendo julgamento, mas também ou para um debate entre Oposição e Situação.
não aceitamos absolvições ou defesas prévias. A Oposição cobra da Situação agilidade e rapi-

Sr. Presidente, o Deputado Marcelo Déda dez para que os documentos falem. Sr. Presidente,
cumpriu um dever parlamentar constitucional. Leu o nós não podemos brigar com os fatos. Os fatos es-
Diário Oficiai da União e, nele encontrando essas tão aqui. Não se briga com fatos. Vamos aos fatos.
barbaridades, trouxe-as para o Plenário, que deve· Vamos aos documentos. Essa é a exigência da bano
ria aprovar imediatamente o acesso dos Deputados cada do Partido dos Trabalhadores.
a todos os documentos e informações, garantindo a Era o que tinha q dizer, Sr. Presidente.
sua atividade fiscalizadora e evitando dúvidas para O SR. LUIZ CARLOS HAULY _ Sr. Presiden.
aqueles que defendem o Governo previamente.

te, peço a palavra pela ordem.
Portanto, Sr. Presidente, estamos tentando

apurar os fatos imediatamente. Não adianta enviar O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Per-
para a Comissão de Constituição e Justiça e de Re. doe-me, mas eu concedi a palavra apenas a dois Lí-
dação, que acumula recursos e mais recursos. Ama. deres que não se haviam manifestado. Neste mo-
nhã, a Polícia Federal entra no caso. Em quantos mento, só os Líderes terão a palavra para orientar

as bancadas. É "sim" ou "não".(Pausa.)casos a Polícia Federal entrou e até agora não con·
cluiu nada? E se as provas forem destruídas? E se V. ExB não é Líder, nobre Deputado Vivaldo
algum funcionário for perseguido? Barbosa.

Para eliminar todas essas dúvidas, é da maior O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or-
importância que a bancada do PT solicite ao Plená- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
rio o acesso imediato a esses documentos e a es- é possível que o cachê de Elba Ramalho seja maior
sas provas, para que não pairem dúvidas, seja para do que o de Caetano Veloso.
os que estão denunciando, seja para os que estão O SR. PRESIDENTE (Michel Tem~r) - Vamos
defendendo o Governo. votar, Srs. Deputados. Venham ao plenário para

Sr. Presidente, esta Liderança cumpre o dever completarmos a votação.
de elogiar e parabenizar o Deputado Marcelo Déda. O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presi.
Na sua vigilância e no cumprimento do seu dever dente, peço a palavra pela ordem.
constitucional como Deputado, S. Exll veio à tribuna O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
e denunciou o que está no Diário Oficiai. Não va- Exll a palavra.
mos aceitar interpretações. Não cabe a uma Lide·
rança dizer se houve isso ou aquilo, nem dizer ime- O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
diatamente que o Presidente da República ou o Mi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome
nistro "A", "B" ou "C" estão acima de qualquer sus- do PTB, quero prestigiar a decisão de V. ExB de reme·
peita. Não os estamos condenando, mas eles não ter o requerimento à Comissão de Fiscalização e Con~
estão acima de qualquer suspeita. trole, que vai investigar e se pronunciar em 24 horas. .

Discutimos, ontem, aqui, recurso do Partido Sr. Presidente, temos tido aqui o cuidado de
dos Trabalhadores exatamente porque nenhuma ter uma posição de independência na nossa banca-
autoridade pública está acima da lei, nem pode dei- da, nem atrelados ao Governo nem a uma oposiçãO
xar de ser investigada com a rapidez e com a agili- odiosa e doentia. Reunimo-nos e reiteramos nossa
dade que o caso exige. posição, prestigiando a de V. Ex!! Vamos aguardar o

Sr. Presidente, estamos cobrando, exigindo prazo que V. Exll estabeléceu, de 24 horas, para
das Lideranças da base do Governo um esclareci- que se manifeste a Comissão de Fiscalização e
mento rápido sobre o que está no Diário Oficiai. Controle da Câmara dos Deputados.
Vamos requisitar esses documentos. O voto do Partido Trabalhista Brasileiro é "não"

Neste momento, Sr. Presidente, o mais adequa- ao requerimento do Líder do PT.
do era o Presidente da Comissão de Fiscalização Fi- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.



VOTARAM:

Sim: 131
Não: 279
Abstenção: 01
Total de votantes: 411

É rejeitada a concessão de efeito suspensivo
ao recurso.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Devo O SR. RENILDO LEAL (PTS - PA. Sem revi-
esclarecer ao nobre Líder Roberto Jefferson que re- são do orador.) - Sr. Presidente, quero retificar meu
cebi o recurso para a Comissão de Constituição e voto: "não".
Justiça e de Redação e anunciei que remeteria a O SR. LUIZ SALOMÃO - Sr. Presidente, eu gos-
matéria para a Comissão de Fiscalização Financeira taria de dar uma informação ao Plenário desta Casa.
e Controle. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu-

Não fixei, naturalmente, prazo para a Comis- tado Luiz Salomão, agora não posso autorizá-lo.
são de Fiscalização Financeira e Controle. O SR. PRESIDENTE (Michel- Temer) - Está

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou encerrada a votação.
encerrar a votação. Anuncio o resultado:

Srs. Deputados, venham ao plenário. Em se
guida, teremos discussão e votação da proposta de
emenda à Constituição que regulamenta as medi
das provisórias~

O SR. RENILDO LEAL - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex" a palavra.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Proposição: QUESTÃO ORDEM - MARCELO DEDA
- EFEITO SUSPENSIVO

Início Votação: 19/05/1999 17:12

Fim Votação: 19/05/1999 17:33

Resultado da Votação
Sim 131
Não 279
Abstenção 1

Total da Votação 411

Art. 17 1

Total Quorum 412

Obstruçio O

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:43

Orientação
PFL -Não
PMDB-Não
PSDB-Não
PT-Sim
PPB-Não
PDT-Sim
PlB -Não
PSBIPCDOB - Sim
PUPSTIPSUPMNIPSD - Sim
PPS-Sim
PV-Sim
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Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Almir Sá PPB Não
Elton Rohnelt PFL Não
Luciano Castro PSOB Sim
Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PPB Não

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PSOB Não
Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB Sim
Fátima Pelaes PSOB Não
Jurandil Juarez PMOB Não
Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 6

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não

Babá PT Sim

Gerson Peres PPB Não

Giovanni Queiroz PDT Sim

Jorge Costa PMOB Não

José Priante PMDB Não

Josué Bengtson PTB Não

Nilson Pinto PSDB Não

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Não

Renildo Leal PTB Não

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Não

Zenaldo Coutinho PSOB Não

Total Pará: 14

AMAZONAS
Arthur Virgllio PSOB Não

Francisco Garcia PFL Não

José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Nilo

Pauderney Avelino PFL Não

Silas Câmara PFL Não

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Sim

Confúcio Moura PMOB Não

Eurípedes Miranda POT Sim

Marinha Raupp PSOB Não

Nilton Capixaba PTB Não

Sérgio Carvalho PSOB Não

Total Rondonia: 6
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.partido Bloco Voto

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL
IIdefonço Cordeiro PFL

Não

João Tota PPB
Não

Marcos Afonso PT
Não

Nilson Mourão PT
Sim

Zila Bezerra PFL
Sim

Totai Acre: 6
Não

TOCANTINS
Antônio Jorge PFL
Freire Júnior PMDB

Não

João Ribeiro PFL
Não

Paulo Mourão PSDB
Não

Total Tocantins: 4
Não

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não

Cesar Bandeira . PFL Não

Costa Ferreira PFL Não

Eliseu Moura PPB Não

Francisco Coelho PFL Não

João Castelo PSDB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neiva Moreira PDT Sim

Nice Lobão PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMDB Não

Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 13

cEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Aníbal Gomes PMDB Não

Antonio Cambraia PMDB Não

Eunício Oliveira PMDB Não

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim

José Unhares PPB Não

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSDB Não·

. Manoel Salviano PSDB Não

Marcelo Teixeira PMDB Não··

Moroni Torgan PSDB Não

Nelson Otoch PSDB Não

Pinl1eiro Landim PMDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Nãoi

Robert!) Pessoa PFL Não

Romn ,el Feijó PSDB Não

Sérgl, I Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceatá : 19
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Partido Bloco Voto

PIAuí Não
Átila Lira PSDB

B.Sé PSDB Não

Heréclito Fortes PFL Não

João Henrique PMDB Não

Marcelo Castro PMDB Não

Paes Landim PFL Não

Themistocles Sampaio PMDB Não

Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE Não
Betinho Rosado PFL

Laire Rosado PMDB Não,

Lavoisier Maia PFL Não\

MllcioSá PMDB Não

Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abílio PMDB Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Não
Damião Feliciano PMDB Não
Domiciano Cabral PMDB Não
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PMDB Não
Marcondes Gadelha PFL Não

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Antõnio Geraldo PFL Não
Armando Monteiro PMDB Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
João Colaço PMDB Não
José Chaves PMDB Não
José Múcio Monteiro PFL Não
Luciano Bivar PSL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Marcos de Jesus PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Osvaldo Coelho PFL Não
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PSB PSB/PCDOB Sim
Salatiel Carvalho PMDB Não
Severino Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 15

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não
Helenildo Ribeiro PSDB Não
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Partido- Bloco Voto
ALAGOAS

João Caldas PMN PUPST/PSUPMN/PSD
José Thomaz Nonô

Sim
PFL Não

Luiz Dantas PSD PUPST/PSUPMN/PSD
Olavo Calheiros

Não
PMUB Não

Regis Cavalcante PPS Sim
Total Alagoas: 7

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PMDB Não
Ivan Paixão PPS
Jorge Alberto

Sim
PMDB Não

Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB

Sim
PSB/PCDOB Sim

Sérgio Reis PSDB Não
Total Sergipe: 7

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não

Claudio Cajado PFL Não

Coriolano Sales PDT Sim

Eujácio Simões PL PUPST/PSUPMN/PSD Não

Félix Mendonça PTB Não

Francistônio Pinto PMDB Não

Geddel Vieira Lima PMDB Não

Geraldo Simões PT Sim

Gerson Gabrielli PFL Não

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jaime Fernandes PFL Não

Jairo Azi PFL Não

Jaques Wagner PT Sim

João Almeida PSDB Não

João Leão PSDB Não

Jonival Lucas Junior PPB Não

José Carlos Aleluia PFL Não

José Lourenço PFL Não

José Rocha, .' PFL Não

José Ronaldo PFL Não

Jutahy,Junior PSDB Não

Leur Lomanto PFL Não

Luiz Moreira PFL Não

Manoel Castro PFL Não

Mário Negromonte PSDB Não

Pastor Reginaldo de Jesus PFL Não

Paulo Braga PFL Não

Paulo Magalhães PFL Não

Pedro Irujo PMDB' Não

Roland Lavigne PFL Não

Saulo Pedrosa PSDB Não

Ursicino Queiroz PFL Não

Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 33
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Partido Blóco· Voto

MINAS GERAIS Não
Ademir Lucas PSDB

Aécio Neves PSDB Não

Antônio do Valle PMDB Não

Aracely de Paula PFL Não

Bonifácio de Andrada PSDB Não

Cabo Júlio PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Carlos Mosconi PSDB Não

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSDB Não

Danilo de Castro PSDB Não

Edmar Moreira PPB Não

Eduardo Barbosa PSDB Não

Eliseu Resende PFL Não

Gilmar Machado PT Sim

Hélio Costa PMDB Não

Herculano Anghinetti PPB Não

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

MINAS GERAIS
Jaime Martins PFL Não
João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB Não
João Magno PT Sim
José Militão PSDB Não
Lael Varella PFL Não
Lincoln Portela PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Lúcia PMDB Não
Mário de Oliveira PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
Nilmário Miranda PT Sim
OdelmoLeão PPB Não
Olimpio Pires PDT Sim
Osmânio Pereira PMDB Não
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PMDB Não
Rafael Guerra PSDB Não

Roberto Brant PSDB Não

Romel Anizio PPB Não
Romeu Queiroz PSDB Não

Ronaldo Vasconcellos PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Sérgio Miranda pedoB PSB/PCDOB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim

Vittorio Medioli PSDB Não

Zezé Perrella PFL Não

Total Minas Gerais: 45

EspíRITO SANTO
A1oízio Santos PSDB Não

João Coser PT Sim
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ESPÍRITO SANTO
Partido Bloco Voto

José Carlos Elias PTB Não
Magno Malta PTB Não
Marcus Vicente PSOB Não
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Não
Ricardo Ferraço PSOB Não
Rita Camata PMOB Não

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Não

Alexandre Santos PSOB Não

A1merinda de Carvalho PFL Não

Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Não

Ayrton Xerêz PSOB Não

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSUPMN/PSO Sim

Carlos Santana PT Sim

Celso Jacob POT Sim

Coronel Garcia. PSDB Sim

Oino Fernandes PSOB Não

Or. Heleno PSOB Não

Eber Silva POT' Sim

Eduardo Paes PFL Não

Eurico Miranda PPB Não

Fernando Gabeira PV Sim

Fernando Gonçalves PTB Não

lédio Rosa PMOB Não

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim

João Mendes PMOB Não

João Sampaio POT Sim

Jorge Wilson PMOB Não

José Carlos Coutinho PFL Sim

Laura Carneiro PFL Não

Luís Eduardo PSOB Sim

Luiz Ribeiro PSOB Sim

Luiz Salomão POT Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Mattos Nascimento PMOB Não

Milton Temer PT Sim

Miro Teixeira POT Sim

Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSUPMN/PSO Sim

Paulo BaItazar PSB PSB/PCOOB Sim

Paulo Feijó PSOB Não

Ricardo Maranhão PSB PSB/PCOOB Sim

Roberto Jefferson PTB Não

Rodrigo Maia PFL Não

Rubem Medina PFL Não

Simão Sessim PPB Não

Vivaldo Barbosa POT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO

Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não
Aldo Rebelo PCdoS PSB/PCDOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDS Não
André Benassi PSDB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Não
Bispo Wanderval PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Celso Giglio PTB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Sim
Delfim Netto PPB Abstenção
Dr. Hélio PDT Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PSDB Não

Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Zuppo PDT Sim

Franco Montore PSDB Não

Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim

João Herrmann Neto PPS Sim

João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José de Abreu PSDB Não

José Dirceu PT Sim

José Genoíno PT Sim

José Machado PT Sim

José Roberto Batochio PDT Sim

Julio Semeghini PSDB Não
Lamartine Posella PMDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Marcelo Barbieri PMDB Sim

Medeiros PFL Não

Michel Temer PMDB

Milton Monti PMDB Não

NEllo Rodolfo PMDB Não

Nelson Marquezelli PTB Não

Neuton Lima PFL Não

Paulo Kobayashi PSDB Não

Professor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim

Ricardo Izar PPB Não
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SÃO PAULO
Partido Bloco Voto

Robson Tuma PFL Não
Rubens Furlan PFL Não
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio Dória PSDB Não
Teima de Souza PT Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Não
Zé índio PMDB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 56

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não
Uno Rossi PSDB Não

"Murilo Domingos PTB Não
Osvaldo Sobrinho PTB Não
Pedro Henry PSDB Não
Ricarte de Freitas PSDB Não
Teté Bezerra PMDB Não
Wilson Santos PMDB Não

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
AÇjnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Não
Geraldo Magela PT Sim
Maria Abadia PSDB Não
Pastor Jorge PMDB Não
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Não
Geovan Freitas PMDB Não
Jovair Arantes PSDB Não
Juquinha PSDB Não
Lidia Quinan PSDB Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Pedro Chaves PMDB Não
Pedro Wilson PT Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB Não
Total Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
Flávio Derzi PMDB Não
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB Não
Marisa Serrano PSDB Não
Nelson Trad PTB Não
Pedro Pedrossian PFL Não

Total Mato Grosso do Sul: 7
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PFL Sim
Chico da Princesa PSOB Não
Oilceu Sperafico PPB Não
Or. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PSOB Não
Gustavo Fruet PMOB Não
Iris Simões PTB Não
Ivanio Guerra PFL Não
José Borba PMOB Não
José Carlos Martinez PTB Não
Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Não
Márcio Matos PT Sim
Max Rosenmann PSOB Não
Moacir Micheletto PMOB Não
Nelson Meurer PPB "Não
Odilio Balbinotti PSOB Não
Oliveira Filho PPB Não
Osmar Serraglio PMOB Não
Padre Roque PT Sim
Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS Sim

Valdomiro Meger PFL Não
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 25

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Não
Carlito Merss PT Sim

Edinho Bez PMOB Não

Edison Andrino PMOB Não

Fernando Coruja PDT Sim

Gervásio Silva PFL Não

João Matos PMDB Não

José Carlos Vieira P.FL Não

Luci Choinacki PT Sim

Pedro Bittencourt PFL Não

Raimundo Colombo PFL Não

Renato Vianna PMDB Não

Serafim Venzon PDT Sim

Vicente Caropreso PSDB Não

Total Santa catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim

Airton Dipp PDT Sim

Alceu Collares PDT Sim

Augusto Nardes PPB Não

Caio Riela PTB Sim

Cezar Schirmer PMDB Não

Darcisio Perondi PMDB Não
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RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci
Fernando Marroni
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 24

Partido

PDT
PT
PT
PPB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PST
PT
PDT
PPB
PT
PMDB
PT
PSDB

Bloco

PUPST/PSUPMN/PSD

Voto

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

COSEV - Coordenação do Sistema 8etrônico de Votação
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PPB

PSB/PCdoB

PT
PT
PDT
PFL

PARÁ

PSDB
PT
PPB
PDT
PMDB
PMDB
PTB
PSDB
PT
PFL
PTB
PT
PFL
PSDB

AMAPÁ

PSDB
PTB
PSB
PSDB
PMDB

Hildebrando Pascoal
IIdefonço Cordeiro
João Tota
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 7

Antonio Feijão
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Presentes do Amapá: 5

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PFL
Presentes do Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PDT
Carlos Cury PPB
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 5

ACRE

PFL
PFL

Anivaldo Vale
Babá
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 14

Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel .. PPS
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Luciano Castro PSDB
Luis Barbosa PFL
Presentes de Roraima: 5

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.' .-
DEPUTADOS:

o SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma-questão de ordem-o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ) - Sr.
Presidente, a matéria ficou momentosa nesta Casa,
agora adicionada por um fato novo, posterior à deci
são de V. Ex!!

A Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM, em nota oficial de seu Supe
rintendente, acaba de informar, pelo que vimos aqui,
que desconhece essas duas contratações publica
das no Diário Oficial. Isso torna a questão mais de
licada e mais grave.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Qual é
a questão de ordem de V. Ex!!? Se for mera informa
ção, não vou permitir.

a SR. VIVALDO BARBOSA - É uma questão
de ordem, Sr. Presidente.

O Poder Executivo certamente está tomando
providências a esse respeito. V. Ex!! sempre quis e
quer imprimir à Câmara dos Deputados uma atitude
ativa em resposta aos problemas que aparecem.
Por isso requeiro a V. Exll constituição de uma Co
missão Externa, obedecida a proporcionalidade de
representação, para acompanhar e verificar, in
loco, na Imprensa Nacional, o que aconteceu para
saírem publicados contratos que a Sudam nega for
malmente. É necessário que a Câmara dos Deputa
dos investigue, de imediato, o que ocorreu, momen
toso que é o fato.

Requeiro a V. Ex!!, na forma de questão de or
dem, a constituição imediata de uma Comissão
Externa para ir à Imprensa Nacional verificar o que
efetivamente está acontecendo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Isso
não é objeto de Comissão Externa. Data venia, in
defiro o pedido de V. Ex!!
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TOCANTINS Wellington Dias PT

Antônio Jorge PFL Presentes do Plauf: 8

Darci Coelho PFL RIO GRANDE DO NORTE
Freire Júnior PMDB Betinho Rosado PFL
João Ribeiro PFL Laire Rosado PMDB
Osvaldo Reis PMDB Lavoisier Maia PFL
Presentes do Tocantins: 5 MúcioSá PMDB

MARANHÃO Ney Lopes PFL

Albérico Filho PMDB Presentes do Rio Grande do Norte: 5

Cesar Bandeira PFL PARAíBA
Costa Freire PFL Adauto Pereira PFL
Francisco Coelho PFL Armando Abrlio PMDB
João Castelo SOB Avenzoar Arruda PT
José Antonio PSB PSBlPCdoB Carlos Dunga PMDB
Mauro Fecury FL Damião Feliciano PMDB
Pedro Fernandes PFL Domiciano Cabral PMDB
Pedro Novais PMDB Efraim Morais PFL
Sebastião Madeira PSDB Enivaldo Ribeiro PPB
Presentes do Maranhão: 10 Inaldo Leitão PMDB

CEARÁ Marcondes Gadelha PFL
Wilson Braga PFL

Adolfo Marinho PSDB Presentes da Parafba: 11
Almeida de Jesus PL PLlPSTIPSL

IPMNlPSD PERNAMBUCO
Almeida de Jesus PMDB PLJPSTIPSL Antônio Geraldo PFL

IPMNlPSD Armando Monteiro PMDB
Aníbal Gomes PMDB Carlos Batata PSDB
Antonio Cambraia PMDB Clementino Coelho PSB PSBlPCdoB
Eunício Oliveira PMDB Djalma Paes PSB PSBlPCdoB
Inácio Arruda PCdoB PSBIPCdoB Eduardo Campos PSB PSBlPCdoB
José Linhares PPB Gonzaga Patriota PSB PSB/PCdoB
José Pimentel PT Inocêncio Oliveira PFL
Léo Alcântara PSDB João Colaço PMDB
Manoel Salviano PSDB Joel de Hollanda PFL
Marcelo Teixeira PMDB José Chaves PMDB
Moroni Torgan PSDB José Mendonça Bezerra PFL
Nelson Otoch PSDB José Múcio Monteiro PFL
Pinheiro Landim PMDB Luiz Piauhylino PSDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB Marcos de Jesus PST PLlPSTIPSL
Rommel Feij6 PSDB IPMNlPSD
Ubiratan Aguiar PSDB Marcos de Jesus PTB
Vicente Arruda PSDB PLlPSTIPSLlPMNlPSD
Presentes do Ceará: 19 Osvaldo Coelho PFL

PIAuí Pedro Corrêa PPB
Salatiel Carvalho PMDB

Átila Lira PSDB Sérgio Guerra PSB PSBlPCdoB
B.Sá PSDB Severino Cavalcanti PPB
Heráclito Fortes PFL Presentes de Pernambuco: 21
João Henrique PMDB

ALAGOASMarcelo Castro PMDB
Paes Landim PFL Augusto Farias PPB
Themístocles Sampaio PMDB Helenildo Ribeiro PSDB
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José Thomaz Nonô PFL MINAS GERAIS
Luiz Dantas PSD PUPST/PSL Ademir Lucas PSDB

IPMN/PSD
Olavo Calheiros PMDB Aécio Neves PSDB

Regis Cavalcante PPS Antônio do Valle PMDB

Presentes de Alagoas: 6 Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB

SERGIPE Cabo Júlio PL

Augusto Franco . PSDB PUPST/PSUPMN/PSD

Cleonâncio Fonseca PMDB Carlos Mosconi PSOB

Ivan Paixão PPS Cleuber Carneiro PFL

Jorge Alberto PMDB Custódio Mattos PSDB

Marcelo Déda PT Danilo de Castro PSDB

Pedro Valadares PSB PSB/PCdoB Edmar Moreira PPB

Sérgio Reis PSDB Eduardo Barbosa PSOB
Presentes de Sergipe: 7 Eliseu Resende PFL

BAHIA
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB

Aroldo Cedraz PFL Hélio Costa PMDB
Claudio Cajado PFL Herculano Anghinetti PPB
Coriolano Sales PDT Ibrahim Abi-Ackel PPB
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Jaime Martins PFL

IPMN/PSD João Fassarella PT
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PMDB

João Magalhães PMDB

Geddel Vieira Lima PMDB João Magno PT

Geraldo Simões PT José Militão PSDB

Gerson Gabrielli PFL Lael Varella PFL

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB Lincoln Portela PST
Jaime Fernandes PFL PUPST/PSUPMN/PSD
Jairo Carneiro PFL Márcio Reinaldo Moreira PPB
Jaques Wagner PT Maria do Carmo Lara PT
João Almeida PSDB Maria Lúcia PMDB
João Leão PSDB Mário de Oliveira PMDB
Jonivallucas Junior PPB Narcio Rodrigues PSDB
José Lourenço PFL OdelmoLeão PPB
José Ronaldo PFL Olimpio Pires PDT
Jutahy .Junior PSDB Osmânio Pereira PMDB
Leur Lomanto PFL Paulo Delgado PT
Luiz Moreira PFL Philemon Rodrigues PMDB
Manoel Castro PFL Rafael Guerra PSDB
Mário Negromonte PSDB Roberto Brant PSDB

Pastor Reginalclo de Jesus PFL Romel Anizio PPB
Paulo Braga PFL Romeu Queiroz PSDB

Paulo Magalhães PFL Ronaldo Vasconcellos PL
Pedro Irujo PMDB PUPST/PSUPMN/PSD

Roland Lavigne PFL .! Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB

Saulo Pedrosa PSDB Virgílio Guimarães PT

Ursicino Queiroz PFL Zaire Rezende PMDB

Walter Pinheiro PT Zezé Perrella PFL
Presentes da Bahia: 31 Presentes de Minas Gerais: 44
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ESP(RITO SANTO Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB

Aloízio Santos PSDB
Paulo Feijó PSDB
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCdoB

João Coser PT Roberto Jefferson PTB
José Carlos Elias PTB Rodrigo Maia PFL
Magno Malta PTB Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Marcus Vicente PSDB Rubem Medina PFL
Nilton Baiano PPB Simão Sessim PPB
Rita Camata PMDB Vivaldo Barbosa PDT
Presentes do Espírito Santo: 7 Presentes do Rio de Janeiro: 46

RIO DE JANEIRO SÁOPAULO

Alcione Athayde PPB Alberto Goldman PSDB
Aldir Cabral PFL Alberto Mourão PMDB
Alexandre Santos PSDB Aldo Rebelo PCdoB PSBIPCdoB
Almerinda de Carvalho PFL Aloizio Mercadante PT
Antonio Carlos Biscaia PT Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Arolde de Oliveira PFL André Benassi PSDB
Ayrton Xerêz PSDB Angela Guadagnin PT
Bispo Rodrigues PL Antonio Carlos Pannunzio PSDB

PLlPSTIPSLlPMNlPSD Arlindo Chinaglia PT
Bispo Rodrigues PFL Arnaldo Faria de Sá PPB

PLlPSTIPSLlPMNlPSD Arnaldo Madeira PSDB
Carlos Santana PT Bispo WandervaJ PTB PUPSTIPSL
Celso Jacob PDT IPMN/PSD
Coronel Garcia PSDB Bispo Wanderval PL PLlPSTIPSL
Dino Fernandes PSDB IPMN/PSD
Dr. Heleno PSDB Celso Giglio PTB
EberSilva PDT Celso Russomano PPB
Eduardo Paes PFL Corauci Sobrinho PFL
Eurico Miranda PPB Delfim Netto PPB
Fernando Gabeira PV Dr. Hélio PDT
Fernando Gonçalves PTB Edinho Araújo PMDB
lédio Rosa PMOB Eduardo Jorge PT
Jair Bolsonaro PPB Emerson Kapaz PSDB
Jandira Feghali PCdoB PSBIPCdoB Evilásio Farias PSB PSBIPCdoB
João Mendes PMDB Fernando Zuppo PDT
João Sampaio PDT Franco Montoro PSDB
Jorge Wilson PMDB Gilberto Kassab PFL
José Carlos Coutinho PFL Jair Meneguelli PT
Laura Carneiro PFL João Paulo PT
Luís Eduardo PSDB Jorge Tadeu Mudalen PMDB
Luiz Ribeiro PSDB José de Abreu PSDB
Luiz Salomão PDT José Dirceu PT
Luiz Sérgio PT José Genoíno PT
Mareio Fortes PSDB José Machado PT
Mattos Nascimento PMDB José Roberto Batochio PDT
Milton Terner PT Julio Semeghini PSDB
Miro Teixeira PDT Lamartine PossUa PMDB
Pastor Valdeci Paiva PSDB PLlPSTIPSL Luiza Erundina PSB PSBIPCdoB

IPMNlPSD Marcelo Barbieri PMDB
Pastor Valdeci Paiva PST PLlPSTIPSL Michel Temer PMDB

IPMNlPSD Milton Monti PMDB
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PARANÁ

PFL
PFL
PSDB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMOB
PTB
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PPB
PMDB
PT
PPB
PFL
PFL

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
FlávioArns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
IrisSlmães
Ivanio Guerra
José Borba
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odrlio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
VaJdomiro Meger
Werner Wanderer
Presentes de Paraná: 23

Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Presentes de Mato Grosso do Sul: 7

Adão Pretto
Airton Dipp

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vl8I1na PMDB
Serafim Venzon PDT
VlC8flte caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

PT
PDT

DISTRITO FEDERAL

PCdoB PSB/PCDOB
PMDB
PT

Agnelo Quiroz
Alberto Fraga
Geraldo Magela
Maria Abadia PSDB
Pastor Jorge PMDB
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes de Distrito Federal: 7

GOIÁS

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PT

3arbosa Neto
3eovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
JdiaQuinan
_uiz Bittencourt
~edro Chaves
~edro Wilson
Presentes de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

3en-Hur Ferreira PT
='ávia Derzi PMDB
João Grandão PT

Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Uma PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricaro Izar PPB
Rubens Furlan PFL
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Vadão Gomes PPB
Wagner salustiano PPB
Zé Indio PMDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de 510 Paulo: 54

MATO GROSSO

Celcito Pinheiro PFL
Uno Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
reté Bezerra PMDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 8
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Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PFL
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB
Presentes de Rio Grande Do Sul: 26

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 411 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
Nll 472/A, DE 1997.

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nll 472, de
1997, que altera dispositivos dos arts. 48,
62 e 84 da Constituição Federal e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade com emenda, contra os
votos dos Deputados Gilvan Freire, Freire
Júnior, Nelson Otoch, Adhemar de Barros
Filho e Jarbas Lima (Relator: Sr. Djalma de
Almeida César).

Tendo apensada a de nll 2195 que dá
nova redação ao art. 62 da Constituição Fe-

Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Júlio Redcker
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Paulo José Gouvêa

Paulo José Gouvêa

PDT
PPB
PTB
PMDB
PMDB
PDT
PT
PPB
PPB
PPB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PTB

PST

PUPST/PSL
IPMN/PSD

PUPST/PSL
IPMN/PSD

deral; tendo pareceres da. Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
admissibilidade desta, e das de nlls 8/95,
13/95, 18/95, 26/95 e 52/95, apensadas
(Relator: Sr. Bonifácio de Andrada); e da
Comissão Especial, pela aprovação desta
com substitutivo contra o voto do Deputado
Adylson Motta, e pela rejeição das de nlls
8/95, 13/95, 18/95, 26/95, e 52195, apensa
das, e das emendas de nlls 1, 2 e 3, apre
sentadas na Comissão, nos termos do Pare
cer reformulado do Relator. Os Deputados
Antônio Carlos Pannunzio e Prisco Viana
apresentaram voto em separado. Os Depu
tados Milton Temer, Sandra Starling e Cori
olano Sales votaram com restrições (Rela
tor: Sr. Aloysio Nunes Ferreira).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Foi en
tregue à Mesa emenda aglutinativa substitutiva às
Propostas de Emenda à Constituição n2s 2-B e seu
Substitutivo, 8, 13, 18, 26 e 52, de 1995, da Câmara
dos Deputados; e 472-A, de 1997, do Senado Fede
ral, assinada por todos os Líderes, nos seguintes
termos.

EMENDA AGLUTINATIVA SUBSTITUTIVA
ÀS PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nll 2-B, E SEU SUBSTITUTIVO N2s 8, 13, 18, 26
E 52, DE 1995

(da Câmara dos Deputados) e 472-A, de 1997
(do Senado Federal)

Aglutinem-se os textos das propostas de
emenda à Constituição em epígrafe na forma se
guinte:

"Art. 12 Os arts. 48, 57,61, 62, 64 e 84 passam
a vigorar com as alterações seguintes:

"Art. 48. (...)
X - criação, transformação e extinção

de cargos, empregos e funções púb!!cas,
observado o que estabelece o art. 84, VI, b;
(NR)

XI- criação de Ministérios e órgãos da
administração pública; (NR)

Art. 57. (...)

§ 72 Na sessão legislativa extraordiná
ria, o Congresso Nacional somenté delibera
rá" sobre a matéria para a. qual foi convoca
do, ressalvada a hipótese do §811, vedado o
pagamento de parcela indenizatória, em va
lor superior ao subsídio mensal. (N~J
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§ 8el Havendo medidas provisórias em
vigor na data de convocação extraordinária
do Congresso NaciOnal, serão elas automa
ticamente incluídas na pauta da convoca
ção.

Art. 61. (...)
§ 111 ( ... )

11- (...)

e) criação de Ministérios e órgãos da
administração pública; (NR)

Art. 62. Em caso de relevância e ur
gência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-Ias de imediato ao
Congresso Nacional. (NR)

§ 111 É vedada a edição de medidas
provisórias sobre matéria:

I - relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos

políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e

processual civil;
c) organização do Poder Judiciário e

do Ministério Público, a carreira e a garantia
de seus membros;

d) planos plurianuais, diretrizes orça
mentárias orçamento e créditos adicionais,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3Cl;

" - que vise a detenção ou seqüestro
de bens, de poupança popular ou qualquer
outro ativo financeiro;

111- reservada à lei complementar;
IV - já disciplinada em projeto. lei

aprovado pelo Congresso Nacional e pen
dente de sanção ou veto do Presidente da
República;

V - que tenha sido objeto de veto pre
sidencial pendente de apreciação pelo Con
gresso Nacional.

§ 211 Medida provisória que implique
InstltulçAo ou majoração de tributos, exeetos
08 previstos nos arts. 153, I, li, IV, Ve 154,
li, só produzirá efeitos no exercício financei
ro seguinte se houver sido convertida em lei
até o último dia daquele em que foi editada.

§ 3Cl As medidas provisórias, ressalva
do o disposto no §§ 7!l e SIl, perderão eficá
cia, desde a edição, se não forem converti-

das em lei no prazo de sessenta dias, pror
rogávelllma vez por igual-período, devendo
o Congresso Nacional disciplinar, por decre
to legislativo, as relações jurídicas delas de
correntes.

§ 411 O prazo a que se refere o § 311

contar-se-á a partir da publicação da medi
da provisória, suspendendo-se durante os
períodos de recesso do Congresso Nacio
nal.

§ 511 A deliberação do Congresso Naci
onal sobre o mérito das medidas provisórias
dependerá de juízo prévio sobre o atendi
mento de seus pressupostos constituciona
is.

§ 6!l Se a medida provisória não for
apreciada em até quarenta e cinco dias con
tados de sua prorrogação, sobrestar-se-ão
todas as deliberações legislativas do Con
gresso Nacional e de suas Casas, com ex
ceção das que tenham prazo constitucional
determinado, até que se ultime a aprecia
ção, observado o prazo previsto no § 311

§ 7!l Não editado o decreto legislativo a
que se refere o § 311 até sessenta dias após
a rejeição ou perda de eficácia de medida
provisória, as relações jurídicas constituídas
e decorrentes de atos praticados durante
sua vigência conservar-se-ão por elas regi
das.

§ 811 Aprovado projeto de lei de conver
são alterando o texto original da medida
provisória, esta manter-se-á integralmente
em vigor até que seja sancionado ou vetado
o projeto.

Art. 64. (...)

§ 211 Se, no caso do parágrafo anterior,
a Câmara dos Deputados e o Senado Fede
ral não se manifestarem sobre a proposição,
cada qual sucessivamente, em até quarenta
e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as de
mais deliberações legislativas da respectiva
casa, com exceção das que tenham prazo
constitucional determinado, até que se ulti
me a votação. (NR)

Art. 84. (...)

VI - dispor, mediante decreto, sobre:
(NR)



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Con
cedo a palavra ao Relator, Deputado Aloysio Nunes
Ferreira, para proferir parecer à emenda aglutinati
va, em substituição à Comissão Especial.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB 
SP. Para emitir parecer. Sem revisão do Qrador) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos
nesta tarde nos preparando para uma votação que
eu diria histórica. Trata-se da votação do texto de
uma emenda aglutinativa que corporifica o entendi-

Art. 22 Às medidas provisórias em vigor na
data da promulgação desta emenda constitucional
aplicam-se as regras vigentes na data de sua edi
ção.

Parágrafo único. A apreciação das medidas
provisórias referidas neste artigo deverá estar con
cluída no prazo de cento e oitenta diàs contados da
promulgação desta emenda constitucional, sob
pena de sobrestamento de todas as deliberações le
gislativas do Congresso Nacional e de suas Casas,
com exceção das que tenham prazo constitucional
determinado, até que se ultime a deliberação.

Art. 32 Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, Gerson Peres, Vice-Líder
do PPB - Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Miro
Teixeira, Líder do PDT - Aécio Neves, Líder do
PSDB - Waleriano Mares Guia , Vice-Líder do
PTB- Arnaldo Madeira, Líder do Governo - João
Hermann Neto Líder do PPS - Henrique Eduardo
Alves, Vice-Líder do PMDB - José Genoíno, Líder
do PT - Luiza Erundina, Líder do Bloco Parlamen
tar PSB/PCdoB.

O SR. PAULO DE ALMEIDA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. PAULO DE ALMEIDA (PPB - RJ. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação da bancada do PPB na votação
anterior.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB 
PE. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, votei
"sim".
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a) organização e funcionamento da ad- mento construído em torno da liderança do Sr. Pre-
ministração federal, quando não implicar au- sidente Michel Temer, envolvendo todos os partidos
mento de despesa nem criação ou extinção representados nesta Casa. Esse acordo diz respeito
de órgãos públicos; ao reequilíbrio de Poderes entre o Executivo e o Le-

b) extinção de funções ou cargos pú- gislativo e faz-se com a plena anuência do Presi-
blicos, quando vagos. dente da República e com a participação ativa do

seu Líder na Câmara dos Deputados, o Deputado
Arnaldo Madeira. Esse mesmo Presidente, ontem,
desta mesma tribuna, foi acusado de liberticida,
numa tarde em que votávamos o projeto de lei com
plementar que estrutura o Ministério da Defesa.

Estamos, portanto, Sr. Presidente, votando um
texto que reconcilia o instituto das medidas provisó
rias com a boa prática da democracia. Estamos, de
certa maneira, regenerando o instituto das medidas
provisórias, que foi tão desvirtuado por anos e anos
de abusos de um lado e complacências de outro.

Na raiz desse acordo, desse entendimento,
existe a convicção, largamente compartilhada nesta
Casa, de que no Estado moderno não existe mais
lugar para a observância estrita, ortodoxa, das re
gras de repartição de Poder que os liberais do sécu
lo XVIII, inspirados pelo ideal do Estado mínimo,
conceberam como técnica de garantia das liberda
des fundamentais.

A sociedade moderna, seja em razão da com
plexidade e do caráter global das relações econômi
cas, seja em razão da dramaticidade dos desequilí
brios sociais, do potencial lesivo dos atentados con
tra o meio ambiente e de tantas outras razões, exige
a pronta intervenção do Poder estatal para trazer re
médio às situações urgentes que não podem, por
sua própria urgência, aguardar o transcurso normal
dos prazos próprios do processo legislativo.

Exige também que o Poder Executivo dispo
nha de instrumentos normativos de eficácia imediata
à semelhança das medidas cautelares de que dis
põe o Poder Judiciário.

Acontece, Sr. Presidente, que o pressuposto
também da existência de tais' Poderes da democra
cia, como acontece nos Estados Unidos, com amplo
poder regulamentar do Presidente da República ou
na prática das delegações legislativas do parlamen
tarismo, exige que o Poder se contenha diante dos
limites que suscitaram a sua própria existência: os li
mites de urgência e de relevância e, por outro lado,
que ele seja contido por regras de procedimentos
que garantam ao Legislativo a última palavra.

Foi assim que os Constituintes em 1988 con
ceberam, inspirados pela Carta Italiana, o instituto
das medidas provisórias, como uma réplica demo
crática dos antigos decretos-leis.
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Ora, há quem diga que a emenda saiu pior do tratamento normativo, pouco a pouco a burocracia
que o soneto. Todos se lembram de que os decre- que cerca o Poder Executivo foi cada vez mais va-
tos-leis, bem ou mal, eram contidos por limites ma- lendo-se das medidas provisórias. E há neste plená-
teriais. Havia temas que somente eles justificavam a rio muitos colegas que foram Governadores e sa-
edição.de tais medidas: segurança nacional, admi- bem o peso e a influência dessa burocracia em con-
nistração pública, direito financeiro. vencer os Presidentes da urgência e da relevância

. A delimitação de um campo material, em que de medidas que não são tão urgentes e relevantes.
pese a amplitude que o conceito de segurança nacio- Por exemplo, a inscrição do nome de José Joaquim
nal adquiriu durante o regime militar, permitia - e da Silva Xavier no livro dos heróis da Pátria. Rele-
permitiu - controle jurisdicional desse instrumento. A vante, sem dúvida; urgente, nem' tanto, pois Tira-
Casa toda se recorda de um célebre julgamento do dentes morreu há dois séculos. E, além de Tiraden-
Supremo Tribunal Federal, quando o Ministro Aliomar tes, o Visconde de Barbacena também morreu há
Baleeiro fulminou, com seu sarcasmo, um decreto-lei quase dois séculos. Portanto, ninguém aqui é contra
da ditadura, que, a pretexto de segurança nacional, Tiradentes. O Presidente poderia ter mandado um
traçava regras de renovação de aluguel comercial. projeto de lei e concretizado esta providência. E

Naquela ocasião, o Ministro Aliomar Baleeiro, houve urgências que se eternizaram, como a regula-
lembrando as dificuldades para traçar os limites do mentação das mensalidades escolares, cuja medida
tema segurança nacional, disse que em todo caso provisória há três anos vem sendo renovada. Dirão
tinha toda a facilidade para dizer que assim como os senhores: "A culpa é da Situação". Não creio. A Si-
concurso de miss não era segurança nacional, as- tuação tem sua responsabilidade nesse estado de cul-
sim corno batom de mulher não era segurança naci- pa, por ter muitas vezes fugido ao ônus de assumir
onal, locação comercial não era segurança nacional. como suas, compartilhar, providências impopulares
E esse decreto-lei foi considerado inconstitucional. adotadas pelo Presidente da República, mas a Oposi-

Mas o nefasto, o funesto nos decretos-leis é ção freqüentemente também não quis assumir ares-
que os limites procedimentais a que eles estavam ponsabilidade de rejeitar providências que ela verbe-
sujeitos eram amplíssimos e permitiam que () sim- rava, mas que considerava, no fundo, inevitáveis.
pies decurso de prazo, provocado freqüentemente Por isso, Sr. Presidente, o Congresso não deli-
pela obstrução da Maioria, os legitimasse e os con- berava, e as medidas foram sendo renovadas. E o
vertesse em lei. E, na hipótese remotíssima de vi- tempo que demorou o amadurecimento dessa solu-
rem a ser rejeitados pelo Congresso Nacional, a re- ção mostra que havia uma acomodação do Con-
jeição operava apenas daquela data para a frente. gresso Nacional a esse estado de coisas, que o di-

Os Constituintes de 1988 procuraram dar nova minuía na sua função institucional.
versão ao decreto-lei. E onde havia limites materiais Pois bem, a proposta que vamos votar nesta
a Constituição de 1988 não colocou limite algum, tarde é o resultado do aprendizado com experiência
porque os Constituintes confiavam na força e no onde não havia limites materiais. Estamos nessa
brio do Congresso Nacional na defesa das prerroga- emenda aglutinativa de autoria dos Líderes traçando
tivas recém-conquistadas. Mas quanto aos limites limites materiais claros, elencando conjunto de temas
procedimentais, os Constituintes colocaram no texto insuscetíveis de tratamento por medida provisória,
do art. 62 uma regra que deveria ser impeditiva de pela sua nobreza e relevância política, temas como
abusos, pois prescrevia que a medida provisória te- cidadania, direito eleitoral, direito político, orçamento
ria vigência de trinta dias, eficácia imediata a partir público, diretrizes orçamentárias, direito penal, direito
da sua publicação, e, uma vez não convertida em lei processual penal, direito processual civil, nada disso
nos trinta dias, ela perderia a eficácia a partir da poderá mais ser objeto de medida provisória. Esta-
data da sua publicação, cabendo ao Congresso Na- mos também vedando a edição de medidas provisóri-
cional regulamentar os efeitos ocorridos durante a as em relação a matérias que, obviamente, por sua
sua vigência. Acontece que as coisas não funciona- própria natureza, não comportam esse tratamento,
ram assim. Na prática, essa expectativa, essa confi- como matéria reservada à lei complementar.
ança, essa aposta no futuro feita pelo Constituinte Esse é o primeiro ponto do conjunto de medi-
de 1988 foi desmentida por abusos e por compla- das propostas para dar uma nova roupagem a esse
cências. Abusos dos Presidentes da RepúbliGa que instituto.
se sucederam, pois, como não havia limites materia- Agora, vamos também aprovar regras de pro-
is, temas que não pudessem ser suscetíveis desse cedimento que têm como cerne um mecanismo que
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leva necessariamente o Congresso a deliberar. As O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
medidas provisórias, daqui para a frente, terão pra- Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, inicialmen-
zo de vigência de sessenta dias. Poderão ser reno- te cumprimento o nobre Relator da matéria, Deputa-
vadas, se nesses sessenta dias não forem converti- do Aloysio Nunes Ferreira, pelo enorme esforço de
das em lei. Renovadas, meus caros colegas, signifi- sintetizar o conjunto de opiniões dos Parlamentares
ca que ela não será reeditada, significa que não ha- e das Lideranças e chegar a esse texto.
verá possibilidade de alteração de texto. Uma vez Gostaria de fazer uma' indagação ao Sr. Rela-
renovado esse prazo, ao se aproximar o prazo fatal, tor a respeito da questão sobre a qual os Líderes
no qual ela perderá inabalavelmente a eficácia - os conversaram bastante, porque é importante que fi-
outros sessenta dias - o Congresso acende todos que registrada a interpretação dada por S. Exa ao
os holofotes sobre a situação criada: há medida pro- art. 22 da emenda aglutinativa, que diz:
visória pendente de deliberação; há um fato estra-
nho no procedimento da relação entre os Poderes Art. 22 Às medidas provisórias em vi-
Executivo e Legislativo que precisa ser corrigido. Aí, gor na data da promulgação desta Emeflda
cessam todas as deliberações, tanto da Câmara Constitucional aplicam-se as regras vigen-
quanto do Senado, tanto do Plenário, quanto das tes na data de sua edição.
Comissões, até que se ultime a deliberação. Trans- Portanto, está muito clara a idéia de que as
corridos os sessenta dias, a medida provisória perde medidas provisórias em vigor na data da promulga-
a eficácia. ção...

Sr. Presidente, este é, em resumo, o teor da O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - ... ob-
emenda aglutinativa que vamos votar. Quero dizer servarão as regras atuais. Essa foi uma contribuição
também que, no tema do reequilíbrio entre compe- do Deputado Antônio Carlos Konder Reis ao texto
tências de Executivo e Legislativo, nós estamos pro- que vamos votar.
pondo, com o sufrágio de todos os Líderes, devolver O SR. ARNALDO MADEIRA - Depois, no pa-
ao Presidente da República algumas prerrogativas rágrafo único, está escrito:
que sempre foram do Chefe do Poder Executivo em
toda a nossa história republicana, e, em 1988, pas- Parágrafo único. A apreciação das me-
saram a ser matéria legislativa. Refiro-me a atos ro- didas provisórias referidas neste artigo de-
tineiramente administrativos do Presidente da Repú- verá estar concluída no prazo de cento e oi-
blica que não impliquem aumento de despesa, que tenta dias contados da promulgação desta
poderão agora ser disciplinados por decreto. Emenda Constitucional, sob pena de so-

Esta é, Sr. Presidente, a contribuição que veio brestamento de todas as deliberações legis-
da emenda aprovada no Senado, trazida para o tex- lativas do Congresso Nacional e de suas

Casas, com exceção das que tenham prazo
to aprovado anteriormente pela Comissão Especial constitucional determinado, até que se ulti-
da Câmara dos Deputados, por colaboração do no-
bre Deputado Antônio Carlos Konder Reis, que foi me a deliberação.
quem arquitetou a estrutura da emenda aglutinativa Indago a V. Exa o seguinte: está muito claro
que agora vamos votar. Creio que estamos diante aqui que serão observadas as regras atualmente vi-
de um profundo avanço institucional. Estamos dian- gentes. Atualmente, reeditam-se medidas provisóri-
te de uma providência, de uma decisão que segura- as a cada trinta dias. Muito bem. Entendemos que
mente vai fazer com que a medida provisória volte a passa a ser uma nova medida provisória a que for
ser aquilo que ela deveria ter sido e que não foi, ou reeditada. Estaremos diante de nova regulamenta-
seja, uma medida excepcional, para acudir situa- ção, a partir da promulgação desta emenda consti-
ções de tal maneira urgentes que não possam espe- tucional.
rar o transcurso normal dos prazos inerentes ao pro- O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - Isso.
cesso legislativo. Com isso, nós estaremos aperfei- O SR. ARNALDO MADEIRA - Como fica, no
çoando o sistema democrático em nosso País. entender de V. Exa , a reedição, em face desse tex-

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, to? Ou seja, trata-se de uma medida constitucional
peço a palavra para fazer uma indagação ao nobre. nova, no novo sistema, ou ela passa a observar a
Relator. disciplina atual, sem correção, evide,ntemente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Era isso que gostaria de expor, para que ficas-
Exa a palavra. se registrado nos Anais da Câmara. .
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o SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA -- No
meu entendimento. Sr. Deputado. elas são regidas
pelas re(Jras atuais. à exceção da regra que está es
crita no parágrafo único. Ou seja, elas perderão efi
cácia no prazo de 180 dias. a partir da data da pro
mulgação. se não forem convertidas em lei. E apli
ca-se a elas. também. uma regra que não existe
hoje. que é a regra do sobrestamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
iniciar a discussão.

Tem a palavra o Deputado José Dirceu.

O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP. sem
revisão do orador) - Sr. Presidente. gostaria de re
gistrar meu voto na votação anterior. uma vez que
estava na Comissão de Reforma Tributária. Meu
voto foi de acordo com o partido: "não".

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente. consultando os De
putados do PT que estão inscritos para discutir, e se
com esta proposta estiverem de acordo os demais
Deputados de outros partidos também inscritos, a
bancada do PT retiraria os seus nomes dessa fase
e os reservaria aos encaminhamentos. de dois em
dois; depois. cada Líder usaria a palavra para orien
tar a votação nos termos do acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se os
Srs. Líderes e os Srs. Deputados inscritos estiverem
de acordlo...

O SR. NELSON PROENÇA - Sr. Presidente.
I"'~y.~ a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente. a lideran
ça do PMDB apóia a proposta do Deputado José
Genofno.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente. a Liderança do
PPB também concorda com a proposta do Deputa
do José Genofno.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, só para confirmar:
estão inscritos - e acho importante ressaltar. até
porque é um dever para com minha bancada - dois
Deputados que acompanharam a matéria comigo.
São eles José Machado e João Paulo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra. .

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente. eu tam
bém estou inscrito para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há as
seguintes inscrições para encaminhar a matéria: De
putados João Paulo. Nelson Pellegrino. Arnaldo Fa
ria de Sá e José Antonio.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra. .

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente. solicitaria a V. Exa
ampliar para três. Nós suprirfamos a discussão e fa
rfamos os encaminhamentos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consul
to o Plenário, porque há muitos inscritos. Se nin
guém objetar, ou seja, se ninguém levantar o braço.
eu acolho a ponderação dos Srs. Líderes.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente. peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente. estão ga
rantidos os dois e dois encaminhamentos?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os en
caminhamentos.

Estando todos de acordo, passamos ao enca
minhamento.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente. está havendo um
problema sobre os encaminhamentos em relação a
todos os partidos. Com quantos encaminhamentos
fecharfamos o acordo?
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa
propôs três e três; três contras e três a favor, o que
somaria seis, e suponho que serão todos a favor.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Todos a favor. Está
certo. Para garantir esses encaminhamentos, pelo
menos um por partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou ler:
Deputados João Paulo, Nelson Pellegrino, José Ma
chado, Arnaldo Faria de Sá, Enio Bacci e José Anto
nio.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, no
lugar do Deputado Nelson Pellegrino, estamos indi
cando o Deputado José Roberto Batochio.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - No lu
gar do Deputado Nelson Pellegrino, o Deputado
José Roberto Batochio.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
havendo oradores inscritos declaro encerrada a dis
cussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. CARLOS BATATA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. CARLOS BATATA (PSDB - PE. Sem

revisão do orador) - Sr. Presidente, na votação an
terior meu voto fói "não".

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem re
visão do orador) - Sr. Presidente, na votação anteri
or meu voto foi "sim".

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, quando V. Exa
julgar conveniente, gostaria de fazer. um esclareci
mento sobre o tema que nos fez discutir tanto hoje.
Já tenho os dados.

O SR. PR.ESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. Darei a V. Exa a palavra com muito prazer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado João Paulo para en
caminhar a votação da matéria.

O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
é momento, sem dúvida alguma, nesta tarde, de re
gozijo para esta Casa. A Câmara dos Deputados,
depois de muitos anos, resolve encarar o problema
das edições de medidas provisórias e assume a
condução de regulamentar as suas edições.

Mas, Sr. Presidente, é importante que resgate
mos um pouco como tem sido tratado esse meca
nismo no Brasil.

Desde a Constituição de 1937, excetuando a
de 1946, o uso de decretos-leis tem sido corriqueiro
na vida política .do Brasil, particularmente nas épo
cas da ditadura.

Com o advento da democracia, com a chega
da do processo constituinte de 1986 e com a Consti
tuição de 1988, os nossos Constituintes originais in
cluíram a possibilidade da edição de medida provi
sória com a cabeça em um modelo de sistema de
Governo que baseava também o Executivo pela Itá
lia. Puxaram um instrumento do parlamentarismo
para dentro de um sistema que esqueceram de mu
dar e mantiveram.corretamente o presidencialismo.

Mas, Sr. Presidente, também havia na Consti
tuição a previsão da edição de medida provisória e
sua validade por trinta dias. Não havia previsão de
reedição.

A partir do Governo Sarney, com a edição de
suas medidas provisórias, iniciou o reconhecimento
por parte desta Casa de que aquele instrumento, in
cluído na Constituição, dava um poder indevido ao
Executivo, um poder a mais ao Executivo e que
esse não era o objetivo do Constituinte original ao
colocar a medida provisória na nossa Casa. E, des
de 1990, tenta-se alterar este institutq. O
ex-Deputado Nelson Jobim, o ex-Senador Fernando
Henrique Cardoso e diversos outros companheiros
do Parlamento brasileiro tomaram iniciativas no sen
tido de tentar regulamentar a matéria. Alguns foram
ousados, diga-se de passagem. O Deputado Alberto
Goldman, por exemplo, tomou a iniciativa de apre
sentar uma proposta suprimindo a possibilidade de
edição de medida provisória.

V. Exa , Sr. Presidente, na condição de Deputa
do, também apresentou uma proposta para regula
mentar a medida provisória com uma idéia original: só
seria tomada admissível a MP a partir da sua votação
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
e não a partir da sua edição por parte do Executivo.

Enfim, Sr. Presidente, passados tantos anos,
esta Casa decide tomar uma iniciativa e fazer a re
gulamentação como tem que ser feita.

É o ideal, Sr. Presidente? Não é o ideal, mas o
que é possível.

E é positivo que esta Casa tome essa medida,
que votemoS com consenso essa matéria. Isso mos
tra também que há uma expectativa por parte de De
putados da base governista de se recuperar a inde
pendência, a autonomia, o poder efetivo de legislar.
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Sr. Presidente, há disposição da Casa de regu- A Medida Provisória nll 1.751, reeditada 65 ve-
lamentar a edição de medida provisória para cerçear, ze~, era.sob~~ o sistema de controle interno e plane-
reduzir, pôr limites ao poder avassalador que o Exe- jamento do Orçamento do Poder Executivo.
cutivo usa contra o Legislativo, no sentido de tomar Ficaria aqui, Sr. Presidente, de uma maneira
medidas que são nossas pela natureza do nosso Po- indefinida, dizendo que a Medida Provisória nll 1.750
der e colocá-Ias nas suas mãos, tentando legislar. foi reeditada 50 vezes, que a Medida Provisória nll

Sr. Presidente, vale a pena encerrar dizendo 1.733 foi reeditada 61 vezes, que a Medida Provisó-
como têm sido extrapolados os limites das edi- ria nll 1.732 foi reeditada 52 vezes, que a Medida
ções. O Governo Sarney editou 147 medidas provi- ProviSória nll 1.757 foi reeditada 54 vezes, ,que a
sórias, o Governo Collor, 157 medidas provisórias; o Medida Provisória nll 1.769 foi reeditada 57 vezes -
Governo Itamar, 508 medidas provisórias; e o Go- é aquela que trata da participação dos trabalhado-
vemo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, res nos lucros das empresas.
em quatro anos e quatro meses, aproxima-se da Realmente, Sr. Presidente, ficaríamos aqui
marca de 3 mil medidas provisórias, entre as edita- desfilando um rosário de medidas provisórias edita-
das e reeditadas. É ou não é um escândalo, Sr. das, reeditadas e nunca solucionadas.
Presidente? Mas não culpo só o Executivo. A culpa tam-

Por isso esta Casa, em bom tempo, resolve re- bém é desta Casa, porque o art. 62 da Constituição
gulamentar a medida provisória, determinando que de 1988 não previa a reedição de medidas provisóri-
ela tem validade por sessenta dias e por igual perío- as, a Resolução nll 1, feita pelas duas Casas do
do pode ser prorrogada. Mas, faltando quinze dias, Congresso Nacional, também não previa a reedição,
a pauta pára e temos que apreciar a matéria. mas bobeamos e cedemos espaço ao Executivo.

Por decorrência desse mecanismo, impede-se E, por ironia, o atual Presidente da República,
a reedição de medida provisória e estabelece-se o quando era Senador, era contra a sistemática reedi-
que pode e o que não pode ser feito por medida ção de medidas provisórias; e o Deputado João Pa-
provisória. ulo, que me antecedeu, mostrou que este Governo

É verdade, Sr. Presidente, que, por acordo, re- já chega ao número 3 mil, entre edição e reedição
metemos algumas matérias para serem conduzidas de medidas provisórias.
pelo Poder Executivo por meio de decreto. Mas são O projeto a que se chegou talvez não seja o
matérias que podem agilizar a administração, o que ideal, que seria acabar de vez com essas malditas
tanto pedem os executivos. Concordamos com isso. medidas provisórias. Mas aquilo que foi acordado,
Desde que não aumente a despesa, pode ser feita impondo algumas condições para sua edição, pelo
pelo Executivo. menos na questão temporal ganhamos alguma coi-

Sr. Presidente, não é o melhor, mas é um pas- sa, porque elas só poderão ter vigência, no máximo,
so positivo do Poder Legislativo. de 120 dias, uma edição por sessenta - aumenta

seu prazo inicial - e uma reedição por mais ses-
Encerro saudando V. Exa , que tomou a inicia- senta. Todas as que citei aqui têm mais de cinco

tive de pautar e votar essa matéria, e parabenizo o anos, mais de sessenta meses.
Legislativo brasileiro por tomar tal atitude. Um aspecto importante: medida provisória que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- implique instituição e majoração de tributos está ve-
do a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá dada por esta proposta, desde que não seja conver-
para encaminhar a votação da matéria. tida em lei até o último dia em que for editada. Nes-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. te ano e no ano passado tivemos algo estranho: me-
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e dida provisória editada em dezembro foi aprovada
Srs. Deputados, acho que estamos realmente diante em janeiro, ferindo o princípio da dualidade. De re-
de uma tarde memorável, quando daremos um bas- pente, valeu, passoudespercebidamente.
ta às medidas provisórias, que são editadas e reedi- Acho importante que agora tenhamos ordena-
tadas, fazendo-se pouco caso desta Casa. mento. Exceto uma das últimas medidas provisórias

Cito apenas a Medida Provisória nll 1.763, que reeditadas, como aquela que aumenta em apenas
já foi reeditada 66 vezes. A sua primeira edição era seis reais o salário mínimo, certamente elas não fi-
de nll 470/94 e dispunha sobre os títulos da dívida carão impunes como todas as demais. Não sei se V.
pública de responsabilidade do Tesouro. Já devem Exas sabem, mas há três anos o salário mínimo não
ter até vencido esses títulos. é votado por esta Casa e, sim, editado e reeditado



22498 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

por medida provisória. Vem o ano seguinte e nova- no Brasil, acabando, em parte, com essa deforma-
mente é fixado por meio desse instituto. ção que é o poder anômalo de legislar do Poder

Estamos cheios de casos, aqui, de medida Executivo, ainda há uma grande caminhada a se fa-
provisória que revoga, altera, cancela medida provi- zer na direção do restabelecimento pleno da auto-
sória, e não fazemos nada. Pelo menos a partir de nomia, da independência e do exercício das prerro-
agora haverá a oportunidade de se dar um basta a gativas institucionais por parte desta Câmara e des-
essa situação em que o Congresso legisla, enquan- te Parlamento.
to o Executivo, por medida provisória, toma todas as Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ende-
atitudes que acha necessárias, fazendo efetivamen- reçamos ao Deputado Aloysio Nunes Ferreira os
te pouco caso do Parlamento, que, repito, tem muita maiores encômios pelo substitutivo apresentado,
culpa pelo que acontece. pelo empenho na concretização dessa convergência

Saúdo em boa hora a atitude do Presidente de votos e opiniões para a restrição do uso das me-
Michel Temer, que se esforçou para regulamentar didas provisórias. Com a devida vênia de S. Exa, te-
as medidas provisórias e caminhar, a partir de ago- nho preocupação que é comum a toda a bancada
ra, para um aperfeiçoamento não só de mudanças do meu partido.
ainda necessárias para a limitação de sua edição, Estamos, com o texto do substitutivo elencan-
mas também para alterarmos a Resolução ng 01, do as matérias sobre as quais fica interditado o Se-
que acaba dando muita facilidade na tramitação nhor Presidente da República a legislar por medida
dessas medidas: formam-se as comissões provisória. Quais são os assuntos que iremos votar,
faz-de-conta, que não se reúnem, que não têm ne- por esse substitutivo, sobre os quais o Presidente
nhum efeito produtivo; as emendas apresentadas da República não pode introduzir disciplina no nos-
são apenas para dar cumprimento burocrático a es- so ordenamento jurídico por meio do mecanismo
sas comissões e acabám não resultando em nada. das medidas provisória? Nacionalidade, cidadania,

Portanto, que alteremos logo em seguida tam- direitos políticos, direito penal, direito civil e direito
bém a Resolução ng 01 e demos um basta às medi- comercial. Enfim, está aqui todo o elenco das maté-
das provisórias. rias sobre as quais não poderão ser editadas medi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- das provisórias.
do a palavra ao Deputado José Roberto Batochio Isso significa, Sr. Presidente, que, na medida
para encaminhar a votação da matéria. em que listamos esses dez ou doze itens proibitivos,

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (POT - estamos autorizando o Presidente da República a
Sp. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. baixar ou a regular, por meio de medida provisória,
e Srs. Deputados, esta é uma tarde memorável para toda matéria que não estiver contemplada nesse rol
o Parlamento brasileiro, pois iniciamos a caminhada de proibições. Isso ainda nos preocupa e permite
na direção do restabelecimento das prerrogativas que a prerrogativa fundamental desta Casa seja
institucionais do Congresso Nacional. usurpada pelo Poder Executivo. Melhor seria esta-

Cumprimento V. Exa, Sr. Presidente, o grande belecermos relação restritíssima, estreita, angusta
fautor desse acordo, que vem coroado por esse tex- das matérias sobre as quais se pudesse dispor por
to, que, se não satisfaz plenamente a nós outros meio de medidas provisórias.
que, ciosos das prerrogativas do Congresso Nacio- Poderíamos, por exemplo, autorizar o Presi-
nal e da Câmara dos Deputados, queremos uma li- dente da República a editar meElidas provisórias so-
mitação ainda maior para as medidas provisórias, se bre moeda e câmbio, que requerem, em certas cir-
não for possível extingui-Ias definitivamente, sem cunstâncias, disciplina emergencial. Poderíamos au-
dúvida alguma, foi um grande avanço que, sob a torizar o Presidente da República a dispor de medi-
competente regência de V. Exa, as Lideranças da da provisória na hipótese de calamidade pública,
Casa conseguiram concretizar, nesta tarde. Deixo por que não? É preciso agilidade para regulamentar
manifesta a posição de pleno acordo do Partido De- essas situações emergenciais. Poderíamos também
mocrático Trabalhista nessas negociações, porque, autorizar o Presidente da República a se valer des-
efetivamente, significam avanço no restabeleclmen- se mecanismo de urgência e excepcionalidade para
to das nossas prerrogativas. organizar sobre reestruturação e relocação dos ór-

É importante que se diga, Sr. Presidente, que, glos da administração pública. Mas não podemos
embora estejamos dando grande passo na direção apenas estabelecer um elenco de matérias sobre as
de devolver a atividade legiferante ao Parlamento quais não se pode baixar medida provisória, autori-
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zando, em contrapartida e na contraface dessa proi- Quem não votou nas outras votações, votando
bição, todas as outras matérias a ficarem, então, nesta vale pela anterior.
suscetíveis de regulamentação por meio de medida O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
provisória, exceto aquelas ressalvadas expressa- do a palavra ao Sr. Deputado José Antonio para
mente no texto. encminhar a votação da matéria.

Espero o dia em que possamos efetivamente O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB _. MA.
liquidar do nosso texto constitucional esse instituto, Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, que mi-
maI decalcado da Constituição italiana, nos termos nhas primeiras palavras sejam de louvor à determi-
da proposta de emenda constitucional aqui formula- nação de V. Exa , sem a qual não seria possível
da pelo Deputado Alberto Goldman. . esse acordo.

Sr. Presidente, a proposta que V. Exa apre- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, partici-
sentou, como Deputado, jurista e constitucionalista pei, por honrosa designação da minha Líder, Depu-
de grande envergadura que é, de restrição à edição tada Luiza Erundina, de todas as negociações com
de medidas provisórias é muito mais restritiva do relação a esta emenda aglutinativa. Tive, inclusive,
que esta que estamos a aprovar no substitutivo ora a oportunidade de enumerar os seis textos então re-
em votação. Mas, enquanto os ares não permitem digidos para chegarmos a este último, que é o da
um avanço maior, vamos nos resignar em aceitar emenda aglutinativa que está sendo votada hoje,
esse texto, que, se não é o ideal - como muito bem com a assinatura de todos os Líderes.
frisado pela Oposição nas negociações, principal- Certamente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
mente pelos Deputados Miro Teixeira e José Genoí- tados, este texto é, de longe, o melhor de todas as
no .- é o melhor que conseguimos por meio do con- seis versões colocadas em discussão durante as
senso. negociações realizadas no gabinete da Presidência.

Portanto, o PDT está encaminhando a votação Mas certamente não seria possível essa composi-
no sentido de que seja aprovado o substitutivo e ção se não houvesse efetivamente a firme determi-
consciente de que esse trabalho legislativo não pára nação de V. Exa de trazer à Casa limites, diques à
aqui. Temos de continuar, neste Parlamento, esse atuação exacerbada do Executivo nesta matéria,
trabalho para fazer verdadeiras as palavras do gran- objeto de consenso pela magnitude da decisão que
de e justo pensador universal Charles Louis de Se- tomaremos hoje.
condat, Barão de La Bràd e de Montesquieu, que É do conhecimento geral que todo aquele que
disse que nós temos três Poderes, separados num detém o poder tende a dele abusar, e o poder vai
Estado de Direito, numa República, e que ao Legis- até onde encontra limites. E se não havia limites es-
lativo compete legislar e não ao Executivo, ainda tabelecidos expressamente - embora implicitamen-
que por medidas provisórias. te a Constituição os trouxesse na questão das medi-

Sr. Presidente, estou certo de que o orgulho e das provisórias - é inequívoco que todos os Presj-
o brio dos Srs. Deputados desta Casa farão com dentes da República que editaram medidas provisó-
que, finalmente, essa marcha na direção de resta- rias a partir de José Sarney, Fernando Collor, Itamar
belecer o poder de esta Casa legislar plenamente Franco, e agora com Fernando Henrique Cardoso,
não termina com a aprovação deste substitutivo. abusaram do poder de editar medidas provisórias.
Mas, usando uma expressão cunhada por V. Exa, Fernando Henrique Cardoso foi o que mais
Sr. Presidente, fizemos o melhor de todos os possí- exacerbou. Anunciou o eminente jornalista Janio de
veis. Freitas, em sua coluna de domingo, cujo título é

Muito obrigado. "FHC 3.000", que o Presidente da República estaria
O SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, prestes a editar a Medida Provisória n2 3.000.

poço a palavra pela ordem. Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é indis-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. pensável, imprescindível que haja limites para esses

Exa a palavra. abusos. É o que estaremos fazendo hoje ao votar
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL -DF. Sem re- este texto. .

visão do orador) - Sr. Presidente, com referência à Como disseram os Deputados João Paulo;
votação anterior, voto de acordo com a Liderança José Roberto Batochio e Arnaldo Faria de Sá, esse
do PFL. texto não é o melhor, mas o possível.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois Conclamamos todos os Srs. Deputados e a s~-

não. ciedade brasileira a não abandonarmos essa luta.
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Conseguimos grande avanço. Votando esse texto, Nacional; em 1994, com o Presidente Itamar Fran-
teremos a regulamentação das medidas provisórras, co, esse número de 10 medidas provisórias, no ano
que se fazia necessária, indispensável e imprescin- anterior, pulou para 405 e apenas 131 leis foram vo-
dível. tadas. Hoje, Sras. e Srs. Deputados, aproxima-se de

Mas a luta não acaba aqui. Temos ainda de lu- 3 mil o número de medidas provisórias, dentre as
tar para que esse texto se mantenha no Senado Fe- quais - esse detalhe é extremamente importante -
deral e se transforme realmente em norma constitu- 35% são edições de medidas provisórias novas e
cional. E só conseguiremos isso mobilizando a soci- 65% são reedições. .
edade. Temos ainda de lutar para que não se des- Reedição, este é o grande cerne da questão. A
virtue o texto. É nesse sentido que conclamo todos proposta do Senado Federal previa a possibilidade
os Srs. Deputados, pois o Congresso Nacional só se de reedição depois de 90 dias e por um prazo de 90
faz respeitar dessa maneira. dias. A proposta da Câmara dos Deputados previa a

O atual Presidente da República, quando Se- possibilidade de reedição por um prazo de 60 dias,
nador, num artigo publicado na Folha de S.Paulo, prorrogável por 60 dias. A proposta agora acordada
disse, em 1990: "O Executivo abusa da paciência e por todos os partidos permite não a reedição,-mas a
da inteligência do País quando insiste em editar me- prorrogação por mais 60 dias.
didas provisórias". Mais adiante: "Ou o Congresso Este detalhe é muito importante. Entendo que
põe um ponto final no reiterado irrespeito a si mes- prorrogação não admite mudança, nem mesmo de
mo e à Constituição ou então é melhor reconhecer algumas palavras; reedição permite alterarem-se al-
que no País só existe um poder de verdade: o do guns pontos. Prorrogação é a procrastinação pura e
Presidente. E, daí em diante, esqueçamos também simples da medida provisória que foi apresentada.
de falar em democraci~h":" . Este é o grande mérito desta proposta que vem a

É preciso que não façamos como o Presiden- voto hoje e que para nós é de extrema importância.
te, que pediu para esquecer o que tinha escrito, e Finalmente se começa a definir que Executivo go-
coloquemos um ponto final nesse abuso. E começa- verna e que Legislativo legisla, faz leis.
mos a fazer isso hoje, votando esse texto, pela res- Nesse aspecto, Sr. Presidente, quero aqui fa-
trição às medidas provisórias. zer um reconhecimento a um Parlamentar que não

Era o que tinha a dizer. foi reeleito nesta Legislatura, mas que na Comissão
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- de Constituição e Justiça e de Redação, da qual eu

do a palavra ao Sr. Deputado Enio Bacci, pelo prazo fazia parte na Legislatura passada, destacou-se por
de cinco minutos, para encaminhar a votação da posições firmes. Esse Parlamentar, que era de um
matéria. partido da base do Governo, não do meu partido,

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão merece o nosso reconhecimento. Refiro-me ao De-
do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, putado Prisco Viana, da Bahia, que em todos os
todos sabemos que a prática das medidas provisóri- momentos sempre se posicionou contrário à edição
as surgiu sob a concepção de um regime parlamen- costumeira de medidas provisórias como uma práti-
tarista de governo e acabou sendo implantada e ca comum de governar do Poder Executivo.
permanecendo com o regime presidencialista. Para concluir, Sr. Presidente, leio parte do pa-

As medidas provisórias deveriam servir excep- recer do Deputado Prisco Viana, ainda na Comissão
cionalmente para situações urgentes, mas percebe- de Constituição e Justiça e de Redação. Vejam, V.
mos que, em vez de deixar o Congresso Nacional Exas, como o Deputado chega ao cerne da questão
legislar - Câmara dos Deputados e Senado Fede- e como percebe o problema básico das medidas
ral - o Governo toma para si essa função. provisórias ao afirmar:

Numa rápida avaliação, verificamos que a nA extensa fila de atos legislativos ex-
grande maioria dos últimos Presidentes da Repúbli- traordinários do Governo pendentes de deli-
ca usou da medida provisória como uma prática co- beração veio atropelar a pauta dos traba-
mum. Por incrível que pareça, o Presidente Collor lhos congressuais, diante da perplexidade
de Mello foi quem menos a usou. causada pela impossibilidade de apreciar

Em 1991, Collor de Mello editou 11 medidas tantas medidas provisórias sobre as mais di-
provisórias e 238 leis foram aprovadas pelo Con- ferentes matérias de discutíveis urgência e
gresso Nacional; em 1992, editou 10 medidas provi- relevância. Por outro lado, o curto prazo fi-
sórias e 222 leis foram aprovadas pelo Congresso xado para a sua eficácia liminar engendrou
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O expediente da reedição sucessiva, frus- exemplo: - aspas - "O Congresso Nacional, depo-
trando longos esforços para enxugar o orde- is de ter engolido 151 medidas provisórias e.de ter
namento jurídico brasileiro com a eliminação considerado inadmissíveis apenas 8 das 168 edita-
de milhares e milhares de diplomas legais, das pelos Presidentes Sarney e Collor, resolveu pôr
cuja vigência e exegese desafiam até aque- um paradeiro em tanto abuso. Ainda bem. Quando
les que se ocupam profissionalmente do Di- Insistimos para que se aprovasse a regulamentação
reito. Maior complexidade advém desse ins- das MP antes da posse de Fernando Collor, a preo-
tituto a cada reedição, quando o Poder Exe- cupação era óbvia. O abuso no emprego dessas
cutivo não se limita a renovar a eficácia, medidas pelo Governo Sarney mostrou que falta ao
mas vai além, com pequenas ou quase Im- Executivo a moderação necessária para o bom em-
perceptíveis alterações que afetam, porérn, prego de um dispositivo constitucional que em si
a substância do direito legislado a Utulos mesmo é correto e útil". (Folha de S.Paulo, 7/3/91)
provisórios. Tenho aqui um gráfico, publicado pelo Senado

Depara-se o Congresso sob a contin- Federal no dia 8 de fevereiro deste ano, que mostra
gência de, passados vários meses de pub/l- o contraste entre o que editou o Sr. Fernando Col-
cação de uma medida provisória, defron- lor, o Sr. José Sarney e o Presidente Fernando Hen-
tar-se com situações amplamente constitur- rlque Cardoso nos seus quatro anos de Governo.
das e consolidadas, determinando a sua Esse gráfico revela que aquele Senador de oposi-
conduta meramente homologatória." ção, que era um crítico ácido da edição das medi-

E conclui: das provisórias, ao chegar ao Governo da Repúbli
ca, foi quem mais usou desse expediente autoritá-

"A reedição da medida para forçar a rio. Essa questão precisa ficar clara para este. Pie-
deliberação congressual é incompatrvel com nário. E é preciso indagar: por que tantos anos no
o regime democrático e presidencial, no Senado sem que se aprovasse essa medida? Por
qual o Poder Executivo deve tel' condições que há tantos anos se arrasta aqui na Câmara dos
de governar com a Maioria e levá-Ia a deci- Deputados essa medida, quando essa matériá já
dir a matéria legislativa do seu interesse. A estava pronta para ser votada? Eu próprio, durante
não-manifestação do Congresso no prazo anos a fio, procurei acompanhá-Ia na Comissão
assinalado deve, sim, ser entendida como Especial. Não me acode, neste momento, nenhuma
rejeição tácita e não ao contrário, solução explicação para que a Comissão Especial que exa-
que caracterizou o regime autoritário." minou a medida provisória oriunda do Senado não

Sr. Presidente, esperamos que a partir de hoje tenha sequer emitido seu parecer.
esta Casa legisle mais e o Governo governe. Portanto, não comungo dessa bonomia e des-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a sa tolerância do Sr. Relator e de muitos colegas que
palavra o nobre Deputado José Machado para en- acham que tudo isso aconteceu por mera acomoda-
.cuminhar a votação da matéria. ção do Poder Legislativo.

O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP) - Sr. Pre- É verdade que o Poder legislativo muitas ve-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, seguindo uma linha zes faltou com a sua responsabilidade, sim. Temos
de intervenção, mas sem destoar do regozijo de to- que fazer essa autocrítica porque não fomos seve-
dos neste plenário pela solução acordada pelos Li- ros, vigilantes, não cumprimos com nossa obrigação
deres, sob a batuta do Presidente da Casa, quero constitucional.
defender a hipótese de que essa matéria tramita há É preciso denunciar que essa estratégia foi
anos no Congresso Nacional não apenas por descu- concertada desde o Palácio do Planalto. É isso que
ido e acomodação, mas sobretudo por uma estraté- tem que ficar sublinhado no debate desta tarde. Evi-
gia clara, absolutamente concertada pelo Governo dentemente que o acordo a que chegamos é o pos-
Federal para paralisar sua tramitação e impedir sua sível e esvaziou, até certo ponto, oembate neoes-
votação por anos a fio. sário que tínhamos que fazer neste plenário.

Sras. e Srs. Deputados, essa matéria está Não poderia vir à tribuna e deixar essa ques-
pronta para ser votada nesta Casa desde de março tão passar em branco, como se nada tivesse acon-
de 1997. tecido.

O grande arquiteto dessa estratégia tão Chamo a atenção dos Srs. Deputados, porque
bem-sucedida é exatamente quem escreveu, por essa matéria retoma ao Senado Federal e não há
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garantia alguma de que lá terá a tramitação com a cando inclusive alguns dispositivos, pois todos sabe-
urgência que esta Casa requer. e que a sociedade mos que a emenda aglutinativa que vai ser votada
exige. não é perfeita.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- Porém, Sr. Presidente, para aqueles como eu,
dos, precisamos nos manter mobilizados, vigilantes que olham para a frente, ela representa um avanço, é
e conclamar a sociedade civil para acabar com essa uma afirmação da Câmara dos Deputados. Ela teve o
prática espúria, antidemocrática, autoritária, usada e condão de reunir todas as Lideranças., Num amplo
abusada pelo ex-Senador da República - hoje Pre- acordo, a Câmara estabelecerá termos racionais para
sidente - que foi quem mais se posicionou contra o a utilização do instituto de medidas provisórias.
instituto da medida provisória. A Câmara está de parabéns, V. Exa está de

É preciso registrar esta denúncia para que o parabéns, Sr. Presidente, as Lideranças estão de
clima de confraternização não deixe passar em parabéns, e quero ser um daqueles que aplaudem
branco o verdadeiro responsável pela situação cala- esta hora tão feliz da Casa do povo brasileiro. Agra-
mitosa a que chegamos. deço a V. Exa(Palmas)

Era o que tinha a dizer. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- também merece os aplausos da Casa.(Palmas)

do a palavra ao nobre Deputado Antônio Carlos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Con-
Konder Reis, assim como ao Deputado Ibrahim cedo a palavra ao nobre Deputado Ibrahim
Abi-Ackel, que auxiliaram enormemente na formula- Abi-Ackel.
ção dessa proposta de emenda. O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e
(PFL - SC) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- Srs. Deputados, temo que as referências elogiosas
dos, a oportunidade que tenho, nesta histórica ses- feitas à proposta de emenda que ora se discute pos-
são, de manifestar meu apoio à emenda aglutinativa sam soar aos ouvidos do Governo Federal como
substitutiva às Propostas de Emenda à Constituição uma espécie de louvor ao mérito da medida provisó-
de nº 2-B e seu Substitutivo, Emendas nºs 8, 13, 18, ria. Seja qual for a limitação que se opuser à medida
25 e 52, de 1995, da Câmara dos Deputados, e provisória, esta jamais deixará de ser um enxerto di-
472-A, de 1997, do Senado Federal, vale para ex- tatorial numa Constituição democrática. (Palmas)
pressar de pronto meu agradecimento a V. Exa, Sr. Seja qual for o nome que se der a um governo, a
Presidente, ao Líder do meu partido e igualmente ao um regime político, se nele o Presidente da Repúbli-
Relator do Substitutivo da Proposta de Emenda à ca pode conceber uma lei, escrevê-Ia, editá-Ia e fa-
Constituição 2-B da Câmara dos Deputados, Depu- zê-Ia cumprir, estaremos diante de uma exceção ao
tado Aloysio Nunes Ferreira, pelas generosas refe- regime democrático, diante de um regime essencial-
rências que fizeram ao meu modesto trabalho. mente autocrático, sejam quais forem os enfeites

Convocado pelo Líder InocênciQ Oliveira ao com que se queira deformar seu caráter de origem.
fim da sessão da Câmara do dia 5 do corrente mês, A medida provisória provém do mesmo ventre
fomos ao encontro de V. Exa e expusemos nossa ditatorial do decreto-lei com que governou o Sr. Ge-
preocupação com a necessidade de urgente apro- túlio Vargas durante o Estado Novo, ao longo de
vação dessa emenda constitucional. oito anos. Provém do mesmo ventre dos atos com-

Fui, então, incumbido de redigir uma emenda plementares, filhos pródigos dos atos institucionais.
aglutinativa, que foi acolhida pelo Líder e por V. E sejam quais forem as limitações opostas, o seu ví-
Exa, e depois discutida por todas as Lideranças cio de origem, o seu pecado original é tal que não
desta Casa sob a sábia orientação do Deputado pode ser lavado em pia batismal alguma.
Aloysio Nunes Ferreira, e assim chegamos a esta Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
tarde. Muitos dos eminentes pares que se pronunci- dos, é preciso enfrentar a situação com senso de Ii-
aram na fase de discussão e no encaminhamento mite próprio àquilo que estamos fazendo. Estamos
de votação preocuparam-se em olhar para trás. limitando no tempo a vigência da medida provisória,

E, no meu modo de ver, manifestaram uma que, acima de tudo, é uma medida de denominação
amargura que não tem lugar nesta hora tão alta da hipócrita, porque de provisória não tem nada. Entra
Câmara dos Deputados. O discurso do nobre Depu- em vigor e gera imediatamente todos os seus efei-
tado José Roberto Batochio foi uma exceção. S. tos jurídicos, remetendo à Câmara dos Deputados o
Exa examinou a matéria olhando para a frente, criti- triste papel de convalidá-Ia, quando já morta em vir-
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tude do esgotamento dos seus efeitos, por meio de
um projeto de resolução que - para citar a frase de
Eça - visa apenas cobrir a'nudez com um manto
diáfano de fantasia.

Reconheço o excepcional trabalho feito pelo
Relator, Deputado Aloyzio Nunes Ferreira, com a
.colaboração do eminente jurista, Deputado Antônio
Carlos Konder Reis, e louvo o devotamento e o zelo
dos, demais Líderes, que se entregaram a corrigen
das, limitações, eufemismos, com que pudessem
mesclar o caráter autocrático e ditatorial da medida
que estamos agora aplaudindo.

Nunca aceitei, Sr. Presidente, porque ela tem
um vício incorrigível, que é a subjetividade da sua
ori~lem.

Todos reconhecemos que nos tempos atuais,
premidos os Governos pela intempestividade de
acontecimentos imprevisíveis, necessitam eles de
medidas de rápida aplicação a fim de conter efeitos
funestos para a comunidade nacional. Mas essas
medidas têm de ter caráter objetivo. Seu alcance
tem de ser objetivamente limitado e seus casos ob
jetivamente deferidos, enquanto a medida provisória
fa2: depender do critério subjetivo do Presidente da
República a oportunidade da sua edição, o alcance
dos seus efeitos jurídicos e a rapidez automática da
sua aplicação.

Dizer que limitamos a medida provisória quan
do argumentamos que ela deve ser tomada em
caso de relevância e urgência é eufemismo inaceitá
vel. Toda matéria objeto da consideração do Presi
dente da República é relevante, porque o Presiden
te não se encontra no Palácio do Governo para de
cifrar palavras cruzadas.

Mas a urgência obedece apenas a um critério
subjetivo do Presidente da República. E tantas têm
sido as urgências no Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso que, se dividirmos as me
didas provisórias por ele editadas pelos dias úteis
do seu Governo, descontados aqueles em que este
ve no exterior em visitas oficiais, teremos a surpre
endente, escandalosa e inaceitável média de três
medidas provisórias por dia útil.

Basta isso, Sr. Presidente, para significar que,
ao conceder a medida provisória, o Parlamento bra
sileiro abdicou do seu dever essenciª1 de represen
tar a soberania nacional, porque a transferiu ao
Chefe do Poder Executivo, a quem outorgou o privi
légio de determinar a hora e a vez de todas as leis
que lhe pareçam convenientes. (Palmas)

Vou, obviamente, votar pela aprovação desta
emenda, porque ela encurta o tempo e os efeitos da

medida provisória. Vou votar com ela porque é bem
cOr.1cebida, a .despeito de ter incluída no seu texto
proibição segundo a qual o Presidente da República
não pode baixar medida provisória sobre matéria
penal. Isso é perfeitamente dispensável. No dia em
que o Presidente da República puder tipificar crimes
por meio de medida provisória, teremos voltado ao
nacional-socialismo, ao nazismo do Sr. Adolf Hitler,
porque não há crime sem lei anterior que o defina 
lei no seu sentido estrito, não medida provisória,
portaria, decreto ou decreto-lei. Isso significa, por
tanto, que esse artigo é uma espécie de balangandã
para agradar a visão dos que não querem descer ao
mérito verdadeiro das coisas.

Sr. Presidente, aprovo o projeto com este pro
testo. A medida provisória tem de ser substituída por
algo objetivo e prático, para que não fique à mercê de
critérios subjetivos que podem ser utilizados pelo Che
fe do Poder Executivo, sejam quais forem as circuns
tâncias e seja qual for sua vontade pessoal. (Palmas)

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, não está ex
presso no texto que é vedada a reedição de medida
provisória. V. Exa e o Relator da matéria afirmaram
que a nova formulação do texto constitucional que
fixa prazo de sessenta dias para a vigência de medi
da provisória, prorrogáveis por igual período, já limi
taria a possibilidade de reedição.

Como a reedição tornou-se prática habitual,
apesar de não ventilada no atual texto constitucio
nal, formulo esta questão de ordem a fim de que se
registrem nos Anais as opiniões de V. Exa - que
coordenou toda a feitura do texto - e do Relator.
Pretendo saber se na construção desse texto está
nítido que é vedada a reedição de medida provisória
não convertida em lei nos prazos previstos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado
VIValdo Barbosa, na verdade, não há questão de 01'- .

dem a ser respondida. V. Exa pede uma opinião da
Mesa a respeito da interpretação do mérito da matéria.

Atrevo-me apenas a dizer que ficou explicitada
no texto constitucional a possibilidade de se prorro
gar medida provisória, o que significa a impossibili
dad~ inserir-se nela nova matéria. Até o momen
to, apenas isso posso registrar.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
podemos ouvir o que tem o Relator a dizer a esse
respeito?
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -'Depu
tado Vivaldo Barbosa, creio que isso é discussão de
mérito. A matéria já foi encaminhada. Agora, deve
mos votá-Ia. Ademais, trata-se de questão de inter
pretação.

Nem eu me atrevo a dar interpretação definiti
va, apenas registro que no texto está prevista a hi
pótese da prorrogação, o que, no meu modo de ver,
já significa grande avanço, porque impede a modifi
cação de medida provisória já editada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
conceder a palavra ao Deputado Arthur Virgílio, Lí
der do Governo no Congresso. Já que as medidas
provisórias são votadas no Congresso Nacional, S.
Exa solicita-me a palavra apenas para dar sua ori
entação.

O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, só peço a pala
vra por se tratar de matéria consensualizada nesta
Casa, sendo, portanto, de pouca valia a tentativa ou
não de se influenciar alguém por neio de pronuncia
mento da tribuna.

Sr. Presidente, fico extremamente feliz por ver
que esta Casa, afinal, é capaz de evoluir para o
consenso. Por ele, fica preservada a capacidade de
o Governo ser ágil - e é necessário que se lhe dê
essa capacidade.O Governo mantém, portanto, a
prerrogativa de criar e extinguir cargos sem recorrer
ao Congresso, o mesmo se dando com as funções
públicas. Ao mesmo tempo, o Governo abre mão de
poderes, até mais do que jamais se poderia supor,
na Democracia que todos queremos aperfeiçoar. Ao
abrir mão desses poderes, torna o Congresso mais
forte e este terá de passar a legislar com mais cele
ridade. Eis exatamente aí a beleza do consenso.

Sr. Presidente, tenho na verdade uma propos
ta a fazer a V. Exa, que já transmiti ao Presidente
do Congresso, Senador Antonio Carlos Magalhães,
no sentido de realizarmos pelo menos uma reunião
mensal bicameral. E, nessas ocasiões, haveremos
de saber promover amplo debate para que se possa
começar efetivamente a dar ao nosso Poder a pers
pectiva de influir para valer sobre os destinos deste
País.

Por agora, vejo que foi um bom acordo. O Pre
sidente tem direito de mandar medida provisória vá
lidas por sessenta dias, prorrogáveis por mais ses
senta. Mas se não houver decisão da matéria faltan
do quinze dias para o esgotamento do segundo pra
zo, a pauta fica trancada e o Congresso é obrigado
a legislar sobre a matéria. O que faz, repito, com
que o Congresso se torne potencialm!",'~t"" ,,":;},Is forte

e obrigatoriamente mais célere, acorrendo também
à exigência da economia brasileira de pressa, de
presteza e de absoluto dinamismo na hora da toma
da de decisões.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa e à Casa
pela exceção, já que falo sem cobertura regimental.
Ressalto a importância de reunirmos, não menos
que uma vez por mês, o Congresso Nacional para
podermos até cumprir com o que na votaç~o de
hoje estamos a nos comprometer.

Sinto-me muito feliz com o consenso obtido.
Se ele nos desarma a todos e se as falas são mais
serenas e aparentemente até desprovidas de com
batividade, aí está a prova de que pode existir con
vivência elevada entre nós. O fato é que, se houve
consenso, devemos regozijarmo-nos. É o momento
em que devo aqui prestar sincera homenagem à
Oposição, que negociou e foi capaz de chegar à so
lução comum; a mesma Oposição que tem recebido
de todos os membros da base governista que inte
gram a Comissão de Reforma Tributária os mais
rasgados elogios por vermos que lá também nos en
caminhamos para soluções consensuais.

O Governo registra com felicidade a possibili
dade de renascimento do debate na tribuna e de mai
or perspectiva de influência do Congresso Nacional
sobre os destinos da Nação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou

submeter a votos a

EMENDA AGLUTINATIVA SUBSTITUTIVA ÀS
PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2-B, E SEU SUBSTITUTIVO, 8, 13, 18, 26
E 52, DE 1995 (Da Câmara dos Deputados)

e 472-A, de 1997 (do Senado Federal)

Aglutinem-se os textos das propostas de
emenda à Constituição em epígrafe na forma se
guinte:

"Art. 1º Os arts. 48, 57, 61, 62, 64 e 84 passam
a vigorar com as alterações seguintes:

"Art. 48. (...)
X - criação, transformação e extinção de

cargos, empregos e funções públicas, obser
vado o que estabelece o art. 84, VI, b; (NR)

XI - criação de Ministérios e órgãos da
administração pública; (NR)

:6.rt. 57. (...)

§ 72 Na sessão legislativa extraordiná
ria, o Congresso Nacional somente delibera-
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rá sobre a matéria para a qual foi convoca
do, ressalvada a hipótese do § 82, vedado o
pagamento de parcela indenizatória em va
lor superior ao subsídio mensal. (NR)

§ 8!l Havendo medidas provisórias em
vigor na data de convocação extraordinária
do Congresso Nacional, serão elas automa
ticamente incluídas na pauta da convoca
ção.

Art. 61. (...)
§ 1!l (...)

11- (••.)

e) criação de Ministérios e órgãos da
administração pública; (NR)

Art. 62. Em caso de relevância e ur
gência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-Ias de imediato ao
Congresso Nacional. (NR)

§ 12 É vedada a edição de medidas
provisórias sobre matéria:

I - relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos

políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e

processual civil;
c) organização do Poder Judiciário e

do Ministério Público, a carreira e a garantia
de seus membros;

d) planos plurianuais, diretrizes orça
mentárias, orçamento e créditos adicionais,
ressalvado o previsto no art. 167', § 3º;

11 - que vise a detenção ou seqüestro
de bens, de poupança popular ou qualquer
outro ativo financeiro;

I 111 - reservada à lei complementar;
IV - já disciplinada em projeto de lei

aprovado pelo Congresso Nacional e pen
dente de sanção ou veto do Presidente da
República;

V - que tenha sido objeto de veto pre
sidencial pendente de apreciação pelo Con
gresso Nacional.

§ 22 Medida provisória que implique
instituição ou majoração de tributos, exceto
os previstos nos arts. 153, I, 11, IV, Ve 154,
11 só produzirá efeitos no exercício financei-

ro seguinte se houver sido convertida em lei
até o último dia daquele em que foi editada.

§ 3º As medidas provisórias, ressalva
do o disposto nos §§ 7º e 8º, perderão eficá
cia, desde a edição, se não forem converti
das em lei no prazo de sessenta dias, pror
rogável uma vez por igual período, devendo
o Congresso Nacional disciplinar, por decre
to legislativo, as relações jurídicas delas de
correntes.

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º
contar-se-á a partir da publicação da medi
da provisória, suspendendo-se durante os
períodos de recesso do Congresso Nacio
nal.

§ 52 A deliberação do Congresso Naci
onal sobre o mérito das medidas provisórias
dependerá de juízo prévio sobre o atendi
mento de seus pressupostos constituciona
is.

§ 62 Se a medida provisória não for
apreciada em até quarenta e cinco dias con
tados de sua prorrogação, sobrestar-se-ão
todas as deliberações legislativas do Con
gresso Nacional e de suas Casas, em exce
ção das que tenham prazo constitucional
determinado, até que se ultime a aprecia
ção, observado o prazo previsto no § 39•

§ 72 Não editado o decreto legislativo a
que se refere o § 32 até sessenta dias após
a rejeição ou perda de eficácia de medida
provisória, as relações jurídicas constituídas
e decorrentes de atos praticados durante
sua vigência conservar-se-ão por elas regi
das.

§ 8!l Aprovado projeto de lei de conver
são alterando o texto original da medida
provisória, esta manter-se-á integralmente
em vigor até que seja sancionado ou vetado
o projeto.

Art. 64. (...)
.............................................................,.

§ 22 Se, no caso do parágrafo anterior,
a Câmara dos Deputados e o Senado Fede
ral não se manifestarem sobre a proposição,
cada qual sucessivamente, em até quarenta
e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as de
mais deliberações legislativas da respectiva
Casa, com exceção das que tenham prazo
constitucional determinado, até que se ulti
me a votação. (NR)
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.............................................................. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
Art. 84 (...) obrigado a V. Ex!! -
.............................................................. O PPS vota "sim".
VI - dispor, mediante decreto, sobre: Como vota o PL?

(NR) O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Blo-
a) organização e funcionamento da ad- co/PL - MG. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden-

ministração federal, quando não implicar au- te, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade
mento de despesa nem criação ou extinção para também homenagear V. Exa pelo enfrenta-
de órgãos públicos; mento dessa questão tão importante e pela determi-

b) extinção de funções ou cargos pú- nação de ter feito diversas reuniões com muita pa-
blicos, quando vagos. ciência e, acima de tudo, conseguido convencer os

..... Líderes de diversos partidos.

Art. 22 Às medidas provisórias em vigor na O inimigo do ótimo é o bom. Conseguimos
data da promulgação desta Emenda Constitucional agora o bom. Por isso, o PUPST/PMNlPSUPSD
aplicam-se as regras vigentes na data de sua edi- vota "sim" e parabeniza V. Exa e o ilustre Relator.
ção. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Blo-

Parágrafo único. A apreciação das medidas co vota "sim".
provisórias referidas neste artigo deverá estar con- Como vota o Bloco PSB/PCdoB?
cluída no prazo de cento e oitenta dias contados da O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
promulgação desta Emenda Constitucional, sob Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, queremos
pena de sobrestamento de todas as deliberações le- saudar aqueles que se concentraram e se esforça-
gislativas do Congresso Nacional e de suas Casas, ram em produzir essa emenda aglutinativa, em parti-
com exceção das que tenham prazo constitucional cular V. Ex!! Todos esses demonstraram que esta-
determinado, até que se ultime a deliberação. vam atentos a essa flagrante ilegalidade e irregulari-

Art. 39 Esta Emenda Constitucional entra em dade que estamos enfrentando há tanto tempo no
vigor na data de sua publicação. Brasil com a vigência dessas medidas provisórias.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos Sr. Presidente, nós, do Bloco PSB/PCdoB, en-
ouvir os Srs. Líderes. tretanto, achamos que as modificações que foram

Como vota o PV? feitas efetivamente diminuirão o problema, mas es-
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem tão longe de resolvê-lo.

revisão do orador) - Sr. Presidente, o PV vota "sim", O Deputado Ibrahim Abi-Ackel teceu alguns
tomando como suas todas as ressalvas apresenta- comentários judiciosos a respeito do assunto. No
das pelo Deputado Ibrahim Abi-Ackel em seu discur- nosso entendimento, a não-proibição explícita da hi-
so, que abre também uma perspectiva para o futuro. pótese de reedição de medida provisória abre um
Temos mais o que fazer nesse tema. flanco fácil à burla da lei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV Sr. Presidente, V. Exa, como bom jurista, poderia
vota "sim". me argüir: "Mas V. Exa está contando com a burla da

Como vota o PPS? lei?". Lamentavelmente, é disso que estou falando, de
O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP. um processo que foi burlado até agora. se não encon-

Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o partido trarmos mecanismos para introduzir um óbice efetivo, a
quer cumprimentar V. Exa porque, quando se provo- fim de que a burla não prospere, a burla pode voltar.
cou a Presidência no sentido de que devíamos fazer a Aqui está dito que o prazo de sessenta dias
regulação da edição de medidas provisórias, a palavra poderá ser prorrogável. Seguramente acontecerá,
do Presidente a este partido foi a de que envidaria to- na ótica do que vem imperando no Governo, a pror-
dos os esforços para que isso fosse levado a efeito. rogação uma vez, extinção do processo e, então, a

Como Líder, assistimos a todas as reuniões, edição de outra medida, com algumas modificações.
da quais V. Exa participou ativamente, conseguindo Esta tem sido a jurisprudência existente até agora.
o acordo entre Oposição e Governo. E nada nos informa que essa jurisprudência será

Portanto, além de votar favoravelmente, o par- banida e afastada.
tido aproveita para referendar a nomenagem à Pre- Para encerrar, queremos manifestar uma certa
sidência desta Casa. insatisfação com relação ao § 62, que prevê que, se
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a medida provisória não for apreciada em até qua
renta e cinco dias sobrestar-se-ão todas as delibera
ções legislativas desta Casa.

Essa será uma punição para esta Gasa e não
para quem legislou sobre matéria que não recebeu
apoio do Legislativo. Se legislou e a base legislativa
não teve condições de apoiar, de pôr a matéria em
votação, era de se esperar que os efeitos daquela
medida fossem sustados e não que fossem sobres
tados os trabalhos legislativos rotineiros desta Casa.

De qualquer maneira, sensível à idéia de que
selrá uma melhora inequívoca para o absurdo em
que se transformou em nosso País o instituto das
medidas provisórias, o Bloco PSB/PCdoB votará
"sim".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - o Bloco
PSB/PCdoB vota "sim".

Prorrogo a sessão pelo prazo necessário ao
término da Ordem do Dia.

Como vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTS - RJ.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, vou reme
morar aqui, rapidamente, um episódio havido no ga
biJ1ete de V. Exa, na fase que antecedeu o acordo
que originou essa emenda aglutinativa, que traz o
consenso da Casa em torno das restrições à edição
de medida provisória.

No momento em que os debates eram acalora
dos, e V. Exa tentava presidir a paz e () consenso,
um Deputado - não me recordo qual, senão daria a
ele o mérito da criação da frase - disse: "Está tudo
errado no Brasil. Estamos assistindo ao Poder Judi
ciário fazer obras, e obras caras; ao Poder Legislati
vo julgar os juízes e os empreiteiros dessas obras; e
ao Poder Executivo fazer lei o tempo todo. Está tudo
errado. Estamos vivendo uma grande confusão em
nosso País".

Sr. Presidente, V. Exa conclamou a concórdia
e a pacificação. Em momento nenhum permitiu que
as corrente& que se assentavam em torno de V. Exa
à mesa se cpnflitassem. Todos avançamos e ganha
mos. A Câmara e o Congresso se afirmaram.

Quero cumprimentar V. Exa, porque percebi
que foi por uma decisão sua que chegamos a este
momento que estamos vivendo aqui. O projeto é
bom, porque fortalece o Parlamentar como repre
sentante do povo, fortalece esta Casa como institui
ção e coloca um ponto final nos abusos cometidos
pelo Executivo.

O Deputado e ex-Ministro Ibrahim Abi-Ackel,
em seu discurso memorável, dizia-nos que durante

o seu primeiro mandato o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso publicou três medidas provisórias por
dia útil de governo. É a esse abuso que V. Exa, mui
to bem presidindo o consenso desta Casa, nesta vo
tação, porá um ponto final.

Portanto, cumprimento V. Exa, o Relator Aloy
sio Nunes Ferreira, o Deputado Antônio Carlos Kon
der Reis e as Lideranças, que, unidas, fizeram um
grande esforço pela afirmação do Parlamento e da
Câmara dos Deputados.

O PTB encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT 
SP. Sem revisão do orador) - SI'. Presidente, o PDT
vota "sim" e cumprimenta V. Exa, mais uma vez, por
ter coordenado tão eficazmente esse acordo que re
sulta na reafirmação desta Casa legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "sim".

Como vota o PPB?
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi

são do orador) - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
os progressistas têm de cumprimentar V. Exª Não
somos de jogar confetes, mas essa agenda positiva
partiu da vontade política de V. Exa de pôr um ponto
final na exploração que se fazia em torno de uma
matéria que é muito complexa e até indigesta para
quem realmente deseja que o Brasil, algum dia, te
nha o Estado de Direito puro, sem essas medidas
de excepcionalidade exageradas na mão do Poder\
Executivo. '

É nosso dever cumprimentá-lo e felicitá-lo, por
que a vitória também é de V. Exª Quero parabenizar ,
também os Líderes de todos os partidos que partici- J

param das negociações, sem exceção; o Líder do .
Governo, pela sua compreensão; a Oposição, tam
bém pela compreensão, externada pelos Deputados
José Genoíno e Miro Teixeira; este gigante que é o
nosso querido Deputado Inocêncio Oliveira; e o meu
Líder Odelmo Leão, que muito participou e me esti
mulou a colaborar.

Sr. Presidente, não vou entrar no mérito da
matéria. É uma vitória que devemos comemorar. Ti
vemos um grande avanço, e o Poder Legislativo sai
engrandecido hoje por ter limitado, tanto quanto
possível, as atribuições do Poder Executivo para
editar medidas provisórias.

O PPB reconlenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -;- O PPB

vota "sim"
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Como vota o PT?
O SR. dOSI! GI!NOfNO (PT - 'SP. Sem revi

são do orador) - Sr. Preeldente, participamos inten
samente do debate desta matéria. Em primeiro lu
gar, tenho o dever de relembrar que, na Constituin
te, a bancada do PT votou contra o instituto das me
didas provisórias. Nas duas oportunidades em que
aprecIamOI el88 matéria na Câmara, representando
a bancada do PT, nós sempre trabalhamos pelo ca
minho da r'ltrlçlo da medida provisória, vedando a
IUI re.dlQlo e limitando o critério material da urgên
ela. di r.l.vância.

Quero deixar claro que a nossa posição em re
la9l0 a esse projeto é fruto de uma negociação com
todos os Líderes partidários. É importante registrar
que na proposta de acordo existia uma referência à
proibição da reedição de medida provisória na mes
ma sessão legislativa em que a matéria for rejeitada.
E foi lembrado por todos os Líderes que esta maté
ria está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Fe
deral. Optamos por não explicitar a proibição da ree
dição, no entendimento de que a prorrogação veda
a reedição da medida provisória.

Sr. Presidente, nas negociações com o Go
verno, considero importante a não-modificação do
art. 246, que proíbe a adoção de medida provisória
na regulamen1ação de artigo da Constituição cuja
redação tenha sido alterada por meio de emenda.
Em contrapartida - esta era a principal reivindica
ção da bancada do PT - flexibilizamos a utilização
do decreto para tratar de matéria administrativa,
c;Iesde que não haja aumento de despesa, nem cria
ção ou extinção de órgãos. E, quando se tratar de
extinção de cargos. somente para aqueles declara
dos vagos.

Sr. Presidente, registramos o empenho de V.
Exa ao presidir um acordo extremamente difícil e
complexo entre os Líderes. Foi a· persistência que
produziu esse projeto de limitação do uso da medi
da provisória.

Fica a lição de que, quando discutimos matéri
as polêmicas, se tivermos paciência para disputar e
negociar, sem rolo compressor da maioria, podemos
chegar a um bom entendimento.

A Liderança do Governo, na pessoa do Depu
tado Arnaldo Madeira, teve a sensibilidade, junta
mente com os Deputados Inocêncio Oliveira, Geddel
VIeira Lima e Aécio Neves, de compreender que a
nossa posl~o'de não aceitar a modificação do art.
246 era um elemento importante. E confesso, Sr.
Presidente, que contei também com a compreensão
de v. em na produção desse acordo.

Sr. Presidente, a bancada do PT, resgatando
sua posição histórica em relação ao tema, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, se nesta Casa vive
mos situações talvez até pitorescas, no dia de hoje,
temos agora um grande momento. O entendimento
que conseguimos alcançar com a participação de to
dos os Líderes partidários, conduzidos por V. Exa,
de alguma forma resgata prerrogativas absoluta
mente fundamentais para o exercício da atividade
legislativa.

No momento em que vejo inúmeros cumpri
mentos a V. Exa, extremamente justos, e a Líderes
que participaram desse processo, faço também
duas referências bastante específicas e importantes
para que esse acordo pudesse ser feito. Uma, sem
dúvida, ao ilustre Relator, Deputado Aloysio Nunes
Ferreira, que, de forma extremamente dedicada e
compreensiva, apresentou-nos um texto que termina
por ser consensual; se não ótimo, como já dito, bas
tante avançado em relação ao que tínhamos. Mas
também é preciso que se faça· uma referência ao
Governo, que desde o início das discussões apoiou
a ação dos Líderes da base partidária no sentido de
redistribuir essas prerrogativas. O Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso compreende a
dimensão da necessidade de dar ao Congresso Na
cional condições de legislar mais efetivamente, por
meio da restrição do uso de medidas provisórias.
Isso ficou bastante claro e resume o espfrito absolu
tamente democrático do atual Governo.

Portanto, Sr. Presidente, cumprimento V. Exa
~ encaminho o voto favorável ao substitutivo do ilus
tre Deputado Aloysio Nunes Ferreira, registrando
que este é um momento extremamente expressivo
para esta Casa e um avanço para esta e as próxi
mas Legislaturas, que certamente saberão utilizá-lo
em benefício, sobretudo, da democracia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, seria desnecessária a minha fala
neste instante. Se venho ao microfone é para ex
pressar, também, este sentimento que percebo unâ
nime na Casa. Vivemos um grande momento de
afirmação da Câmara dos Deputados, do Congresso
Nacional.

Todos nós sabemos que a medida provisória
não é o melhor instrumento inserido na Constituição.
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Comandados por V. Exa, sentamos à mesa de me consultava. Juntos, procuramos, com os demais
negociações e chegamos a um projeto que,·se não Líderes, chegàr'a um texto qu.e restitu(sse a decisão
é o ideal, o projeto dos nossos sonhos, certamente legiferante ao Poder que tem o direito de fazê-lo.
qualifica, na sua essência, a função do Parlamento. Por isso, Sr. Presidente, acredito que a trami-
Esse projeto é fruto de amplo entendimento, que tação sobre edição, vigência e votação, bem como a
une não Oposição e Situação, mas a Câmara dos definição do campo material em que se podem edi-
Deputados, na defesa de suas prerrogativas. tar as MP são um avanço enorme para este Poder.

Neste instante, associo-me a todos quantos me Vamos deixar de decidir sobre medidas provisórias.
antecederam e se congratularam com V. Exa , que O atual modelo, que está sendo votado, permi-
resgata mais um compromisso assumido com esta te apenas sessenta dias para que o Congresso Na-
Casa naquele memorável discurso, quando V. Exa cional decida sobre uma MP. Não permite mais a re~

foi aplaudido pela unanimidade deste Plenário. edição, quando poderia ser alterada a redação, e
Dizia então V. Exa que procuraria fazer com sim a prorrogação, que não permite nenhuma altera~

que a Câmara tivesse uma agenda propositiva sob ção do texto. Além disso, quando faltarem quinze
sua condução. V. Exa vem resgatando uma a uma dias para o término do ~prazo, serão bloqueadas as
todas aquelas afirmações: instalou a Comissão que pautas da Câmara, do Senado e do Congresso Na~

está tratando da ampla e necessária reforma do Ju- cional, inclusive de suas Comissões técnicas, para
diciário, cujos trabalhos estão em fase final de ela- que o Congresso Nacional decida sobre a matéria.
boração de pareceres, para que dentro em pouco' Sr. Presidente, mais importante do que isso é
façamos a votação na Comissão e, logo em segui- o enorme avanço sobre a definição daquilo que po~

da, neste plenário; instalou também a Comissão que deria ser o campo material, motivo da edição de MP.
trata da necessária reforma tributária, matéria que Aqui foi dito que, descontando-se as viagens
vem sendo discutida e galvanizando o interesse de que fez o Presidente da República, chegaríamos a
todos os partidos, de toda a sociedade, de toda a mais ou menos três edições de medida provisória
opinião pública, voltando os olhares da Nação para por dia. Será que a culpa disso é só do Presidente
os trabalhos da Câmara dos Deputados. da República, ou este Poder tem parcela de res-

Hoje V. Exa submete à apreciação do Plenário ponsabilidade, porque não deliberou nos trinta
da Câmara matéria que foi muito bem conduzida. dias?
Sob seu comando, as lideranças partidárias com as- Não tenho nenhuma dúvida, Sr. Presidente, de
sento nesta Casa foram capazes de costurar, de que a MP é muito mais forte do que o antigo decre-
construir um projeto que representa o consenso, o to~lei, que tinha três campos em que podia atuar:
anseio, o desejo da Câmara de ter cada vez mais segurança nacional, finanças e criação de cargos
firme sua condição de bem exercer suas prerrogati- públicos. A MP, não; ampliou o campo demais e
vaso agora, pela primeira vez, se restringe esse campo. E

Sr. Presidente, ao congratular-me com V. Exa, também a possibilidade de não mais se regulamen~
felicito também todos os Líderes que se sentaram à tar dispositivos da Constituição que já tinham sido
mesa de negociações com espírito aberto e cede- motivo de emendas constitucionais por meio de me-
ram em suas convicções para que fôssemos capa~ didas provisórias é um enormé avanço.
zes de construir um' projeto que é da Câmara dos Por isso não resta nenhuma dúvida de que no
Deputados. sistema presidencialista o Poder Executivo não

O PMDB vota "sim", ciente de que participa de pode ficar desprotegido para atender às necessida~
um grande momento do Parlamento brasileiro. des de determinadas circunstâncias. Acredito, dife~

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como rentemente do. que aqui se falou, que este é um
vota o PFL? grande passo para o fortalecimento desta Institui-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. ção. Temos perseguido, desde a promulgação da
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, começo as Constituição, em 5 de outubro de 1988, o objetivo
minhas palavras citando o grande poeta espanhol de que as prerrogativas do Congresso Nacional se-
Antônio Machado: "Caminhante, não há caminho; jam restituídas. E este é um daqueles momentos
caminho se faz ao andar". Acho que avançamos gloriosos da Câmara dos Deputados, visto que
muito em relação a essa importante matéria. suas prerrogativas realmente são restituídas, para

Quero louvar o trabalho de V. Exa, que, quan- que esta seja a Casa que faz as leis e a Casa que
do as coisas se mostravam mais difíceis, sempre faz boas leis.
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Sr. Presidente, é com este sentimento que o
Partido da Frente Liberal se congratula com V. Exa,
e por intermédio com toda a Casa. Que possamos
juntos, cada vez mais, encontrar caminhos para o
fortalecimento desta Instituição, certos de que não
existe democracia forte com Parlamento fraco. A
eqüidade de Poderes é condição fundamental para
o estabelecimento do verdadeiro Estado de Direito
em nosso País.

O PFL, com muita honra e com muito orgulho,
vota "sim".

o SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ontem votamos matéria histórica: a
criação do Ministério da Defesa, um avanço no sen
tido da democracia e do fortalecimento de institui
ções democráticas modernas.

Hoje estamos votando matéria que disciplina
as medidas provisórias. E ao fazê-lo, com a concor
dância e a participação ativa do Governo - que
está abrindo mão do instrumento da medida provisó
ria da forma como é utilizado hoje, para o avanço
das instituições democráticas, temos uma nova res
ponsabilidade em relação à tramitação de tais medi
das.

Sr. Presidente, esta matéria é importante tanto
para o Congresso quanto para o Executivo. O Exe
cutivo está abrindo mão desse instrumento, da for
ma como é usado hoje. O Congresso está assumin
do novos desafios.

Quero lembrar a V. Exa que este ano não che
gamos a apreciar uma medida provisória, e já esta
mos quase chegando ao término do primeiro semes
tre. Pois bem. Estamos colocando neste texto o so
brestamento da pauta durante quinze dias para
apreciação das medidas provisórias. Portanto, tra
ta-se de um avanço que envolve tanto o Executivo
quanto o Legislativo. Envolve o Executivo, diante da
abertura para um processo mais democrático de
medidas provisórias, mais controlado na edição de
medidas provisórias. E envolve o Congresso, que
assume - quero destacar isso, pela importância
que terá futuramente - o compromisso de apreciar
as medidas provisórias em 120 dias, sendo que nos
últimos quinze dias todas as decisões, a não ser
aquelas que tenham caráter de urgência,. estarão
sobrestadas. Portanto, trata-se de algo extrema
mente relevante para a pauta do Congresso Nacio
nal. Acredito, Sr. Presidente, concordando com os
Líderes dos diferentes partidos, que avançamos e

estamos votando esta matéria de forma muito cons
ciente.

Cumprimento V. Exa, os Líderes partidários
pela disposição de negociar à exaustão e em espe
cial o Relator da matéria pelo belo trabalho que fez.
Assim, o Governo encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Go
verno recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Parlamentares, antes de dar início à votação, esta
Presidência, já que todos os partidos encaminharam
o voto positivo, quer congratular-se com esta Casa,
especialmente com os Líderes, com o Relator e com
a Liderança do Governo.

Na verdade, fizemos sete reuniões em que
Oposição e Situação conseguiram entender-se de
modo a produzirem um texto que, como todos os
Srs. Líderes ressaltaram, representa grande avanço
e o caminho da afirmação do Poder Legislativo.

Não poderia deixar de saudar os Srs. Líderes,
neste momento. em que me dirigem palavras de
cumprimento. Foi a ação dos Srs. Líderes, do Sr.
Relator Aloyzio Nunes Ferreira, do Deputado Antô
nio Carlos Konder Reis que permitiu que nessas
sete reuniões pudéssemos chegar ao bom termo a
que estamos chegando no dia de hoje.

Que este seja um momento de afirmação real,
efetiva, concreta, palpável, sensível do Poder Legis
lativo, para que também nas próximas vezes, quan
do a matéria for polêmica, como disseram alguns Lí
deres da Oposição, possamos conduzir as negocia
ções de tal modo e com tal arte que as opiniões da
Situação e da Oposição possam acasalar-se e com
por um único projeto. Que seja assim no futuro,
como tema de conciliação nacional revelada por
esta Casa no dia de hoje (Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. POMPEO DE MAnOS - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. POMPEO DE MAnOS (PDT - RS.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, enquanto



O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PSB 
PE. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei "sim".

O SR. DAMIÃO FELlCIANO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. DAMIÃO FELICIANO (PMDB - PB.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, no mo
mento em que esta Casa avança em relação à
agenda positiva instituída por V. Exa - todos os Lf-
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se processa a votação, peço vênia a V. Exa para deres, unânimes, parabenizaram V. Exa pelo avan-
encaminhar à Mesa dois projetos. ço extraordinário deste Parlamento - quero, como

Um deles obriga o CHC - Centro de Habilita- Deputado de primeiro mandato, parabenizá-lo pela
ção de Condutores a adaptar 10% de sua frota para condução dos trabalhos da Câmara dos Deputados.
aprendizado de pessoas portadoras de deficiência Honra-me, como a todos os presentes, tê-lo
física.O outro projeto institui a campanha de vacina- como Presidente, tanto que V. Exa é acatado até
ção anual contra a gripe, por intermédio do Ministé- mesmo pelo grupo da Oposição. Esta Casa se forta-
rio da Saúde. Ieee. O Parlamento brasileiro se impõe quando vai

Sr. Presidente, valho-me desta oportunidade e ao encontro dos anseios da sociedade e atende às
ocupo rapidamente a tribuna para dar meu testemu- suas necessidades.
nho de que nós, ,da Oposição, temos sido críticos Como Deputado da Paraíba, parabenizo V.
nas questões relacionadas ao Governo ou mesmo Exa pela condução dos trabalhos desta Casa.
ao comportamento desta Casa. Mas somos obriga- Era o que tinha a dizer.
dos a admitir o avanço e a construção propiciados O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Comu-
na elaboração desse projeto de lei, feito por todas nico aos Srs. Parlamentares que no dia de amanhã
as mãos - Lideranças do Governo e da Oposição. teremos sessão às 14h. Portanto, peço aos Srs.

Registre-se também a luta do Presidente da Parlamentares que às 16h já estejam em plenário,
Casa, a quem dirigimos estas palavras. O Legislati- para que tenhamos quorum registrado no painel,
vo nacional sai fortalecido. Orgulho-me da Liderança porque estarei aqui às 16h para votarmos matérias
do Deputado Miro Teixeira, do PDT, que fE~z um belo também importantes. Se começarmos às 16h, ou
trabalho. Pude acompanhar pessoalmente sua atua- seja, se houver quorum registrado no painel às 16h,
ção quando, juntamente com os demais Líderes e a votação seguramente terminará antes, liberando,
com V. Exa, construiu este grande momento para o portanto, os Srs. Deputados.
Parlamento Nacional. O SR. ARNON BEZERRA - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. e peço a palavra pela ordem.
Sras. Parlamentares, Srs. Líderes, logo depois - O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
corno não há divergência e não houve emenda de V. Exa a palavra.
redação - tal como decidi anteriormente, vou sub-
meter à votação a redação final. Portanto, votare- O SR. ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Sem
mos a redação de primeiro turno ainda no dia de revisão do orador) - Sr. Presidente, na votação an-
hoje. terior votei com a Liderança do PSDB.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR _ Sr. Presidente, O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS.
peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, votei "não"

na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB _ PE.

V. Exa a palavra.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, na votação

O SR. EXPEDITO JÚNIOFJ (PFL -- RO. Sem anterior votei com a Liderança do PSB.
revisão do orador) - Sr. Presidente, na votação an- O SR. JOSÉ MACHADO _ Sr. Presidente,
terior meu voto foi "não". peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revi
são do orador)- Sr. Presidente, farei um breve re
gistro.

Entreguei aos Srs. Líderes do GovernQ e dos
vários partidos representados nesta Casa uma pe
quena sugestão, no sentido de que se articulem 
entre si e junto ao Governo Federal - para que o
pagamento do reajuste de 28,86% dos funcionários

.públicos, concedido pelo Supremo Tribunal Federal,
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possa ser feito de forma escalonada, de modo a be
neficiar os servidores mais idosos. Em vez de obe
decer a uma escala e fazer dois pagamentos por
ano, durante sete anos, O Governo Federal poderia
alterar essa escala para beneficiar os servidores
mais idosos, aqueles que têm uma expectativa de
vida menor.

Solicito aos Srs. Líderes que dêem toda a
atenção a esta sugestão, porque ela irá beneficiar
milhares de servidores que estão nessa condição.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MAGNO MALTA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. MAGNO MALTA (PTB - ES. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, saúdo V. Exa neste
momento em que acaba de derrubar aquela máxima
antiga de que toda unanimidade é burra. V. Exa,
com inteligência, capacidade conciliatória, mente ar
guta e liderança, fez com que presenciássemos um
acontecimento ímpar nesta Casa: a unanimidade.
V. Exa está de parabéns!

É uma alegria fazer esta referência nesta hora.
Mas muito me entristece dar conhecimento à Casa
de uma notinha que li hoje no jornal Folha de S.Pa
ulo, de um Deputado do meu Estado, que faz refe
rência negativa ao nosso Governador, que encon
trou o Estado do Espírito Santo falido, vilipendiado,
cuspido, maltratado por uma administração irrespon
sável que, com os ventos da sua incapacidade ad
ministrativa, colocou nosso povo em estado de bai
xo astral e vergonha pública. O Governador José
Ignácio, com capacidade e honradez, preparou-se
para o cargo e tem tentado de todas as formas colo
car o Estado nos trilhos. Mas há um tipo de político
que gosta de política de terra arrasada, ou seja,
quanto pior, melhor, para tirar proveitos eleitoreiros
mais à frente.

Então, esta é a minha tristeza. Tenho porém a
grande alegria de ser liderado por V. Ex·

Ficam aqui meu repúdio e minha indignação à
nota publicada na Folha de S.Paulo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, informo à Câ
mara algo que me parece importante.

A cantora Elba Ramalho não foi contactada
para nenhum show, conforme foi noticiado aqui
hoje. O nome da empresa, publicado no edital do
Diário Oficial, não coincide com o da empresa dela.
Ela não tem uma empresa chamada Elba Ramalho.
Sua empresa se chama Acauã - em sociedade
com sua irmã - e seu cachê é infinitamente inferior
ao mencionado aqui. Por uma questão de elegân
cia, não vou citar o seu cachê, mas a verdade é
esta. Faço este registro para defender a imagem de
uma grande artista brasileira que jamais - jamais!
- aceitaria fazer um show ganhando trinta, quaren
ta ou cinqüenta vezes mais que seu cachê, sabendo
que esse dinheiro viria do povo brasileiro, que ela
tanto ama.

Portanto, esta é apenas a defesa da imagem
da cantora Elba Ramalho; a defesa do Governo que
fique com seus representantes.

O SR. EDINHO ARAÚJO-'- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço coro às
palavras proferidas neste momento maior da Câma
ra Federal. Há algum tempo, V. Exa anunciava a
agenda positiva desta Casa. Hoje, estamos colhen
do os resultados dessa afirmação do Poder Legisla
tivo. V. Exa está de parabéns, e queremos estender
esses cumprimentos a todos os Líderes, por seu tra
balho, sua paciência, sua dedicação e sobretudo
pela engenharia política que foi possível fazer em
torno do substitutivo do nobre Relator, Deputado
Aloysio Nunes Ferreira, a quem também cumpri
mentamos.

Portanto, está de parabéns a Câmara dos De
putados. Aproveitamos a oportunidade para cumpri
mentá-lo mais uma vez, Sr. Presidente, pela forma
democrática com que vem conduzindo os trabalhos
e por esta votação que, sem sombra de dúvida, é
uma vitória da democracia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
obrigado a V.Exa.

O SR. PEDRO CANEDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.
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o SR. PEDRO CANEDO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
não votou nas votações anteriores e votou nesta, o
voto está valendo para as anteriores. Não é preciso
se manifestar.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .- Tem
V. Exa a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje,
na Câmara dos Deputados, foi lançada, por entida
des estudantis e representativas dos professores da
rede pública municipal e estadual - Fasubra,
Andes etc. - a Marcha Nacional da Educação, que
agora se inicia. Durante este e o próximo semestres
haverá grandes lutas dos profissionais da educação
e estudantes em defesa da universidade pública
gratuita e de melhor salário para os professores,
que estão recebendo muito mal.

Era o que tinha a dizer, ressaltando o lança
mento desse movimento.

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, comunico a V. Exa
e ao Plenário que hoje, no Espaço Cultural, Deputa
dos e Senadores representantes de diferentes parti
dos constituíram a Frente Parlamentar em Defesa
dà~ Universidades Públicas, para tratar de questões
como autonomia, expansão de vagas, avaliação in
terna e externa e orçamento.

A defesa do ensino público é fundamental para
a democracia brasileira. Essa Frente é formada por
diferentes partidos. Sua comissão provisória é com
posta pelos Deputados Pedro Wilson, Nilson Pinto,
José Melo, Agnelo Queiroz e Rita Camata. Estive
ram presentes os Deputados Átila Lira, Nilson Pinto,
Agnelo Queiroz, Antonio Carlos Biscaia, José Melo,
Nilmário Miranda, Fernando Marroni, Rita Gamata,
Nilson Mourão, Bonifácio de Andrada, Avenzoar
Arruda, Babá, Padre Roque, Vanessa Grazziotin,
Gilmar Machado e representante da Senadora Emí
lia Fernandes.

Outros Deputados já se associaram a essa
Frente Parlamentar em Defesa da Universidade PÚ
blica, que conta com o auxílio de representantes de
instituições como Andifes, Andes, Fasubra e UNE.
Portanto, solicitamos o apoio de V. Exa para esta
frente parlamentar suprapartidária em defesa da uni
versidade pública e das instituições federais de ensi
no superior, da ciência e tecnologia e da pesquisa
brasileira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA) - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o Deputado Félix Mendonça.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, os Deputados
da Bahia sempre fazem uso desta tribuna, e sempre
temos notícias boas e alegres da nossa terra. Entre
tanto, as chuvas que lá caem há cerca de trinta
dias, ininterruptamente, intensificadas nos últimos
dias, têm provocado verdadeiro desastre não só no
Município de Salvador - o mais atingido - mas so
bretudo nos Municípios de Simões Filho e Candeias,
ocasionando muitas mortes.

Neste instante, faço um apelo ao Governo Fe
deral paraqu~_º~_assistênciaàBahia, já que os Go
vernos do Estado e dos Municípios estão presentes,
com todos os seus representantes, nos locais de
desastre, dando atenção àquele povo. Portanto,
precisamos do Governo Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votaç~o.

Todos votaram?

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, é só para
registrar o meu voto contrário. E é contrário mesmo.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR) - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, estou encami
nhando requerimento de informações ao Sr. Ministro
Pedro Parente, a respeito de notícias da imprensa
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nacional sobre supostos desvios de recursos da SUw
dam nos dias 2, 3 e 4.

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Sem rew
visão do orador) - Sr. Presidente, quero comunicar
à Casa que neste momento, no Espaço Cultural
Zumbi dos Palmares, está sendo apresentado o fil
me "Cipriano". É o primeiro longa-metragem produ
zido no Estado do Piauí.

Agradeço a V.Exa. o apoio dado a essa apre
sentação e convido as Sras. e os Srs.. Deputados
para assistirem a esse filme no Espaço Cultural des-
ta Casa. .'

O SR. RICARDO NORONHA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Tem
V. Exa a palavra.

O SR. RICARDO NORONHA (PMDB - DF.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, quero que
V. Exa receba, em nome de todos nós, a cópia, do
ofício que estou remetendo à Ãssociação Comercial
de Anápolis em resposta a uma carta enviada aos
Deputados Federais da bancada do Distrito Federal,
denegrindo a imagem de Brasília. Como Parlame.n
tar do Distrito Federal, não poderia deixar deresw
ponder à altura, ao pé da letra:

Solicito a V. Exa autorizaçãº.~.ara.qye,~o ofício
sãja publicado nos Anais daCasa.

OFíCIO A QUE ,SE REFERE O
ORADOR:

OFíCIO/EXT/GAB/RN/103/99

Brasília, 18 de maio de .1999

11m2 Sr.
Ridoval D. Chiareoto
Presidente da Associação Comercial
e Industrial de Anápolis

Senhor Presidente,
Recebi com surpresa carta circular dessa

Associação Comercial e Industrial de Anápolis na
qual Vossa Senhoria e os dirigentes sindicais fazem
comentários sobre o Distrito Federal e o Governador
Joaquim Roriz.

Entendo o ponto de vista dos senhores quando
se trata de defender os interesses corporativos das
entidades que representam, entretanto, cabe-me

como deputado federal pelo Distrito Federal rejeitar
várias colocações dos senhores e afirmar que o dew
sentendimento de Brasília é necessário não só para
nós, aqui do Distrito Federal como para os senhores
aí em Anápolis. Digawse de passagem que sua cidaw
de só despontou para o progresso graças a transfew
rência da Capital da República para Brasília e se
hoje vossas senhorias podem ser organizados,
agradeçam em grande parte ao desenvolvimento
que Brasília lhes proporcionou.

Repudio veemente a afirmação descabida,
criminosa e de má fé de que o Governador Joa
quim Roriz seja irresponsável e tão pouco demago
go, pois o nosso governador trouxe ao Distrito Fe
deral o progresso por meio de hábeis ações políti
cas e que foram decisivas para o desenvolvimento
do Distrito Federal. Afinal desenvolvimento gera
desenvolvimento e assim pensa o Governador Ro
riz que com competência nos seus governos anteri
ores buscou meios e recursos para solucionar os
problemas que afligiam o Distrito Federal e hoje,
com mais.competência e experiência, sustentado
por uma extraordinária equipe de assessores e téc
nicos, está procurando tirar Brasília do caos que foi
deixada pelo governo incompetente e desastroso.
que o antecedeu. .

A Constituição Federal assegura o direito do ci
dadão de ir e vir conforme sua vontade, é óbvio que

.o indivíduo irá para onde lhe for oferecida melhores
condições de vida, trabalho, saúde, educação, mora
dia, segurança, lazer etc. Não será por medo da mi
gração que o Governo Joaquim Roriz irá condenar «;>

Distrito Federal.à estagnação ou subdesenvolvimento
e ao contrário do que os senhores afirmam, o Gover
nador Joaquim RÇ)riz desfavelou Brasília, quando o
governador assumiu pel~ primeira vez o Governo do
Distrito Federal existiam 'âqui64jrwasões e favelas e
foram todas erradicadas, as famílias instaladas em
cidades urbanizadas com infra-estrutura básica. Não
é admissível e até uma grave ofensa aos cidadãos
dessas cidades denominá-Ias de favelas.

O Distrito Federal não é sustentado pela União,
embora devesse ser assim, pois o Distrito Federal tem
o encargo de oferecer segurança, infra-estrutura, as
falto, energia, água tratada, escolas, hospitais, hospe
dagem, excelente comércio e serviços a todos os par
lamentares, deputados e senadores, inclusive os ori
undos do seu estado, seus funcionários e familiares,
ministros e·secretários executivos, presidentes de em
presas estatais, representantes de todos os países
amigos, embaixadas, consulados, funcionários estran
geiros e familiares etc, e a todos tem de oferecer a
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melhor infra-estrutura. Porque Brasília é os olhos do
Brasil para o mundo, e é o Governo do Distrit9. Fede
ral que arca com ônus dessa responsabilidade. E isso
não é pago pela União, que paga apenas parte das
áreas de segurança pública, saúde e educação.

Quando sua cidade ofereceu subsídic)s para
que empresas, dentre essas várias daqui do Distrito
Federal, se instalassem aí deixando desemprega
dos vários chefes de nossas famílias, os senhores
se calaram e não se preocuparam se as nossas fa
mílias estavam ou não com fome.

Parece-me que os senhores de fato desconhe
cem a realidade administrativa da Capital da Repú
blica ou desejam deturpar perante de toda a Nação
os objetivos nobres do nosso Governo. Por isso que
campanhas dessa natureza serão veementemente
combatidas por todos nós, homens públicos, com
prometidos com o Distrito Federal.

Atenciosamente, Ricardo Noronha, Deputado
Federal- PMDB/DF.

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-· Tem V.
ExD a palavra.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço a autori2:ação de
V. Exll para que conste dos Anais desta Casa o ma
nifesto da comitiva que veio do Rio Grande do Sul,
intitulado "Movimento SOS-SUS: Todos pela Saúde.
Saúde para todos".

MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

MOVIMENTO SOS-SUS:
TODOS PELA SAÚDE, SAÚDE PARA TODOS

MANIFESTO

As entidades, organizações e parlamentares,
abaixo-assinados comprometidos com o cumpri
mento da Constituição do Estado do Rio Grande do
Sul, manifestam, no Dia Mundial da Saúde, seu en
tendimento de que:

1 - O Brasil possui um Sistema de Saúde - o
SUS - cujos princípios, se aplicados, na sua integra~: .
Iidade, garantem um modelo de assistência de quali
dade, baseado na solidariedade e na responsabili
dade do Estado sobre os cidadãos. O próprio texto
constitucional vigente, embora já lesado estrategica
mente em vários artigos, tem no capítulo da Seguri
dade Social uma concepção de Estado responsável
pela proteção social;

2 - No entanto, o cotidiano dos cidadãos brasi
leiros é de.medo, de jndigna~o,-de s9frimento por
que o Direito Universal à Saúde, que é o próprio Di
reito à Vida, é inviabilizado pela asfixia financeira
que, além da estagnação orçamentária, tem retido
volumosos recursos devidos, bem como deslocado
o destinado à saúde para outros fins;

3 - Preservar o texto constitucional é exigência
ética da sociedade brasileira que merece mais que o
reconhecimento formal; que exige que a União, os
Estados e os Municípios assegurem, efetivamente,
o direito universal à saúde atráves da implementa
ção de polrticas que garantam condições de vida sa
udáveis, que protejam a saúde, que previnam doen
ças, que assegurem tratamento de qualidade e a re
cuperação da saúde do povo brasileiro;

4 - O alcance desses objetivos tem como prin
cipal caminho a implantação do Sistema Único de
Saúde, que depende da existência de um fluxo re
gular, permanente e suficiente de recursos, repassa
do diretamente aos municípios, que retire o sistema
de saúde da condição de indigência em que se en
'contra e que elimine sua vulnerabilidade aos cortes
de verbas para atender interesses de caixa do Te
souro Nacional. .

É nesse contexto e com esses entendimentos
que as entidades, organizações e parlamentares
abaixo-assinados se posicionam, firme e decidida
mente:

1 - Pela imediata implantação do SUS, de
acordo com seUs princípios da universalidade, inte
gralidade, intersetorialidade e controle social;

2 - Pela- aprovação, no Congresso Nacional,
em regime de urgência, da PEC nQ 169 que, "ao de
terminar a destinação das receitas das contribuições
da Seguridade Social e das receitas fiscais para as
ações e serviços de saúde", estabelece um fluxo re
gular e permanente de recursos para a implantação
doSUS;

3 - Contra a privatização da Saúde;

4 - Pela modificação da tabela do SUS;

5 - Em defesa dos hospitais públicos;

6 - Contra qualquer tipo de cobranças por
fora;

7 - Contra alterações genéticas (transgênicos)
dos alimentos;

8 - Pela valorização dos trabalhadores em Sa
úde;

9 - Em defesa da vida;
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10 - Pelo reajuste imediato do teto financeiro
do SUS para o Município de Porte Alegre e Estado
do Rio Grande do Sul.

Saúde: direito de todos, dever do Estado

Todos pela saúde, saúde para todos

Porto Alegre, 7 de abril de 1999

Assinam o presente Manif~sto a Coordenação
do Movimento SOS-SUS'e entidades, organizações
e parlamentares participantes da' Audiência Pública
na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, no
dia 5 de abril de 1999: ".

.?L
d~' ~

. ~ I t:

-< J1
./~j,-/{
./ \

"--

. ,

'\ }
lo/I " I J. ,}J ,j .

MOVIMENTOS DAS MULHERES TRABALHADORAS RURAIS E URBANAS

>fCU.Y. eLC ~., .{( (~'-( (";'" Q, ' .."~C;' i ~. /" /.' " . _ ~ _,,', ....,.
/ r/~':)! ~ ',.::..( r ,/ v ..

. i I



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 22517

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Só um
momento, Deputada. Vou encerrar a votação e em
seguida concederei a palavra a V. EX-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

Anuncio o resultado.

VOTARAM:

Sim: 453
Não: 1
Absteção: 1

Proposição: PECo NO 472/97 - MEDIDAS
PROVISÓRIAS - EMENDA
AGLUTINATIVA SUBSTITUTIVA

Início Votação: 19/05/1999 19:26

Fim Votação: 19/05/1999 19:42

Resultado da Votação
Sim 453
Não 1
Abstenção 1

Total da Votação 455

Art. 17 1

Total Quorum 456

Obstrução O

Total: 455
É aprovada a emenda aglutinativa substitutiva

às propostas de emenda à Constituição nQ2-8, e
seu substitutivo, 8, 13, 18,26 e 52 de 1995 (da Câ
mara dos Deputados) e 472-A, de 1997 (do Senado
Federal).

Estão prejudicadas a emenda da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação; as emendas
apresentadas na Comissão Especial; o substitutivo
da Comissão Especial; e as propostas de emenda à
Constituição de nQs 472/97;·2/8; 8/95; 13/95; 18/95;
26/95 e 52/95.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:43

Orientação
PFL-Sim
PMDB-Sim
PSDB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PDT-Sim
PSBIPCDOB - Sim
PTB-Sim
PUPSTIPSUPMN/PSD - Sim
PPS-Sim
PV-Sim
GOV.-Sim

RORAIMA
Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá
Elton Rohnelt
Luciano Castro
Luis Barbosa
Robério Araújo

Total Roraima: 7

Partido

PPS
PMDB
PPB
PFL
PSDB
PFl
PPB

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PFL Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSOB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Babá PT Sim
Oeusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMOB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT Sim
-Jorge Costa PMDB Sim
José Priante PMOB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nilson Pinto PSOB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Sim
Renildo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 16

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Sim
Atila 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 POT Sim
Carlos Cury PPB Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT Sim
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSOB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSOB Sim

Total Rondonia: 8

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Sim
IIdefonço Cordeiro PFL Sim



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 22519

Partido Bloco Voto

ACRE
João Tota PPB Sim
Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PDT Sim
2:ila Bezerra PFL Sim
Total Acre: 8

l'OCANTINS
Antônio Jorge PFL Sim

Darci Coelho PFL Sim

Freire Júnior PMDB Sim

João Ribeiro PFL Sim

Osvaldo Reis PMDB Sim

Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim

Cesar Bandeira PFL Sim

Costa Ferreira PFL Sim

Eliseu Moura PPB Sim

Francisco Coelho PFL 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: 14

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

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 PMOB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSOB Sim

Rommel Feijó PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

CEARÁ

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Ubiratan Aguiar PSDB Sim

Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 20

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim

Heráclito Fortes PFL Sim

João Henrique PMDB Sim

Marcelo Castro PMDB Sim

Mussa Demes PFL Sim

Paes Landim PFL Sim

Themistocles Sampaio PMDB Sim.

Wellington Dias PT Sim

Total Piaui : 8

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Sim

Laire Rosado PMDB Sim

Lavoisier Maia PFL Sim

MOclo Sá PMDB Sim

Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abílío PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Sim

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

Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 11

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/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim

Inocêncio Oliveira PFL Sim

João Colaço PMDB Sim

Joaquim Francisco PFL Sim

José Chaves PMDB Sim

José Múcio Monteiro PFL Sim
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Partido Bloco Voto

PERNAMBUCO

Marcos de Jesus PST PUPST/PSUPMN/PSO Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PSB PSB/PCOOB Sim

Hicardo Fiuza PFL Sim

Salatiel Carvalho PMOB Sim

Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 19

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

,João Caldas PMN PUPST/PSUPMN/PSO Sim

,José Thomaz Nonô PFL Sim

Luiz Dantas PSD PUPST/PSUPMN/PSO Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim

Cleonâncio Fonseca PMDB Sim

Ivan Paixão PPS Sim

Jorge Alberto PMDB Sim

Marcelo Déda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB Sim

Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales POT Sim

Eujácio Simões PL PUPST/PSUPMN/PSO Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Francistônio Pinto PMDB Sim

Geddel Vieira Lima PMDB Sim

Geraldo Simões PT Sim

Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jaime Fernandes PFL Sim

JairoAzi PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim

Jaques Wagner PT 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
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Partido Bloco Voto

BAHIA

Leur Lomanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim

Mário Negromonte 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 Sim

Walter Pinheiro PT .Sim

Total Bahia: 35

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 Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB Sim

Danilo de Castro PSDB Sim

Edmar Moreira PPB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Sim

Eliseu Resende PFL Sim

Fernando Diniz PMDB Sim

Gilmar Machado PT Sim

Glycon Terra Pinto PMDB Sim

Hélio Costa PMDB Sim

Herculano Anghinetti PPB Sim

lbrahim Abi-Ackel PPB Sim

Jaime Martins PFL Sim

João Fassarella PT Sim

João Magalhães PMDB Sim

João Magno PT Sim

José Militão PSDB Sim

Lael Varella PFL Sim

Lincoln Portela PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Maria Elvira PMDB Sim

Maria Lúcia PMDB Sim

Mário de Oliveira PMDB Sim

Narcio Rodrigues PSDB Sim

Nilmário Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Sim



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 22523

Partido Bloco Voto
MI~~S GERAIS

Olímpio Pires POT Sim

'Osmânio Pereira PMDB Sim

Paulo Delgado PT 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 Sim

Sérgio Miranda pedoB PSB/PCDOB Sim

Silas Brasileiro PMDB Sim

Virgílio Guimarêes PT Abstenção

Vittorio Medioli PSDB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zaire Rezende PMDB Sim

Zezé Perrella PFL Sim

lotai Minas Gerais: 51

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB Sim

.João Coser PT 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
Alcione Athayde PPB Sim

Aldir 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/PSUPMN/PSD Sim

Carlos Santana PT Sim

Celso Jacob PDT Sim

Coronel Garcia PSDB Sim

Dino Fernandes PSDB Sim

Dr. Heleno PSDB Sim

Eber Silva PDT Sim

Eduardo Paes PFL 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
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO

João Sampaio POT Sim
Jorge Wilson PMOB Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luís Eduardo PSOB Sim
Luiz Ribeiro PSOB Sim
Luiz Salomão POT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mareio Fortes PSOB Sim
Mattos Nascimento PMOB Sim
Milton Temer PT Sim
Miro Teixeira POT Sim
Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSUPMN/PSO Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo de Almeida PPB Sim
Paulo Feijó PSOB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCOOB Sim

Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT Sim
Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 44

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Sim
Alberto Mourão PMOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSOB Sim
André Benassi PSOB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim
Antonio Kandir PSOB Sim
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSOB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSUPMN/PSO Sim
Celso Giglio PTB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
Delfim Netto PPB Sim
Or. Hélio POT Sim
Edinho Araújo PMOB Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PSOB Sim
Evilásio Farias PSB PSB/PCOOB Sim
Fernando Zuppo POT Sim
Franco Montora PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT Sim
Jair MenegueJli PT Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José de Abreu PSDB Sim
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim

José Machado PT Sim

José Roberto Batochio PDT Sim

Julio Semeghini PSDB Sim

Lamartine PoseJla PMDB Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cinffa PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Medeiros PFL Sim

Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Uma PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PPB Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PFL Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zé índio PMDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 65

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 7
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Partido Bloco Voto

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Pastor Jorge PMDB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PSDB Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim

Nair Xavier Lobo PMDB Sim

Pedro Canedo PSDB Sim

Pedro Chaves PMDB Sim

Pedro Wilson PT Sim

Vilmar Rocha PFL Sim

Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim

Flávio Derzi PMDB Sim

Marçal Filho PMDB Sim

Marisa Serrano PSDB Sim

Pedro Pedrossian PFL Sim

Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim

Affonso Camargo PFL Sim

BasílioVillani PSDB Sim

Chico da Princesa PSDB Sim

Dilceu Sperafico PPB Sim

Dr. Rosinha PT Sim

FlávioArns PSDB Sim

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

Luciano Pizzatto PFL Sim
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA

Luiz Carlos Hauly PSOB Ni30
Márcio Matos PT Sim

Max Rosenmann PSOB Sim
Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PPB Sim

Oliveira Filho PPB Sim

Osmar Serraglio PMOB Sim

Padre Roque PT Sim

Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
Valdomiro Meger PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 26

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim

Carlito Merss PT Sim

Edinho Bez PMOB Sim

Edison Andrino PMOB Sim

Fernando Coruja POT Sim

Gervésio Silva PFL Sim

Hugo Biehl PPB Sim

João Matos PMOB Sim

João Pizzolatti PPB Sim

José Carlos Vieira PF[- Sim

Pedro Bittencourt PFL Sim

Raimundo Colombo PFL Sim

Renato Vianna PMOB Sim

Serafim Venzon POT Sim

Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa Catarina: 15

IRIO GRANDE DO SUL
Adi30 Pretto PT Sim

Airton Oipp POT Sim

Alceu Collares POT Sim

Augusto Nardes PPB Sim

Caio Riela PTB Sim

Cezar Schirmer PMOB Sim

Oarcísio Perondi PMOB Sim

Enio Bacci POT Sim

Fernando Marroni PT Sim

Fetter Júnior PPB Sim

Germano Rigotto pMOB Sim

Henrique Fontana PT Sim

Luis Carlos Heinze PPB Sim

Marcos Rolim PT Sim

Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim

Nelson Marchezan PSOB Sim

Nelson Proença PMOB Sim
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RIO GRANDE DO SUL

Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
"Roberto Argenta
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 27

Partido

PMDB
PST
PT
PDT
PFL
PPB
PT
PMDB
PT
PSDB

Bloco

PUPST/PSUPMN/PSD

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

COSEV - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so- § 12 É vedada a edição de medidas
bre a mesa e vou submeter a votos a Redação do provisórias sobre matéria:
vencido em 12 turno. I - relativa a:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO a) nacionalidade, cidadania, direitos
NS! 472, DE 1997 políticos, partidos políticos e direito eleitoral;

(Do Senado Federal - PEC n2 1, de 1997) b) direito penal, processual penal e
processual civil;

(Redação do Vencido em Primeiro Turno) c) organização do Poder Judiciário e

"Altera os artigos 48, 57, 61, 62, 64 e do Ministério Público, a carreira e a garantia
84 da Constituição Federal, e dá outras de seus membros;
lirovidências." d) planos plurianuais, diretrizes orça-

mentárias, orçamento e créditos adicionais,
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se- ressalvado o previsto no art. 167, § 32;

nado Federa', nos termos do § 32 do art. 60 da 11 _ que vise a detenção ou seqüestro
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen- de bens, de poupança popular ou qualquer
da ao texto constitucional: outro ativo financeiro;

Art. 12 Os artigos 48, 57, 61, 62, 64 e 84 pas- 11I_ reservada a lei complementar;
sam a vigorar com as seguintes alterações: IV _ já disciplinada em projeto de lei

"Art. 48. aprovado pelo Congresso Nacional e pen-
..... dente de sanção ou veto do Presidente da
X - criação, transformação El extinção República;

de cargos, empregos e funções públicas, V - que tenha sido objeto de veto pre-
observado o que estabelece o art. 84, VI, b; sidencial pendente de apreciação pelo Con-

XI - criação de Ministérios e órgãos da gresso Nacional.
administração pública; § 22 Medida provisória que implique

.... instituição ou majoração de tributos, exceto
"Art. 57. os previstos nos artigos 153, I, li, IV, V, e
.............................................................. 154, 11, só produzirá efeitos no exercício fi-
§ 72 Na sessão legislativa extraordiná- nanceiro seguinte se houver sido convertida

ria, o Congresso Nacional somente delibera- em lei até o último dia daquele em que foi
rá sobre a matéria para a qual foi convoca- editada.
do, ressalvada a hipótese do § 82, vedado o § 32 As medidas provisórias, ressalva-
pagamento de parcela indenizatória em va- do o disposto nos §§ 72 e 82, perderão eficá-
lor superior ao subsídio mensal. cia, desde a edição, se não forem converti-

§ 82 Havendo medidas provisórias em das em lei no prazo de sessenta dias, pror-
vigor na data de convocação extraordinária rogável uma vez por igual período, devendo
do Congresso Nacional, serão elas automa- o Congresso disciplinar, por decreto legisla-
ticamente incluídas na pauta da convoca- tivo, as relações jurídicas delas decorrentes.
ção. 1I § 42 O prazo a que se refere o § 3Q

"Art. 61. .. contar-se-á a partir da publicação da medi-
§ 12 da provisória, suspendendo-se durante os
........... períodos de recesso do Congresso Nacio-
11- nal.

e) criação de Ministérios e órgãos da
administração pública;

"Art. 62. Em caso de relevância e ur
gência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-Ias de imediato ao
Congresso Nacional.

§ 52 A deliberação do Congresso Naci
onal sobre o mérito das medidas provisórias
dependerá de juízo prévio sobre o atendi
mento de seus pressupostos constituciona
is.

§ 62 Se a medida provisória não for
apreciada em até quarenta e cinco dias con
tados de sua prorrogação, sobrestar-se-ão
todas as deliberações legi~lativas do Con-
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gresso Nacional e de suas Casas, com ex
ceção das que tenham prazó constitucional
determinado, até que se ultime a aprecia
ção, observado o prazoprevisto no § 311•

§ 7ll Não editado o decreto legislativo a
que se refere o § 311 até sessenta dias após
a rejeição ou perda de eficácia de medida
provisórias as relações jurfdicas constltufdas
e decorrentes de atos praticados durante sua
vigência conservar-se-ão por ela regidas.

§ 82 Aprovado projeto de lei de conver
são alterando o texto original da medida
provisória, esta manter-se-á integralmente
em vigor até que seja sancionado ou vetado
o projeto."

"Art. 64 ..

§ 211 Se, no caso do parágrafo anterior,
a Câmara dos Deputados e o Senado Fede
ral não se manifestarem sobre a proposição,
cada qual sucessivamente, em até quarenta
e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as de
mais deliberações legislativas da respectiva
Casa, com exceção das que tenham prazo
constitucional determinado, até que se ulti
me a votação.

"Art. 84 ..

VI - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da ad

ministração federal, quando não implicar au
mento de despesa nem criação ou extinção
de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos pú
blicos, quando vagos;

Art. 211 às medidas provisórias em vigor na data
da promulgação desta Emenda Constitucional, apli
cam-se as regras vigentes na data de sua edição.

Parágrafo único. A apreciação das medidas
provisórias referidas neste artigo deverá estar con
cluída no prazo de cento e oitenta dias contados da
promulgação desta Emenda Constitucional, sob
pena de sobrestamento de todas as deliberações le
gislativas do Congresso Nacional e de suas Casas,
com exceção das que tenham prazo constitucional
determinado, até que se ultime a deliberação.

Art. 311 Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. 
Deputado AloYllo Nun.. F.rrelr., Relator.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação a redação do vencido em primeiro turno.

Os Srs. Deputados que a aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à publicação e, após transcorrido

o interstício de cinco sessões, virá ao plenário em
segundo turno.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRE$IDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exll a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, sobre esta matéria
- em' que há um amplo consenso -, na medida em
que não houve modificação, votamos a redação fi
nal na própria sessão em que se votou o primeiro
turno.

Primeiro, queremos deixar isso registrado,
para polêmicas futuras.- Segundo, na medida em
que há amplo consenso, a matéria não tem uma Co
missão Especial, o que seria normal, pelo Regimen
to. Concordamos em que haja uma excepcionalida
de, por se tratar de matéria que tem o consenso de
todos os Líderes. É por isso que estamos dispen
sando a Comissão Especial para dar parecer entre o
primeiro e o segundo turnos.

Sr. Presidente, um outro assunto foi levantado
aqui. Não apareceu na forma de questão de ordem

I

por se trl:ttar de matéria de consenso. Mas não discuti-
mos, por se tratar de amplo consenso, sobre os critéri
os - ainda vamos fazê-lo, a partir da decisão de V.
ExA -, porque nesta emenda fizemos uma fusão com
uma emenda do Senado, que passou apenas pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Portanto, Sr. Presidente, é bom deixar claro
que essa excepcionalidade é por se tratar de maté
ria amplamente consensual.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aliás,
devo dizer a V. Ex!! que a decisão da Mesa é no
sentido de que, não havendo modificações na maté
ria, a redação pode ser votada no plenário. Se hou
ver uma única modificação, ela volta à Comissão
Especial.

O SR. JOSÉ GENOíNO - No caso da Oposi~
ção, como um direito, poderíamos solicitar a votação
nominal. Não fizemos isso por se tratar de um amplo
acordo, mas poderemos fazê-lo em outras matérias
em que discordemos do mérito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sem
dúvida alguma.
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O SR. ARTHUR VIRGíliO - Sr. Presidente, cional. Deixo claro, pela excepcionalidade da maté-
peço a palavra pela ordem. ria, que estamos na Câmara e está falando o Líder

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem do Governo no Congresso Nacional. Esta não é
V. Exll a palavra. uma sessão do Congresso Nacional.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Pela Quero fazer este registro para que o Governo
ordem.) - Sr. Presidente, quando repiso a admira- não tenha dois Líderes na Câmara dos Deputados
ção que a Casa tem pela condução segura de V. - no caso, o Líder Arnaldo Madeira é o Líder do
Exll -- e o consenso do hoje - é mais uma prova Governo.
da sua capacidade de articular vontades democrati- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou so-
camente, chamo a atenção desta mesma alta Casa lucionar esta questão.
Legislativa para o fato de que, quando uma denún- Devo registrar que concedi a palavra ao Depu-
cia é inconsistente, ela tem pernas curtas, e nem tado Arthur Virgílio como Deputado. Na verdade, te-
muitas horas se passaram até se saber que nada nho sido tolerante. Tenho dado a palavra aos Depu-
sobrou do suposto escândalo da Imprensa Oficial tados mesmo durante a votação, e foi nessa condi-
hoje aventado aqui nesta Casa. ção que dei a palavra a S. Exª

É bom falarmos com serenidade sobre o que O SR. ARTHUR VIRGíliO - Sr. Presidente,.
se passou, e podermos, de cabeça erguida, dizer peço a palavra pela ordem.
que dá para manter a coerência. A Oposição até O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
tentou cumprir o seu papel, denunciando algo que V. Ex" a palavra.
lhe parecia escandaloso - a mim me pareceu, so- O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM. Sem
bretudo, bizarro - e que, se lhe pareceu escandalo- revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer jus-
so, seu dever era de fato denunciar. E ai da demo- tiça ao Deputado José Genoíno. Não passaria pela
cracia se a Oposição não cumprir com seu dever de cabeça de S. Exll cassar o meu mandato. Tenho cer-
denunciar. É preciso, aliás, que cumpra mais outro, teza disso. Falei como Deputado, como dezenas de
aquele de ajudar a compor políticas alternativas às outros Parlamentares o fizeram na mesma ocasião.

nossas. O SR. lUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
Mas, Presidente, não posso acreditar que em peço a palavra pela ordem.

nenhum momento alguma pessoa de posse de seu O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
pleno equilíbrio tenha pensado que o Sr. Presidente V. Exll a palavra.
da República pudesse comemorar seu 58!! aniversá-
rio, depois de ter comemorado os 67 anteriores em A SRA. lUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
sobriedade, em família, promovendo show daquele Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria
porte, esbanjando dinheiro público e contrariando a de comunicar que amanhã, às 14h30min, no Espa-
sua própria tradição pessoal de vida. Quem assim ço Cultural, estará sendo lançada a Frente Parla-
agiu precisa mergulhar na reflexão e na autocrítica. mentar em Defesa da Taxa Tobin, proposta ampla

mente aceita pela maioria dos Deputados desta
Sr. Presidente, repito-lhe que fico feliz com o Casa. Portanto, quero convidar a todos para compa-

resultado: a mentira tem pernas curtas. Acabamos recerem ao ato de lançamento dessa frente paria-
de comprovar essa verdade mais uma vez. mentar amanhã, quando estarão sendo também es-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .- Só es- colhidos os nomes daqueles que farão parte da sua
pero que este episódio não deslustre uma grande vi- direção e que deverão encaminhar o seu plano de
tória que esta Casa teve no dia de hoje, que foi a re- trabalho.
gulamentação das medidas provisórias. Sr. Presidente, também não poderia deixar de

É um desejo expressado pela Presidência da cumprimentá-lo pela maneira democrática e compe-
Casa. tente com que conduziu esse processo de entendi-

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço mento, para que chegássemos hoje a este resultado
a palavra pela ordem. extremamente promissor sobre a forma de trabalhar

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem nesta Casa, não só para o fortalecimento do Poder
V. Exll a palavra. Legislativo, mas, sobretudo, ~a <;iemocracia.

O SR~ JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi- Parabéns a V. Exll
• 1

são do orador.) - Sr. Presidente, não quero ser in- O SR. ROBERTO PESSOA - Sr. Presidente,
delicado com o Líder do Governo no Congresso Na- peço a palavra pela ordem. -
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
obrigado a V. Ex·.

O SR. GERSON GABRIELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exl a palavra.

O SR. GERSON GABRIELLI (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de me
associar à manifestação dos companheiros que fala
ram sobre a condução desse processo que hoje
concluímos. É fundamental que os 216 novos Parla
mentares que estão chegando ao Congresso Nacio
nal aprendam a fazer o bom Parlamento.

(Michel Temer) - Portanto, gostaria de dizer que nos orgulha-
mos do Presidente da Câmara dos Deputados. Para
esta geração de novos Parlamentares, pode crer,
Deputado Michel Temer, V. Ex!! é a referência do Lí
der equilibrado e estadista.

Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito

obrigado a V. Ex!!.
O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Ex!! a palavra.
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria de comunicar à
Casa que hoje houve audiência pública com o Rei
tor da USP e com os demais reitores e representan
tes da UNE, a respeito do trote.

O que ficou dessa reunião foi a necessidade
urgente de votarmos um projeto, e há mais de dez
na Casa, que extinga o trote e estabeleça uma me
dida de responsabilidade compartilhada entre estu
dantes e docentes, na busca de uma programação
solidária, cultural, esportiva, social, que respeite fun
damentalmente os direitos humanos.

Sr. Presidente, aproveito para parabenizar V.
Ex!! por sua competência e habilidade na condução
desse acordo, com o objetivo de promover a aprova
ção da proposta de emenda constitucional que regu
lamenta a edição de medidas provisórí'as.

Parabéns, Sr. Presidente! São Paulo fica orgu
lhoso de tê-lo como Presidente da Casa e como re
presentante máximo do Estado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
obrigado a V. Ex!!

O SR. ODíLIO BALBINOTTI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. ODíLlO BALBINOTTI (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não.

O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

. O SR. OLIVEIRA FILHO (PPB - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, já que estamos no
Ano Internacional do Idoso, preocupado com nossos
velhos, estou dando entrada a projeto de lei que dis-

Quero prestar.um esclarecimento de público.
Em entendimento com o Líder do Governo, marca
mos para terça-feira, às 14h30min, uma reunião.
Portanto, há a possibilidade de que venha a ser vo
tada a urgência do projeto na próxima terça-feira.
Dou esta informação porque vários Deputados ma
nifestaràm um interesse muito gràndé pelo assunto
e se mostraram sensíveis a esse grave problema
que atinge milhões de estudantes no Brasil e que
precisa ser resolvido por esta Casa.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, 'peço a palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExlI a palavra.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei
brevíssimo.

Faço minhas todas as referências de louvação,
muito merecidas, à atuação de V. Ex· nesse grande
acordo, nesta sessão de hoje na Câmara dos Depu
tados.

Registro, ainda, que na primeirac·votação votei
"não".

O SR. PRESIDENTE
TemV. ExlI a palavra.

O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior votei "sim".

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex· a palavra.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
va na pauta um projeto que trata de corrigir a situa
ção da filantropia, e vários Parlamentares procura
ram-nos, solidários com esta questão e sensíveis a
ela.



APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS
SENHORES:

Os Senhores Deputados que tenham proposI
ções a apresentar poderão fazê-lo.

NELSON MARCHEZAN E OUTROS - Reque
rimento ao Presidente da Câmara dos Deputados
de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito
com a finalidade de investigar os reajustes de pre-

IÉDIO ROSA - Projeto de lei que dispõe so
bre a instituição do Dia Nacional da Defensoria PÚ
blica.

WELLlNGTON DIAS - Indicação ao Ministro
da Educação de liberação de recursos para a reali
zação do Projeto Educarte em Teresina, Estado do
Piauí.

Indicação ao Ministro da Cultura de liberação
de recursos para a realização do Projeto Educarte
em Teresina, Estado do Piauí.

Requerimento de informações ao Ministro da
Educação sobre a situação dos servidores públicos
lotados nas Delegacias Regionais - DMEC.

Requerimento de informações ao Ministro dos
Transportes sobre a conclusão das obras da Ponte
da Amizade, entre as cidades de Teresina, Estado
do Piauí, e Timon, Estado do Maranhão.

SERAFIM VENZON - Projeto de lei que altera
dispositivo da Lei n2 9.503, de 1997, sobre a forma
ção de condutores.

WALTER PINHEIRO - Requerimento de infor
mações ao Ministro da Fazenda sobre empréstimos
concedidos pela Caixa Econômica Federal à empre
sa Globo Participações, desde o ano de 1991.

EBER SILVA - Indicação ao Ministro da Justi
ça de implantação de presídios produtivos, com a
obrigatoriedade de trabalho e de implementação de
escolas profissionais nas casas prisionais.

ALMEIDA DE JESUS - Projeto de lei que dá
preferência de tramitação na Justiça nos Municípios,
Estados e na esfera federal aos procedimentos judi
ciais em que figure como parte ou interveniente pes
soa física com idade igualou superior a 60 (sessen
ta) anos, beneficiária da assistência judiciária gratui-

. ta.
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pÕEl sobre a obrigatoriedade de as empresas conce- ços de medicamentos, materiais hospitalares e insu-
derem a eles 30% de desconto em viagens interes- mos de laboratórios.

taduais. CHICO DA PRINCESA - Projeto de lei que
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. dispõe sobre a realização de sorteios de prognósti-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - cos pela Caixa Econômica Federal.

Apresentação de Proposições VALDIR GANZER E MARCOS AFONSO - Re-
querimento de informações ao Ministro de Minas e
Energia sobre os recursos minerais localizados em
áreas indígenas no Brasil.

DA. ROSINHA - Requerimento de informações
ao Ministro da Educação sobre a locação de máqui
nas à UFPR - Universidade Federal do Paraná.

Requerimento de informações ao Ministro da
Educação sobre a'veiculação da Campanha Publici
tária do Livro Didático.

DA. ROSINHA E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação ao art.
62, ao inciso IX do art. 23, ao inciso IV do art. 167, ao
§ 12 do art. 182 e ao caput do art. 227, acrescenta
parágrafo ao art. 182 e inclui capítulo no Título VIII.

LUCIANO PIZZATTO - Projeto de lei que inse
re § 32 no art. 259 e §§ 52 e 62 no art. 280 da Lei n2

9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro.

RONALDO VASCONCELLOS - Projeto de lei
que altera dispositivo da Lei n2 9.294, de 1996, que
dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda
de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medica
mentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos
do § 42do art. 220 da Constituição Federal.

LUIZ·BITTENCOURT - Projeto de lei que mo
difica a Lei n2 9.294, de 1996, proibindo a oferta e a
ingestão d~ bebidas alcoólicas em aeronaves e veí
culos de. tr;:insporte coletivo.

SÉRGIO BARROS - Projeto de lei que altera a
Lei n2 8.8713, de 1994, que dispõe sobre a conces
são de anistia nas condições que menciona.

NILTON BAIANO E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que altera o art. 159, inclu
indo dispositivo que incrementa ações de saúde pú
blica.

L1DIA QUINAN - Projeto de lei que eleva alí
quotas do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e do Imposto de Importação incidentes sobre
armas de fogo, bem como armas de brinquedo, e dá
outras providências.

RICARDO NORONHA E SRS. LÍDERES - Re
querimentoao Presidente da Câmara dos Deputa
dos de urgência urgentíssima para apreciação do
Projeto de Lei n2 694, de 1999.
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JOÃO CALDAS E SRS. LíDERES - Requeri
mento ao Presidente da Câmara dos Deputados de
urgência para apreciação do Projeto de Resolução
nll 18, de 1999, de autoria do' Deputado João Cal
das, para possibilitar o uso de imagens de vídeo no
Grande Expediente.

ENIO BACCI E OUTROS - Proposta de emen
da à Constituição que libera dos precatórios paga
mento de créditos de até duzentos salários mínimos
e dá outras providências.

HERCULANO ANGHINETTI E OUTROS 
Projeto de lei que dispõe sobre a criação dos Con
selhos Federal e Regionais de Fiscalização da Cor
retagem de Seguros Privados, Capitalização, Previ
dência Privada e Resseguro.

CUNHA BUENO - Projeto de lei que possibilita
a utilização, pelos trabalhadores, de recursos do
FGTS na compra de ações do Banco do Brasil
quando da sua privatização, no contexto no Progra
ma Nacional de Desestatização.

Requerimento de informações ao Ministro do
Esporte e Turismo sobre liberação de verba para o
Município de Rafard, Estado de São Paulo, no valor
de R$40.000,OO, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1999.

Requerimento de informações ao Ministro da
Cultura sobre liberação de verba para o Município
de Rafard, Estado de São Paulo, no valor de
R$60.000,00, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999.

Requerimento de informações ao Ministro do
Meio Ambiente sobre liberação de verba para o Mu-,
nicípio de Presidente Prudente, Estado de São Pau
lo, no valor de R$250.000,00, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1~99."

Requerimento de informações ao ,Ministro da
Saúde sobre liberação de verba para o Município de
Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, no valor
de R$75.000,OO, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1999.

Requerimento de informações ao Ministro da
Saúde sobre liberação de verba para o Município de
Presidente Bemardes, Estado de São Paulo, no va
lor de R$250.000,00, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1999.

Requerimento de informações ao Secretário
de Desenvolvimento Urbano da Presidência da Re
pública sobre liberação de verba para o Município
de Pratania, Estado de São Paulo, no valor de
R$50.000,OO, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999.

Requerimento de informações ao Secretário
de Desenvolvimento Urbano da Presidência da Re
pública sobre liberação de verba para o Município
de Praia Grande, Estado de São Paulo, no valor de
R$250.000,00, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999.

~equerimento de informações ao Ministro do
Meio Ambiente sobre liberação de verba para o Mu
nicípio de Praia Grande, Estado de São Paulo, no
valor de R$1.1 00.000,00, consignada no Orçamento
da União para o exercício de 1999.

Requerimento de informações ao Secretário
de Desenvolvimento Urbano da Presidência da Re
pública sobre liberação de verba para o Município
de Pradópolis, Estado de São Paulo, no valor de
R$50.000,00, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999.

Requerimento de informações ao Secretário
de Desenvolvimento Urbano da Presidência da Re
pública sobre liberação de verba para o Município
de Porto Feliz, Estado de São Paulo, no valor de
R$75.000,00, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999.

Requerimento de informações ao Secretário
de Desenvolvimento Urbano da Presidência da Re
pública sobre liberação de verba para o Município
de Pontal, Estado de São Paulo, no valor de
R$50.000,OO, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999.

Requerimento de informações ao Ministro da
Saúde sobre liberação de verba para a Santa Casa
de Misericórdia de Pompéia, Estado de São Paulo,
no valor de R$100.000,00, consignada no Orçamen
to da União para o exercício de 1999.

Requerimento de informações ao Secretário
de Desenvolvimento Urbano da Presidência da Re
pública sobre liberação de verba para o Município
de Piacatu, Estado de São Paulo,' no valor de
R$75.000,00, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999.

Requerimento de informações ao Ministro da
Saúde sobre liberação de verba para o Município de
Poá, Estado de São Paulo, no valor de
R$80.000,00, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999.

Requerimento de informações ao Ministro do
Meio Ambiente sobre liberação de verba para o Mu
nicípio de Piracaia, Estado de São Paulo, no valor
de R$130.000,00, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1999.

Requerimento de informações ao Ministro da
Saúde sobre liberação de verba para o Município de
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Peruíbe, Estado de São Paulo, no valor de consignada no Orçamento da União para o exercí-
R$250.000,00, ,consignada no Orçamento da União ,cio de 1999.
para o exercício de 1999. Requerimento de informações ao Ministro da

Requerimento de informações ao Ministro da Saúde sobre liberação de verba para o Município de
Educação sobre liberação de verba para o Municí- Paraibuna, Estado de São Paulo, no valor de
pio de Pereiras, Estado de São Paulo, no valor de R$300.000,OO, consignada no Orçamento da União
R$75.000,OO, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1999.
para o exercíçio de 1999. Requerimento de informações ao Ministro da

Requerimento de informações ao Ministro da Saúde sobre liberação de verba para o Município de
Saúde sobre liberação de verba para o Município de Ourinhos, Estado de São Paulo, no valor de
Pedro Toledo, Estado de São Paulo, no valor de R$90.000,00, consignada no Orçamento da União
R$2'75.000,OO, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1999.
para o exercício de 1999. Requerimento de informações ao Ministro da

Requerimento de informações ao Ministro da Previdênci~ e Assistência Social sobre liberação de
Saúde sobre liberação de verba para o Município de verba para0 Município de Ourinhos, Estado de São
Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, no valor Paulo, no valor de R$170.000,OO, consignada no
de R$100.ooo,00, consignada no Orçamento da Orçamento da União para o exercício de 1999.
União para o exercício de 1999. Requerimento de informações ao Ministro do

Requerimento de informações ao Ministro da Meio Ambiente sobre liberação de verba para o Mu-
Educação sobre liberação de verba para o Municí- nicípio de OIímpia, Estado de São Paulo, no valor
pio de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, no de R$75.000,OO, consignada no Orçamento da
valor de R$30.000,OO, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1999.
União para o exercício de 1999. Requerimento de informações ao Secretário

Requerimento de informações ao Secretário de Desenvolvimento Urbano da Presidência da Re-
de Desenvolvimento Urbano da Presidência da Re- pública sobre liberação de verba para o Município
pública sobre liberação de verba para o Município de Ocauçu, Estado de São Paulo, no valor de
de Pedreira, Estado de São Paulo, no valor de R$125.000,OO, consignada no Orçamento da União
R$70.000,OO, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1999.
para o exercício de 1999. Requerimento de informações ao Ministro da

Requerimento de informações ao Secretário Saúde sobre liberação de verba para o Município de
de Desenvolvimento Urbano da Presidência da Re- Nova Europa, Estado de São Paulo, no valor de
pública sobre liberação de verba para o Município R$60.000,OO, consignada no Orçamento da União'
de Paulistania, Estado de São Paulo, no valor de para o exercício de 1999.
R$50.000,OO, consignada no Orçamento da União Requerimento de informações ao Secretário
para o exercício de 1999. de Desenvolvimento Urbano da Presidência da Re-

Requerimento de informações ao Secretário pública sobre liberação de verba para o Município
de Desenvolvimento Urbano da Presidência da Re- de Morro Agudol Estado de São Paulo, no valor de
pública sobre liberação de verba para o Município R$50.000,OO, consignada no Orçamento da União
de Paulicéia, Estado de São Paulo, no valor de para o exercício de 1999.
R$50.000,OO, consignada no Orçamento da União Requerimento de informações ao Ministro da
para o exercício de 1999. Saúde sobre liberação de verba para o Município de

Requerimento de informações ao Secretário Murutinga do Sul, Estado.de São Paulo, no valor de
de Desenvolvimento Urbano da Presidência da Re- R$50.000,OO, consignada no Orçamento da União
pública sobre liberação de verba para o Município para o exercício de 1999.
de Paranapuã, Estado de São Paulo, no valor de Requerimento de informações ao Ministro da
R$120.000,OO, consignada no Orçamento da União Saúde sobre liberação de verba para o Município de
para o exercício de 1999. Nazaré Paulista, Estado de São Paulo, no valor de

Requerimento de informações ao Ministro da R$50.000,OO, consignada no Orçamento da União
Saúde sobre liberação de verba para o Hospital para o exercício de 1999.
Geral Adhemar de Barros, em Pariquera-Açu, Requerimento de informações ao Ministro da
Estado de São Paulo, no valor de R$150.000,OO, Saúde sobre liberação de verba para o Município de
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Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, no va
lor de R$75.000,00, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1999.

Requerimento de informações ao Minis
tro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República
sobre os processos nQs 427 e 493, publicados no
DOU de 19 de maio de 1993.

Requerimento de informações ao Secretário
Executivo de Políticas Regionais da Presidência da
República sobre os processos nºs 427 e 493, publi
cados no DOU de 19 de maio de 1993.

MARCOS DE JESUS - Projeto de lei que alte
ra a Lei nº 7.498, de 1986, para dispor sobre a jor
nada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos de
Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem.

DJALMA PAES E OUTROS - Requerimento
de informações ao Ministro de Minas e Energia so
bre o relatório elaborado pelo Conselho Nacional de
Desestatização acerca da venda da Companhia Hi
dro Elétrica do São Francisco.

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Projeto de lei
que modifica os arts. 382 e 619 do Decreto-Lei nQ

3.689, de 1941 (Código de Processo Penal), alte
rando o prazo para oposição de embargos declara
tórios.

IVAN PAIXÃO - Projeto de lei que proíbe a ali
enação de bens públicos em anos de eleição.

Projeto de lei que acrescenta parágrafo ao art.
73 da Lei nQ 9.504, de 1997, dispondo sobre a trans
ferência voluntária de recursos em ano eleitoral.

Indicação ao Ministro da Justiça, no âmbito do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciá
ria, de implantação do programa Tel~curso nas pe
nitenciárias, por meio da instituição de salas de au
las televisivas.

NICE LOBÃO - Projeto de lei ql,le altera o art.
52, inciso I, da Lei nQ7.827, de 1989.

FERNANDO FERRO - Requerimento de infor
mações ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio sobre importações realizadas pelo Brasil
das Ilhas Cayman.

Requerimento de informações ao Ministro da
Fazenda sobre importações realizadas pelo Brasil

- das Ilhas Cayman.
RUBENS FURLAN - Projeto de lei que declara

passíveis de usucapião as áreas abrangidas pelos
extintos aldeamentos de índios de São Miguel e Gu
arulhos, e Pinheiros e Barueri, Estado de São Pau
lo, e dá outras providências.

JOÃO HERRMANN NETO - Indicação ao Mi
nistro da Previdência e Assistência Snr;ó'1! de reestu-

do de medidas a serem adotadas para a reestrutu
ração do Instituto Nacional do Seguro Social, previs
tas no Decreto n22.971, de 1999.

VANESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de
informações ao Ministro da Educação sobre libera
ção de verbas para os Estados contidos no Progra
ma Garantia de Renda Mínima.

Requerimento de informações ao Minis
tro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República
sobre valores dos recursos federais liberados e pre
vistos para o ano em curso, destinados aos empre
endimentos de infra-estrutura essenciais para o de
senvolvimento da Amazônia, constantes do Progra
ma Brasil em Ação.

Requerimento de informações ao Minis
tro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República
sobre valores aplicados no Programa Brasileiro de
Ecologia Molecular - PROBEM e previstos para o
ano em curso.

Requerimento de informações ao Minis
tro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República
sobre projetos desenvolvidos no Programa de Auxí
lio Financeiro aos Municípios da Faixa de Fronteira
e no Programa Calha Norte, participação dos Esta
dos ou Municípios envolvidos e valores já aplicados
em cada um e previstos para o ano em curso.

Requerimento de informações ao Ministro
Extraordinário de Política Fundiária sobre os proje
tos de reforma agrária na Amazônia.

Requerimento de informações ao Ministro
Extraordinário de Política Fundiária sobre imóveis
rurais com mais de 10 mil hectares em cada estado
integrante da Amazônia Legal.

Requerimento de informações ao Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre o Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

Requerimento de informações ao Ministro da
Justiça sobre providências tomadas para demarca
ção das terras indígenas Raposa Serra do Sol,
Estado de Roraima, e Vale do Javari, Estado do
Amazonas.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Projeto de decreto
legislativo que revoga a aplicação do Decreto nQ

3.048, de 1999, que aprova o Regulamento da Pre
vidência Social e dá outras providências.

JOÃO COSER E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que acrescenta parágrafo ao
art. 20.

POMPEO DE MATTOS - Projeto de lei que
obriga os Centros de Habilitação de Condutores
(CHC) a adaptarem 10% de sua frota p~H'a o apren-



Justificação

No dia 19 de maio de 1303 faleceu, na França,
Santo Ivo de Kemartin, doutor em teologia, letras e
filosofia.

Nascido em 17 de outubro de 1253 na cidade
de Kemartin, Santo Ivo notabilizou-se, principalmen
te, por dedicar toda a sua erudição à defesa, nos tri
bunais, de toda a minoria deserdada de fortuna. Os
seus emolumentos, quando exerceu as funções ofi
ciais de Juiz de Rennes, oferecia aos pobres para
que fossem usados em sua defesa.

Patrono dos advogados, entregou-se à defesa
dos miseráveis e oprimidos, contra os poderosos.
Dizia, então: "Jura-me que sua causa é justa e eu a
defenderei gratuitamente". Foi de sua inspiração a
criação da "Instituição dos Advogados dos Pobres",
especialmente para pelejar a causa dos revéis, po
bres, viúvas e órfãos.

A nobilíssima instituição da Defensoria Públi
ca, criada pioneiramente no mundo, no plano consti
tucional, pela Constituição Federal de 1988, em seu
art. 134 e parágrafo único, como "essencial à função
jurisdicional do Estado", com fundamento na princi
piologia da igualdade de todos perante a lei; do dire
ito à ampla defesa; da isonomia de forças no pro
cesso e do direito fundamental de acesso de todos
à Justiça e a uma ordem jurídica justa, independen
temente da condição de fortuna, tornou realidade o
sonho de Santo Ivo.

A Defensoria Pública e, via de conseqüência,
os defensores públicos são, hoje, emblemas que re
presentam, em todos os estados do Brasil e na pró
pria esfera federal, a possibilidade de efetivo e de
mocrático acesso à Justiça, com a certeza de uma
assistência jurídica de alta' qualidade profissional.

Qualidade profissioral, essa, indispensável a
que o hipossuficiente tenha o seu direito tão bem
postulado e/ou defendid6 quanto aquele que pode
arcar com os honorários dos melhores advogados.
Ou, quando for o caso, indi,spensável a que ele pos
sa enfrentar, de igual para igual, os melhores repre
sentantes da Advogacia-Geral e do Ministério Públi
co, quando o litígio envolver interesses das pessoas
jurídicas de Direito Público e da sociedade em geral.

As razões históricas e a identidade das fun
ções constitucionais da Defensoria Pública com a
"Instituição dos Advogados dos Pobres", fundada
pelo Santo Advogado, e a sua contribuição para o
exercício de uma cidadania plena, justificam, pois, a

do Dia

PROJETO DE LEI N2 958, DE 1999
(Do Sr. lédio Rosa)

Dispõe sobre a instituição
Nacional da Defensoria Pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica im~tituído o Dia Nacional da Defen

soria Pública, que será comemorado, anualmente,
em 19 de maio.
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dizado de pessoas portadoras de deficiência física e Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
dá outras providências. publicação.

Projeto de lei que institui campanha de vacina
ção anual contra a gripe, por intermédio do Ministé
rio da Saúde.

BISPO RODRIGUES - Requerimento de infor
mações ao Advogado-Geral da União a respeito dos
processos de responsabilidade do órgão nos últimos
cinco anos.

Requerimento de informações ao Advoga
do-Gerai da União a respeito de mecanismos inter
nos utilizados no controle das atividades do órgão e
de providências tomadas no caso de ocorrência de
irregularidades na atuação de qualquer advogado
da Advocacia-Geral da União.

Requerimento de informações ao Advoga
do-Gerai da União a respeito dos processos em que
a União figura como parte juntamente com a Esso
Brasileira de Petróleo Limitada e sobre quais os as
suntos dos feitos oriundos do Tribunal Regional Fe
deral da 211 Região.

EDISON ANDRINO - Projeto de lei que dispõe
sobre o adicional de insalubridade para carteiros.

NILSON PINTO - Projeto de lei que cria o Pro
grama de Iniciação Esportiva e dá outras providênci
as.

AIRTON CASCAVEL E REGIS CAVALCANTE
- Requerimento de informações ao Ministro do
Orçamento e Gestão sobre notícias veiculadas na
imprensa sobre fraudes no âmbito da Superinten
dência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM).

OLIVEIRA FILHO - Projeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade de as empresas de ônibus
interestaduais concederem desconto de 30% no va
lor total dos bilhetes de passagens para idosos aci
ma de 65 anos.

ROBERTO ROCHA - Projeto de lei que altera
o inciso I do art. 52 da Lei n27.827, de 1989.

PAULO OCTÁVIO E INOCÊNCIO OLlVEIRA
Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputa
dos de realização de sessão solene, dia 20 de abril
de 2000, pelo transcurso do aniversário de Brasília.



REQUERIMENTO Nl! ,DE 1999
(Do Sr. Wellington Dias)

Requer o envio de Indicação ao
Excelentíssimo Ministro de Estado da
Educação, sugerindo a liberação de re
cursos para o Projeto Educarte, em Tere
sina, no Estado do Piauí.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma do

art. 113, inciso I, e § 1Q do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, seja encaminhada ao
Excelentíssimo Ministro de Estado da Educação, a
Indicação anexa que sugere a liberação de recur
sos para o Projeto Educarte em Teresina, no Esta
do do Piauí.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - Wel
lington Dias, Deputado Federal- PT/PI.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados e respal
dado nos artigos 205, 206 e 212 da Constituição Fe
deral, propomos que o Ministério da Educação libere
recursos para o Projeto Educarte em Teresina, no
Estado do Piauí.
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escolha da data indicada para as comemorações do professores, além de grande índice de evasão e re-
"Dia Nacional da Defensoria Pública", valendo petência.
acrescentar que a Instituição homenageada respon- O oferecimento de atividades de caráter artísti-
de por cerca de oitenta por cento do movimento fo- co-cultural-esportivo visa trabalhar o equilíbrio físi-
rense em todos os estados da Federação. co-emocional dessas crianças e jovens adolescen-

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De- tes a fim de melhorar a convivência, a vontade de
putado lédio Rosa. aprender e dar-lhes maior estabilidade emocional.

INDICAÇÃO Nl! 265, DE 1999 A busca de novas alternativas com vista ao
(Do Sr. WeJlington Dias) aprimóramento da qualidade de ensino e a adoção

de novas estratégias que respondam à diversidade
Sugere ao Excelentísslmo Senhor das necessidades e capacidades dos alunos, resul-

Ministro de Estado da Educação a libera- tarão naturalmente no melhor desempenho escolar
ção de recursos para a realização do Pro- dos alunos com distúrbios de comportamento/dificul-
jeto Educarte em Teresina, no Estado do dade de aprendizagem.
Piauí.

Nossa Constituição preconiza em seus arts.
205, 206 e 212, que a educação é direito de todos e
dever do Estado, que o ensino será ministrado com
base no pluralismo de idéias e de concepções peda
gógicas e que a União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito por cento da receita de impostos,
na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Neste sentido, vimos, por meio deste expedi
ente, sugerir a Vossa Excelência o empenho neces
sário para que, no contexto da atual política educa
cional do Governo, sejam liberados recursos para o
Projeto Educarte em Teresina, no Estado do Piauí.

Senhor Ministro, temos plena convicção que a
efetiva realização desse projeto em Teresina contri
buirá para a melhoria da realidade educacional dos
estudantes piauienses.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - Wel
lington Dias, Deputado Federal - PT/PI.

Justificação

O Projeto Educarte é uma iniciativa do Centro
de Educação Comunitária do Parque Piauí, na cida
de de Teresina (PI). Pretende oferecer inicialmente
a 200 alunos, na fase de implantação, atividades es
portivas e culturais nas modalidades de judô, capoe
ira, futebol de campo, futsal, canto coral e dança.

Poderá ser ampliado mediante resultado satis
fatório de sua avaliação para os 670 alunos do Ensi
no Fundamental (1ª a 8ª séries), do Centro, na faixa
etária de 7 a 14 anos.

Salientamos que este Centro possui caracte
rísticas diferenciadas das demais escolas públicas
municipais, dentre elas, ressalta-se,infra-estrutura
necessária ao desenvolvimento do processo ensi
no-aprendizagem, semi-internato assegurando oito
horas/dia de atividades educativas, oferta de cursos
de iniciação'profissional à clientela escolar, aprofun
damento do processo ensino-aprendizagem e instru
mentalização da comunidade para intervir em uma
ação coletiva organizada.

O Centro funciona desde 1989 e a comunida
de onde está inserido é constituída de famílias de
baixo poder aquisitivo, e, na maioria, sem ocupação
definida.

A equipe do Centro vem enfrentando dificulda
des com relação aos distúrbios de comportamento
dos alunos, tais como agressividade, apatia, indisci
plina, desajuste familiar e desrespeito aos colegas e
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INDICAÇÃO N2 266, DE 1999
(Do Sr. Wellington Dias)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi
nistro de Estado da Cultura a liberação de
recursos para a realização do Projeto Edu
carte em Teresina, no Estado do Piauí.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Cultura,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados e respal
dado nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal,
propomos que o Ministério da Cultura Iibc3re recur
sos para o Projeto Educarte em Teresina, no Estado
do Piauí.

Justificação

O Projeto Educarte é uma iniciativa do Centro
de Educação Comunitária do Parque Piauí, na cida
de de Teresina (PI). Pretende oferecer inicialmente
a 200 alunos, na fase de implantação, atividades es
portivas e culturais nas modalidades de judô, capoe
ira, futebol de campo, futsal, canto coral e dança.

Poderá ser ampliado mediante resultado satis
fatório de sua avaliação para os 670 alunos do Ensi
no Fundamental (1" a 8" séries), do Centro, na faixa
etária de 7 a 14 anos.

Salientamos que este Centro possui caracte
rísticas diferenciadas das demais escolas públicas
municipais, dentre elas, ressalta-se, infra-estrutura
necessária ao desenvolvimento do processo ensi
no-aprendizagem, semi-internato assegurando oito
horas/dia de atividades educativas, oferta de cursos
de iniciação profissional à clientela escolar, aprofun
damento do processo ensino-aprendizagem e instru
mentalização da comunidade para intervir em uma
ação coletiva organizada.

O Centro funciona desde 1989 e a comunida
de onde está inserido é constituída de famílias de
baixo poder aquisitivo, e, na maioria, sem ocupação
definida.

O oferecimento de atividades de caráter artísti
co-cultural-esportivo visa trabalhar o equilíbrio físi
co-emocionai dessas crianças e jovens adolescen
tes a fim de melhorar a convivência, a vontade de
aprender e dar-lhes maior estabilidade emocional.

O incentivo à cultura poderá diminuir as desi
gualdades, ampliar oportunidades de trabalhos futu
ros, incentivar o surgimento de talentos e sintonizar
estes jovens no contexto global.

Nossa Constituição preconiza em seus arts.
215, 216, que a o Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de

cultura nacional e que constituem patrimônio cultural
brasileiro as formas de expressão e os modos de
criar, fazer e viver.

Neste sentido, vimos, por meio deste expedi
ente, sugerir a Vossa Excelência o empenho neces
sário para que, no contexto da atual política educa
cional do Governo, sejam liberados recursos para o
Projeto Educarte em Teresina, no Estado do Piauí.

Senhor Ministro, temos plena convicção que a
efetiva realização desse projeto em Teresina contri
buirá para o incremento da vida cultural destes jo
vens piauienses.

Sala das Sessões, 17 de maio de 1999. - Wel
IIngton Dias, Deputado Federal- PT/PI.

REQUERIMENTO N2 ,DE 1999
(Do Sr. Wellington Dias)

Requer o envio de Indicação ao
Excelentíssimo Ministro de Estado da
Cultura, sugerindo a liberação de recur
sos para o Projeto Educarte, em Teresi
na, no Estado do Piauí.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma do art.

113, inciso I, e § 12 do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, seja encaminhada ao Excelentís
simo Ministro de Estado da Cultura, a Indicação
anexa que sugere a liberação de recursos para o
Projeto Educarte em Teresina, no Estado do Piauí.

Sala das Sessões, 17 de maio de 1999. - Wel
IIngton Dias, Deputado Federal - PT/PI.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 699, DE 1999

(Do Sr. Wellington Dias)

"Solicita informações do Excelentís
simo Senhor Ministro de Estado da Edu
cação acerca da situação dos servidores
públicos lotados nas Delegacias Regio
nais-DMEC.

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 50, § 22 da

Constituição Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência seja solicitado ao Excelentíssi
mo Senhor Ministro de Estado da Educação, o se
guinte pedido de informações:

1 - Em função de dispositivos da Reforma
Administrativa em vigor, que obriga a transforma
ção, fechamento, fusões etc., de várias empresas,
haverá demissões ou remanejamento de servidores
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para outros órgãos, dos servidores lotados nas De- concreto, na zona sul de Teresina - BR-343, muito
legacias Regionais do Ministério da Educação - movimentada com transporte de cargas - por ser
DMEC? muito distante causa perda de tempo no transporte

2 - A extinção das DMEC se dará em todos os viário, resultando em transtorno permanente aos
estados? seus usuários.

3 - Se houver remanejamento de servidores, Por vários motivos, um? outra ponte, de con-
quais os critérios para seleção/escolha? creto, bem mais ampla e moderna e com o bonito

4 - Que outras mudanças ocorrerão nas nome de Ponte da Amizade, começou a ser erguida
DMEC e qual o objetivo das citadas alterações? em 1988 e teve suas obras interrompidas em 1991,

já com as grandes pilastras concluídas. As obras
Justificação não prosseguiram porque os recursos financeiros fe-

Apartir da vigência da Reforma Administrativa, derais previstos para sua conclusão não foram re-
rec6m-promulgada pelo Congresso Nacional, algu- passados.
mas empresas, notadamente aquelas que depen- O reinício da construção está dependendo,
dem de recursos do Tesouro Nacional, deverão se também, de decisão judicial do Tribunal de Justiça
adequar ao novo projeto do Governo Federal. do Maranhão, de suspensão de uma liminar conce-

Em virtude dessas observações, o Congresso dida à construtora responsável pela obra.
Nacional precisa estar bem informado acerca do as- Visando esclarecer a situação da obra, de fun-
sunto para que esta Casa mantenha um acompa- damental importância para meu estado, estou solici-
nhamento mais sistemático sobre as atividades de- tando que sejam encaminhadas ao Ministério dos
senvolvidas por este Ministério. Transporte as seguintes questões:

Sala das Sessões, 17 de maio de 1999. - Wel- 1 - Qual era o cronograma físico-financeiro no
Ungton Dias, Deputado Federal- PT/PI. início da obra da Ponte da Amizade, sobre o rio Par-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES naíba, entre as cidades de Teresina (PI) e Timon
N2 700, DE 1999 (MA)?

(Do Sr. Wellington Dias) 2 - Qual é o cronograma físico-financeiro para
o final da obra?

Solicita Informações ao Excelentís- 3 _ Quais foram os recursos financeiros já libera-
slmo Senhor Ministro de Estado dos dos e que valores já foram pagos para a empreiteira?
Transportes sobre a conclusão das
obras da Ponte da Amizade, entre as ci- 4 - Qual é o valor dos recursos que serão Iibe-
dades de Teresina (PI) e Tlmon (MA). rados, neste ano, para o final da obra?

5 - Qual a previsão total de recursos para a
Senhor Presidente, conclusão da obra?
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui- 6 - Qual é, realmente, a previsão para a con-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V'~ §a22, e 115, clusão da obra?
inciso I, do Regimento Interno, soliQtto a Vossa 7 - Qual é a situação atual do projeto junto ao
Excelência seja encaminhado ao Senhôf Ministro de Ministério dos Transportes?
Estado dos Transportes por intermédio do Gabinete Sala das Sessões, 17 de maio de 1999. - Wel-
Civil da Presidência da República, o seguinte pedido IIngton Dias, Deputado Federal- PT/PI.
de informações sobre a conclusão da Ponte da Ami-
zade entre as cidades de Teresina (PI) e Timon PROJETO DE LEI Nl! 959, DE 1999
(MA): (Do Sr. Serafim Venzon) ,

A cidade de Teresina, capital do Estado do Pi- Altera dispositivo da Lei n2 9.503, de
auf, foi edificada às margens do rio Parnaíba, na di- 23 de setembro de 1997, sobre a forma-
visa com o Estado do Maranhão. Do outro lado do ção de condutores.
rio, defronte à capital piauiense, f,ica a cidade mara- O Congresso Nacional decreta:
nhense de Timon. Ao longo da história recente, os
habitantes das duas cidades irmanam-se em sólida Art. 1

2
O parágrafo primeiro do art. 148 passa

amizade. Sobre o rio Pamafba existem duas pontes a vigorar com a seguinte redação:
antigas que dão acesso entre Teresina e Timon, "Art. 148 .
uma metálica que, por ser eb'treita e precária, tem § 12 A formação de condutores deverá
sido causa de acidentes de tráfego, e uma outra, de incluir, obrigatoriamente, curso de direção
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defensiva e de conceitos básicos de prote
ção ao meio ambiente relacionados com o
trânsito, a ser ministrado, gratuitamente,
com patrocínio do Poder Público."

Art. 22 O parágrafo único do art. 320 passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 320 ..
Parágrafo único. O percentual de dez

por cento do valor das multas de trânsito ar
recadado será depositado, mensalmente, na
conta de fundo de âmbito nacional destina
do à segurança e educação de trânsito, dos
quais cinqüenta por cento destinar-se-ão ao
custeio do curso de direção defensiva e de
conceitos básicos de proteção ao meio am
biente relacionados com o trânsito disposto
no art 148, § 1Q

."

Art. 32 Esta lei entra em vigor no prazo de no
venta dias a contar da data de sua publicação.

Justificação

Um dos pressupostos da elaboração do Códi
go de Trânsito Brasileiro - CTB - foi o reconheci
mento do valor da prevenção para a melhoria das
condições do trânsito no País, tendo por base a
educação.

Assim, passou-se a exigir, como obrigatório, o
curso de direção defensiva, no qual são ensinados
os cuidados necessários e as ações demandadas
nas situações imprevistas de riscos ou de emergên
cia no trânsito. O curso aborda ainda, conceitos bá
sicos de proteção ao meio ambiente relativos ao
trânsito, legislação de trânsito e normas do Conse
lho Nacional de Trânsito - Contran, noções de cida
dania e de segurança no trânsito, relações públicas
e humanas, noções de mecânica e de manutenção
veicular, entre outras exigências, conforme a Reso
lução n2 74/98 do Contran.

Trata-se de um avanço significativo na forma
ção de motoristas conscientes da importância de
seu desempenho para a segurança no trânsito. A
preocupação com a formação dos novos motoristas
e a aplicação dos dispositivos severos do novo Có
digo resultarão, a médio prazo, na diminuição do nú
mero de acidentes de trânsito no Brasil e, conse
qüentemente, no decréscimo do montante gasto
com os prejuízos relacionados aos mesmos. Custos
hospitalares com o atendimento de emergência e
tratamento de recuperação de feridos, despesas
pelo afastamento de trabalhadores por licenças mé
dicas ou aposentadorias por invalidez e pagamento

de indenizações securitárias, entre outros, poderão
ser~evitados e, os. recursos, aplicados em outros se
tóres.

Em geral, no Brasil, as auto-escolas oferecem
pacotes para os candidatos à obtenção da primeira
habilitação, cumprindo as exigências do CTB e das
Resoluções n2 50/98 e n2 74/98 do Contran, de exa
mes médicos e psicotécnico, de curso com 30 ho
ras/aula e prática veicular de 15 aulas de 50 minu
tos, para subsidiar os exames teórico e prático. Os
preços dos pacotes apresentam variações entre
R$300,00 e R$400.00, cobrando-se de R$47,80 a
R$100,00 pelas aulas teóricas.

A proposta de gratuidade para o curso exigido
pelo CTB constitui apoi~direto aos candidatos à ob
tenção da CNH pela redução do valor total deman
dado, muito elevado, considerando o valor do rendi
mento médio dos ocupados no Brasil de R$501,00,
conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Do
micílios - PNAD - de outubro de 1997.

Do ponto de vista do Estado, o patrocínio da
gratuidade do curso na formação de condutores
como verba direcionada à segurança do trânsito re
presenta, inicialmente, despesa mas, a médio prazo,
a expectativa é de que se consolide a geração de
receita pela diminuição dos acidentes de trânsito e,
conseqüentemente, dos custos sociais correlatos.

Desse modo, julgamos conveniente estipular,
de pronto, recursos vinculados para atender ao ob
jetivo desse projeto de lei, ampliando o percentual
destinado à segurança e educação de trânsito esta
belecido no parágrafo único do art. 320 do CTB, dos
atuais 5% para 10%, os quais destinar-se-ão ao
custeio do curso em foco.

Pelo grande significado e elevado alcance so
cial da propo~ta, contamos com a colaboração dos
ilustres parlamentares para a aprovação do projeto
de lei aqui apresentado.

Sala das Sessões, 18 de maio de 1999. - De
putado Serafim Venzon.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 701, DE 1999

(Do Sr. Walter Pinheiro - PT/BA)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda a respeito de empréstimos da
Caixa Econômica Federal à empresa Glo
bo Participações, desde o ano de 1991.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50 da Constitui

ção Federal, e no que dispõe o Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, que, ouvida a Mesa, se-



1 - Quais os documentos com seus respecti
vos teores, por inteiro, relacionados à contratação
entre a Caixa Econômica Federal e a Globo Partici
pações sobre empréstimos que a primeira teria feito
à segunda no ano de 1991 e seguintes?

2) Quais os critérios que justificam o(s) em
préstimo(s) da Caixa Econômica Federal à Globo
Participações no ano de 19991 e seguintes?

3) Quais os valores envolvidos no(s) emprésti
mo(s) da Caixa Econômica Federal à Globo Partici
pações no ano de 1991 e seguintes?

4) Quais as fontes utilizadas para financiar o(s)
empréstimo(s) da Caixa Econômica Federal à Globo
Participações no ano de 19991 e seguintes?

5) O Empréstimo feito no dia 23 de outubro
de 1991, pela Caixa Econômica Federal à Globo
Participações, configura-se sob qual tipo de ope
ração financeira e bancária no ano de 1991 e se
guintes?

6 - Qual a avaliação técnica que a Caixa Eco
nômica Federal faz da contratação da Globo Partici
pações na veiculação da Loteria Trevo da Sorte?

Justificação

Empréstimo da CEF para a Globo Participa
ções, de 1991, foi questionado judicialmente por ra
zões relevantes. Diante das dúvidas levantadas so
bre a operação, é necessário que a Caixa Econômi
ca Federal esclareça, a partir do Ministério da Fa
zenda, os seus detalhes. Tendo em· vista ser a CEF
uma das poucas fontes de recursos públicos para
as áreas de habitação e ~aneamento, e consideran
do se tratar, a Globo Participações, de uma empre
sa de grande porte, as informações requeridas po
dem nos proporcionar um balanço de como têm sido
utilizados os recursos públicos, notadamente aque
les oriundos do 'Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS.

É nesse sentido que solicitamos as informa
ções acima. As r~spostas servirão para que tome
mos conhecimento Idas movimentações da Caixa
Econômica Federal, já que se trata de dinheiro pú
blico, e de controle passível de fiscalização pela so
ciedade e, em especial, pelo Parlamento nacional.

Sala das Sessões, 18 de maio de 1999. - Wal
ter Pinheiro, Deputado Federal (PT/BA)
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jam solicitadas as inforlllações ao Senhor Ministro INDICAÇÃO Nl! 267, DE 1999
de Estado da Fazenda Pedro Sampaio Malan, sobre (Do Sr. Eber Silva)
empréstimos da Caixa Econômica Federal à empre-
sa Globo Participações, na forma das questões aba- Sugere a implantação de presídios
ixo: produtivos, com a obrigatoriedade de tra-

balho e de implementação de escolas
profissionais nas casas prisionais.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Dirijo-me, nesta ocasião, a V. Exª para expor e

sugerir o seguinte:
1 - A ressocialização dos presos é uma das fi

nalidades essenciais dos presídios, tornando-os ci
dadãos úteis à sociedade, de acordo com a moder
na doutrina penal.

2 - Todavia, o processo de recuperação e re
integração do condenado à sociedade não pode ser
efetivado sem trabalho e sem consciência de res
ponsabilidade social.

3 - Nesse sentido a Lei n. 7.210/84 - Lei de
Execução Penal - dispõe que "condenado à pena
privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na
medida de suas aptidões e capacidade" (art. 31). A
finalidade dessa medida vem explícita no art. 28 do
mesmo diploma legal, cujo teor é o seguinte:

"Art. 28. O trabalho do condenado, como
dever social e condição de dignidade humana,
terá finalidade educativa e produtiva."

4 - Entretanto, a realidade dos presídios é ou
tra: presos ociosos, especializando-se no crime e,
muitas vezes, comandando, a partir das penitenciá
rias, o crime organizado nas ruas. Organizações cri
minosas como o Comando Vermelho e a Falange
Vermelha foram concebidas dentro de casas prisio
nais. A cor.rupção, a impunidade e a falta de vigilân
cia sobre os presos, os visitantes e servidores têm
acentuado essa possibilidade.

5 - É comum, nos presídios-o acesso de con
denados a telefones celulares, bip, dinheiro e ar
mas, o que facilita a realização. de operações, inclu
sive de fuga. Uma ocupação digna certamente teria
um efeito moral devastador sobre essa triste realida
de.

6 - Diante desses fatos, entendemos que se
faz urgente e necessária a adoção de medidas ad
ministrativas, no sentido de implantar os presídios
produtivos, com a oferta de diversas atividades pro
fissionais e educativas aos presos, com a constitui
ção, até mesmo, de Conselho de Custódia, cujas
atribuições incluiriam ouvir reclamações, receber de
núncias, fiscalizar a administração e encaminhar
providências. Esse Conselho de Custódia poderia



Requer a criação de Comissão Par·
lamentar de Inquérito, com a finalidade
de Investigar os reajustes de preços de
medicamentos, materiais hospitalares e
Insumos de laboratórios.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exll nos termos do § 32 do art.

58 da Constituição Federal, e na forma do art. 35 do
Regimento Interno, a instituição de Comissão Parla
mentar de Inquérito para apurar a prática de reajus
tes de preços de medicamentos, materiais hospitala
res e insumos de laboratórios.

Justificação

A vigência do Plano Real, a partir de 1994, re
almente trouxe benefícios para a população brasilei
ra, em conseqüência da relativa estabilidade dos
preços de produtos básicos. No caso do setor indus
trial, ocorreram, até mesmo, algumas baixas signifi
cativas de preços, devido à redução de custos pro-

REQUERIMENTO
(Do Sr. Eber Silva)

PROJETO DE LEI Nll 960, DE 1999
(Do Sr. Almeida de Jesus)

Dá preferência de tramitação na
Justiça nos Municípios, Estados e na es·
fera federal aos procedimentos judiciais
em que figure como parte pessoa física
com idade igualou superior a 60 (ses·
senta) anos, beneficiária de assistência
judiciária gratuita.

Requer o envio de Indicação ao Mi·
nistério da Justiça, relativa à implantação
de presídios produtivos.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os procedimentos judiciais, em tramitação

na Justiça nos Municípios, Estados e na esfera federal,
em que figurem como parte ou interveniente pessoa fí
sica com idade igualou superior a 60 (sessenta) anos,
beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, recebe
rão, mediante requerimento do interessado, tratamento
prioritário na prática de todo e qualquer ato ou diligên
cia procedimental, tais como distribuição, publicação de
despachos na imprensa oficial, citações e intimações,
incluSc~o em pautas de audiências, julgamentos e profe
rimento de decisões judiciais.

Parágrafo único - O interessado na obtenção
do benefício estabelecido nesta lei, deverá reque
rê-lo ao juiz da causa ou ao juiz distribuidor, com-

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1!!, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a \t. Exil seja encaminhada ao Poder Executivo·a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
presídios produtivos, com a obrigatoriedade de tra
balho e de implementação de escolas profissionais
nas casas prisionais.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Eber Silva.
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ser constituído por seis cidadãos eleitos, com man- provando com documento hábil que possui idade
datos de dois anos. igualou superior 60 (sessenta) anos.

7 - São estas as sugestões que gostaríamos Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
de apresentar a V. ExA como uma colaboração ao publicação, revogadas as disposições em contrário.
aperfeíçoamento de nosso sistema penitenciário, vi-
sando à ressocialização e reintegração do condena- Justificação
do ao convívio social. Esse projeto de lei visa a dar o caráter de prio-

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De- ridade às demandas judiciais provenientes de pes-
putado Eber Silva. soas com mais de 60 (sessenta) anos, consoante

com uma série de conquistas sociais, materializadas
por meio de legislações específicas que buscam
possibilitar uma melhor qualidade de vida aos cida
dãos da chamada terceira idade.

Cumpre lembrar que o simples fato de que em
nosso País, dadas as condições socioeconômicas ge
rais do povo, a expectativa de vida em pouco transpõe
a casa dos 60 anos, o que por si só, confere um cará
ter de prioridade a esses cidadãos, inclusive como va
lorização e forma de prestar a devida homenagem a
um contingente de pessoas tão desassistidas em suas
especificações, sobretudo os de baixa renda.

Outro dado a ser elencado diz respeito ao tem
po médio de duração dos processos em trâmite na
justiça comum, o que não raro, quando se trata de
impetrante na faixa etária acima referida, encontra
seu desfecho após o falecimento do mesmo.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Almeida de Jesus.

REQUERIMENTO N!l6, DE 1999
(Do Sr. Nelson Marchezan e outros)
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porcionada pejo aumento de produtividade, no con
texto de uma taxa de câmbio subvalorizada.

Mesmo assim, a indústria farmacêutica mante
ve a prática permanente de reajustes de preços.
Lembro-me de um fato ocorrido no ano passado,
quando o representante da indústria, tentando justifi
car aqueles reajustes, declarou à imprensa que o se
tor não estaria aumentando seus preços "acima da
taxa de inflação"... Ora, sabe-se que a maior fonte de
pressão sobre a variação dos índices de preços ao
consumidor, especialmente nos primeiros 2 anos do
Real, originou-se do setor de serviços, e não dos
custos industriais, conforme observamos acima.

A prática de reajustes de preços foi intensifica
da entre dezembro de 1988 e fevereiro de 1999, se
gundo levantamento feito pela Associação dos ~os

pitais de Minas Gerais, que constatou os seguintes
reajustes médios, por grupos de produtos, durante o
citado período:

Medicamentos - 46%
Materiais hospitalares - 27,9%
Insumos de laboratórios de patologia clínica 

47,9%

As informações acima evidenciam a necessi
dade de esta Casa proceder a uma investigação so
bre os reajustes praticados, à luz da legislação vi
gente sobre a ordem econômica. Assim, justifica-se
plenamente a criação de uma Comissão Parlamen
tar de Inquérito, respaldada pelas assinaturas que
acompanham esta proposição.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Nelson Marchezan.

PROJETO DE LEI N2 961, DE 1999
(Do Sr. Chico da Princesa)

"Dispõe sobre a realização de sorte
ios de prognósticos pela Caixa Econômi
ca Federal."

Art. 1l! Nos sorteios de prognósticos realizados
pela Caixa Econômica Federal, após o sorteio de
cada algarismo, deve ser anunciado o número dos
acertadores que ainda permanecem na disputa dos
prêmios.

Art. 2l! Imediatamente após o sorteio do último
número de série, será anunciado o número final dos
acertadores e quanto caberá a cada um como paga
mento do prêmio.

Art. 3l! Esta lei entra em vigor ~a data de sua
publicação.

Art. 4l! Revogam-se as disposições em contrário.

.Justificação

A transparência dos sorteios realizados pela Cai
xa Econômica Federal é requisito essencial que deve
ser procurado com afinco, para sua maior credibilidade.

Ninguém esquece a enorme quantidade de ve
zes, que o ex-Deputado João Alves alardeou, na
CPI do Orçamento, por ter ganho sorteios da loteria.

A Caixa Econômica Federal teve uma feliz
idéia de realizar os sorteios em caminhões que per
correm várias cidades do Brasil, não só dando trans
parência à sua realização pública, como aproximan
do-se do seu público usuário, promovendo um ver
dadeiro espetáculo que, aliás, é muito concorrido.

O volume de movimento que representa esse
serviço da Caixa Econômica Federal, demonstra a
aceitação que teve por parte do povo.

Esse serviço da Caixa Econômica Federal, acu
mula, em arrecadação, até fevereiro de 1999, a impor
tância de R$302.079.694,00, com prêmios líquidos de
R$1 02.829.081 ,00, sendo, portanto, aconselhável que
à medida que os algarismos vão sendo sorteados, o
que é feito, aliás, com a maior transparência, seja
anunciado também o número de apostadores que
acertaram os algarismos até então sorteados.

Além de representar um novo atrativo, dando
uma emoção muito maior ao evento desse sorteio pú
blico, evitará a especulação sobre a apuração final.

Sim, porque na realidade, embora os algarismos
sejam sorteados publicamente, o anúncio do número
dos ganhadores finais, só ocorre no dia seguinte.

Na era do computador, com os recursos da
tecnologia disponíveis, é simples'a obtenção dos re
sultados parciais e do resultado final em poucos mi
nutos, no próprio local em que é realizado o sorteio.

É evidente que não se procura a proclamação dos
nomes dos felizes ganhadores, mas apenas o número
decrescente dos que ainda permanecem na disputa.

Essa é a finalidade da nossa proposta.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De

putado Chico da Princesa, PSOB - PRo

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 702, DE 1999

(Dos Deputados Valdir Ganzer e Marcos Afonso)

Solicita informações ao Senhor Mi~

nistro das Minas e Energia a respeito dos
recursos minerais localizados em áreas
indígenas no Brasil.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24 inciso Ve § 2º, e 115, in-



Solicita informações ao Sr. Ministro
da Educação a "espeito da veiculação da
Campanha do livro Didático.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50 da Constitui

ção Federal, e no que dispõe o Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas as informações ao Senhor Ministro
de Estado da Educação Paulo Renato Souza, sobre
a veiculação da Campanha Publicitária do Livro Di
dático, na forma das questões abaixo:

1 - Em quais meios de comunicação, e quais
empresas de comunicação, estão sendo veiculadas
as mensagens que compõem a Campanha Publici
tária do Livro Didático no território nacional?

2 - Qual o custo da veiculação das mensa
gens que compõem a Campanha Publicitária do li
vro Didático?Sr. Presidente,
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ciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Depu- Com fundamento no artigo 50, § 2º, da Consti-
tados, solicito a Vossa Excelência seja encaminha- tuição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115,
do ao Senhor Ministro das Minas e Energia, Pedido inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª. seja
de Informações a respeito dos recursos minerais 10- encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Educa-
calizados em áreas indígenas no Brasil, contendo ção o seguinte pedido de informações:
os se~~uintes esclarecimentos: Sob o argumento de modernizar o parque grá-

1 - Requerimentos de direito de pesquisa e la- fico da Universidade Federal do Paraná (UFPR), os
vra de reservas minerais protocoladas junto ao diretores da Imprensa Universitária e da Editora da
DNPM, nos últimos cinco anos, especificando os re- UFPR encontraram como alternativa a locação do
querimentos respondidos positivamente; Sistema de Publicação Digital Xerox Docutech 135,

2 - Requerimentos de pesquisa e lavra especí- da empresa The Document Company (Xerox do
ficos para as áreas indígenas, sejam já demarcadas Brasil Ltda). O projeto de modernização da Impren-
e legalizadas para os grupos indígenas, sejam áre- sa Universitária tramita sob o nº 33.327/98-31.
as onde existam grupamentos indígenas ainda não As dificuldades impostas pelo Governo Federal
demarcadas e legalizadas; às instituições de ensino superior têm impelido à ado-

:3 - Composição social das empresas reque- ção de critérios questionáveis para a garantia da ade-
rentes; quada aplicação dos escassos recursos, sobretudo no

4 - Mapas das ocorrências minerais possíveis que se refere a contatos que representam desembolso
nas áreas requeridas, já identificadas pelos órgãos anual de elevado valor (R$240.000,OO em aluguel), em
nacionais de pesquisa mineral, especificando o tama- especial quando se trata de locação de equipamentos
nho e potencial econômico dessas reservas minerais; ou tecnologia que rapidamente se tomam obsoletos.

5 - Estimativas de custos de pesquisa e explora- Como as condições do contrato entre a UFPR
ção nas diversas áreas, e a expectativa de rEltomo fi- e a multinacional The Company não foram suficien-
nanceiro das empresas para esses empreendimentos; temente detalhadas, julgamos necessário contar

6 - Estudos de impactos ambientais para cada com os seguintes esclarecimentos:
área requerida, liberada ou não. 1 - houve processo de licitação?

Justificação 2 - gostaríamos de obter cópia do processo.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De

O presente requerimento tem por objetivo dis-
por de dados oficiais a respeito dos recursos mine- putado Dr. Rosinha.
rais localizados em terras indígenas. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

Tendo em vista a importância do tema, faz-se N2 704, DE 1999
necessário informações pormenorizadas acerca do (Do Sr. Dr. Rosinha)
assunto, a fim de que se tenha a dimensão exata das
conseqüências decorrentes da liberação, para fins de
exploração, do subsolo dos territórios indígenas.

Informações desta natureza qualificam o
acompanhamento dos desdobramentos do aprovei
tamento dos recursos naturais do País, e permitem
avaliar os reflexos no desenvolvimento econômico e
social das regiões em questão.

Sala das Sessões,19 de maio de 1999. - Val
dir Ganzer, Deputado Federal - PT/PA - Marcos
Afonso, Deputado Federal- PT/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 703, DE 1999

(Do Sr. Dr. Rosinha)

Solicita informaçõe~ao Sr. Ministro
da Educação sobre a loéãção de máqui
nas à UFPR.
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3 - Quais os critérios utilizados para a escolha "Art. 62 São direitos sociais a educa-
de programas e horários para atingir o público alvo ção, a saúde, o trabalho, o lazer, a seguran-
da Campanha Publicitária do Livro Didático, a saber' ça, a previdência social, a moradia adequa-
crianças, adolescentes usuários de livros didáticos, da, a proteção à maternidade e à infância, a
e seus pais? assistência aos desamparados, na forma

4 - Como foi feita a contratação, e quais os cri- desta Constituição." (NR)

térios utilizados para isso, das empresas de comuni- Art. 22 O inciso IX do art. 23 passa a vigorar
cação para veicularem a Campanha Publicitária do com a seguinte redação:
Livro Didático em todo o território nacional?

Justificação

Nos parece louvável a Campanha Publicitária
do Livro Didático. Devemos defender o livro didático
como instrumento educativo e dar-lhe uma vida lon
ga, para que seja aproveitado e reaproveitado pelos
alunos que não podem adquirir livros didáticos. No
entanto, não vemos qualquer justificativa para que
a veiculação dessa Campanha se dê em progra
mas e horários incompatíveis com o público alvo, a
saber, crianças e adolescentes usuários dos livros
didáticos, e seus pais. Nos referimos, por exemplo,
à veiculação da Campanha ao longo do programa
jornalístico de meio dia da emissora de rádio CBN
- Central Brasileira de Notícias -, ou ao horário de
uma da manhã na Rede Globo de Televisão, cujos
públicos certamente não são o alvo da Campanha.
Constata-se, assim, uma questionável utilização dos
horários e das programações dos meios de comuni
cação.

O presente Requerimento tem por objetivo o
acesso às informações sobre o assunto, a fim de
.que possamos nos assegurar de 'que à Campanha
esteja sendo encaminhada correta e regularmente.

Sala das Sessões, 18 de maio de 1999. - Dr.
Rozinha, Deputado Federal (PT/PR).

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! ,DE 1999

(Do Sr. Dr. Rosinha e outros)

Dá nova redação ao art. 62, ao inci
so IX do art. 23, ao inciso IV do art. 167,
ao § 12 do art. 182 e ao caput do art. 227,
acrescenta parágrafo ao art. 182 e Inclui
capítulo no Título VIII da Constituição
Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60.da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 12 O art. 62 passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 23 ,. ..
IX - proporcionar moradia adequada,

promovendo programas de construção de
moradias e de melhoria das condições habi
tacionais e de saneamento básico;" (NR)

Art. 32 O § 12 do art. 182 passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 182 .
§ 12 O plano diretor, aprovado pela

Câmara Municipal, obrigatório para todas as
cidades, é o instrumento básico da política
dedesenvolvimento e de expansão urbana."
(NR)

Art. 42 Fica acrescido ao art. 182 o seguinte §

"Art. 182 ..
§ 52 Os Municípios integrantes de re

gião metropolitana deverão articular seu or
denamento territorial, a gestão de seus re
cursos naturais, o planejamento e a execu
ção de suas funções públicas de interesse
comum com as diretrizes constantes do pia
no diretor metropolitano."

Art. 52 O caput do art. 227 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 227. É dever da família, da socie
dade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o di
reito à vida, à saúde, à alimentação, à edu
cação, à moradia adequada, ao lazer, à pro
fissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade, e à convivência famili
ar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda a forma de negligência, discrimina
ção, exploração, violência, crueldade e
opressão." (NR)

Art. 62 Fica acrescido ao Título VIII - Da
Ordem Social - o seguinte Capítulo IX - Da Mora
dia Adequada - e alterada a redação do inciso IV
do art. 167:
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Justificação

Mais do que uma necessidade básica, como a
alimentação e a vestimenta, a moradia pode ser
identificada como um direito que integra o direito à
subsistência, o qual, por sua vez, representa a ex
pressão mínima do direito à vida. Essa mudança de
foco é crucial para a solução do problema da carên
cia habitacional, um, dos maiores com que se de
frontam, hoje, os governos do mundo inteiro.

A raiz da queétão está no acentuado processo
de urbanização que caracterizou o presente século.

"CAPíTULO IX Num período de apenas 60 anos, a população urba-
Da Moradia Adequada na~ do mundo em desenvolvimento aumentou 10 ve

zes, passahdo de cerca de -100 milhões em 1920
"Art. 232A. O acesso à moradia ade- para aproximadamente 1 bilhão em 1980, ao passo

quada será efetivado mediante a articulação que, no mesmo período, sua população rural do-
de políticas específicas da União, dos Esta- brou. Fornecer terra e infra-estrutura de equipamen-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios tos, serviços e empregos a esta população passou a
para o setor habitacional, em especial aque- ser um grande desafio.
las relativas à alocação de recursos para
concessão de financiamentos e subsídios. No caso brasileiro, as transformações pelas

"Art. 232B. A União, os Estados, o Dis- quais passou nossa economia, a concentração da
trito Federal e os Municípios destinarão, res- posse da terra rural e a falta de oportunidades de
pectivamente, nunca menos de 2% (dois por trabalho e de vida no campo, aliada à atração exer-
cento) da sua receita anual resultante de im- cida pelas cidades, resultaram em volumosas migra-
postos para investimento em programas ha- ções em sentido rural-urbano que, somadas ao in-
bitacionais. tenso crescimento populacional que o País conhe-

"§ 112 No caso dos Estados, do Distrito ceu nas últimas 5 décadas, provocaram a expansão
Federal e dos Municípios, o percentual de das cidades em ritmo muito além daquele que pode-
que trata o caput incidirá inclusive sobre a ria ser suportado. O nosso índice de urbanização
receita proveniente de transferências. passou de 31 % em 1940 para 75% em 1990, em in

cremento fortemente marcado pela concentração
"§ 2

12
O Município poderá desincum- populacional nas áreas metropolitanas. Essas áreas

bir-se da obrigação prevista no caput medi- urbanas espelham desigualdades que marcam a es-
ante a transferência de recursos equivalen- trutura da própria sociedade.
tes para programas do respectivo Estado, a
serem implementados no próprio Município." Como decorrência desses problemas, a mobili-

zação e a organização dos cidadãos em torno de
"Art. 167. ações comunitárias têm ocorrido cada vez com mai-
"IV - a vinculação de receita de impos- or vigor no Brasil e alcançado conquistas de primei-

tos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas ra importância. De uma realidade em que os confli·
a repartição do produto da arrecadação dos tos sociais envolvendo a moradia em áreas urbanas
impostos a que se referem os arts. 158 e eram enfrentados com uso de força policial para de-
159, a destinação de recursos para manu- salojar "invasores", passou-se à situação atual em
tenção e desenvolvimento do ensino, como que, Se não equacionados com eqüidade, tais confli-
determinado pelo art. 212, a aplicação de tos são ao menos gerenciados com maior respeito.
recursos na forma do art. 232B e a presta- Os próprios cidadãos, por meio dos movimentos so-
ção de garantias às operações de crédito ciais urbanos, já estabeleceram que existe um direi-
por antecipação de receita, previstas no art. to humano à moradia digna que ser observado.
165, § 8l1

, bem assim disposto no § 411 deste O direito à moradia adequada tem sido reco-
artigo." (NR) nhecido e aceito pela comunidade internacional des-

Art. 7!l Esta emenda entra em vigor na data de de a sua inclusão na Declaração Universal dos Dire-
sua publicação. itos Humanos, em 1948, embora não tenha alcança

do, ainda, o patamar dos direitos humanos mais tra
dicionais. Em 1976, a 1~ Conferência das Nações
Unidas sobre Assentamentos Humanos (HÁBITAT
I), realizada em Vancouver, no Canadá, indica,
como um consenso internacional, o direito à mora
dia adequada serviços como um direito humano bá
sico e aponta a responsabilidade dos governos por
ações que visem alcançá-lo.

Duas décadas depois, assistimos à realização,
em Istambul, da 211 Conferência das Nações Unidas
sobre Assentamentos Humanos (HÁBITAT 11), que
reafirma, como princípios e objetivos essenciais, a



22548 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

moradia adequada para todos, como um direito que os fundamentos de uma política urbana ampla, vi-
deve ser progressivamente assegurado, e o desen- sando a realizar o pleno desenvolvi,mento da função
volvimento sustentável dos assentamentos huma- social, não apenas da propriedade, vista isolada-
nos. Da Conferência resultou a Agenda Hábitat, fir- mente, mas da cidade como um todo. Acreditamos,
mada por todos os Estados participantes, que mes- entretanto, que a obrigatoriedade do plano diretor
mo sem a força de um tratado internacional, deve deve ser estendida para todas as cidades, uma vez
servir como referência para a formulação das ações que é muito vago delimitar aquelàs alvo de planeja-
governamentais e não-governamentais no enfrenta- mento apenas pelo número de seus habitantes.
mento da questão dos assentamentos humanos. Não obstante a importância da institucionaliza-

Com a intenção de dar berço constitucional a ção do plano diretor, a omissão do Texto Magno em
preceitos que permitam o exercício do direito à mo- relação à necessidade de articulação do planeja-
radia adequada, estamos oferecendo a presente mento dos Municípios integrantes de áreas metropo-
Proposta de Emenda à Constituição. Cumpre ressal- Iitanas tem levado a uma situação de conflito, na
tar que o mesmo texto já havia sido oferecido à medida em que alguns Municípios, invocando sua
apreciação da Casa na legislatura anterior pelo en- autonomia no que se refere aos temas urbanos, ne-
tão Deputado Nedson Micheleti juntamente com cer- gam-se a contribuir para o equacionamento dos ser-
ca de outros duzentos parlamentares. Na ocasião, a viços comuns. A inserção na Constituição da figura
proposta, que recebeu o número 380/96, não che- do plano diretor metropolitano vem suprir esta defi-
gou a objeto de análise e deliberação. ciência.

Com o fim de explicitar o direito à moradia A concentração populacional nas áreas urba-
adequada como um direito social de todos os brasi- nas faz com que os problemas a elas relacionados
leiros, a proposta atribui competência comum à estejam dentre aqueles que mais afetam o cotidiano
União, aos Estados' e ao Distrito Federal para pro- dos cidadãos. Uma gestão eficiente das cidades,
porcionar moradia adequada, mediante a promoção que abarque o provimento de moradia adequada,
de programas de construção de moradias e de me- entendida esta em sentido mais completo, envolven-
Ihoria das condições habitacionais e de saneamento do infra-estrutura e serviços, é imprescindível para a
básico, e cria mecanismos para alocação obrigatória garantia da qualidade de vida das pessoas.
de recursos na área. Cumpre notar que este último Diante da relevância do tema, esperamos con-
aspecto foi inspirado em proposição similar de auto- tar com o total apoio dos ilustres pares na rápida tra-
ria do saudoso Deputado Ulysses Guimarães. mitação e aprovação da presente proposta.

Além dessas questões, inseriram-se aperfeiço- Sala das Sessões, 19 dé maio de 1999. - De-
amentos no texto atual da Constituição atinente à putado Dr. Roslnha.
política urbana, na convicção de.que faz-se funda- PROJETO DE LEI N2 962, DE 1999
mental, para o eficaz desempenho dos deveres do (Do Sr. Luciano Pizzatto)
Poder Público em relação ao provimento de moradia
adequada, o entendimento da matéria em conjunto Insere § 32 no art. 259, e §§ 52 e 62

com os elementos de gestão urbana. O primeiro dos no art. 280, da Lei n2 9.503, de 1997, que
aperfeiçoamentos diz respeito à ampliação da obri- institui o Código dI;! Trânsito Brasileiro.
gatoriedade do plano diretor, que passa a ser man- O Congresso Nacional decreta:
datório para todas as cidades, não mais apenas
para aquelas com mais de 20 mil habitantes. O ou- Art. 1º Esta lei acrescenta parágrafos aos arts.
trorefere-se à vinculação dos Municípios integran- 259 e 280 da Lei nº 9.503/97, que institui o Código
tes de regiões metropolitanas ao planejamento co- de Trânsito Brasileiro, tratando do cômputo da pon

tuação por infrações cometidas e também dos valo-
mum. res das multas originadas de autos de infração sem

A Constituição avança ao destacar a importân- o prontuário e sem a assinatura do infrator.
cia da política urbana, consagrando a ela, pela pri- Art. 2º O art. 259 da Lei nº 9.503, de 1997, que
meira vez, um capítulo específico. Em seu art. 182, institui o Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigo-
a nossa Carta Magna releva o significado .do plane- rar acrescido do seguinte parágrafo:
jamento das cidades ao prever um instrumento bási-
co de execução da política de desenvolvimento ur- "Art. 259. A cada infração cometida
bano, o plano diretor, e a ele subordinar a função são computados os seguintes números de
social da propriedade urbana. Ao fazer isto, coloca pontos:
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§ 311 O cômputo do número de pontos
só ocorrerá se no auto de infração constar o
prontuário e a assinatura do infrator."

Art. 311 O art. 280 da Lei nll 9.503/97 passa a vi
.gorar acrescido do seguintes parágrafos 511 e 6l1:

"Art. 280 .
§ 511 Se no auto de infração não cons

tar o número do prontuário e a assinatura do
infrator, o valor da multa infligida sofrerá re
dução de cinqüenta por cento.

§ s!! As multas correspondentes a infra
ções comprovadas por aparelho eletrônico ou
por equipamento audiovisual terão o seu valor
reduzido de 500fc, (cinqüenta por cento)".

Art. 411 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A pontuação na carteira de motorista, relacio
nada às infrações cometidas pelo condutor, é um
meio muito utilizado em muitos países para coibir in
frações de trânsito, pois pode levar até à suspensão
do direito de dirigir, como é o que dispõe no nosso
Código de Trânsito Brasileiro.

Ocorre que se vamos ser rigorosos quanto a
isso, em contrapartida devemos ser rigorosos tam
bém quanto ao cumprimento do dispositivo sobre a
lavratura do auto de infração.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece
que:

"Art. 280. Ocorrendo infração prevista
na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de
infração, do qual constará:

IV - o prontuário do condutor, sempre
que possível;

VI - assinatura do infrator, sempre que
possível, valendo esta como notificação do
cometimento da infração."

Ora, o cômputo da pontuação é uma penalida
de suplementar, além da penalidaçje e medidas ad
ministrativas -aplicadas para cada infração. Com vin
te pontos acurri'r:llados haverá suspensão do direito
de dirigir (art. 261, § 1l1, do CTB):

Já que essa é umâ-medída que pode levar a
extremos, para que esse cômputo de pontos ocorra
o condutor precisa estar ciente da tipificação da in-

fração que cometeu, afim de que ele possa avaliar
as devidas conseqüências. É um direito seu, com
vistas a preservar a sua habilitação.

Dessa forma, para efeitos de cômputo de pon
tuação por infração cometida, o prontuário e a assi
natura do infrator devem constar, obrigatoriamente,
no auto de infração. Isso representará que o cômpu
tó de pontos não ocorreu à revelia do condutor.

Também a ausência do número do prontuário
e da assinatura do infrator no auto de infração pode
configurar, algumas vezes, até uma arbitrariedade
do agente da autoridade de trânsito, ou o seu desle
ixo no cumprimento da sua função de educador do
trânsito. Nesse caso de autuações sem o conheci
mento do infrator, e para evitar procedimentos ina
dequados por parte dos agentes da autoridade de
trânsito, propomos, em contrapartida, a redução de
50% do valor das multas infligidas.

Da mesma forma, as multas correspondentes
a infrações comprovadas por aparelhos eletrônicos
ou equipamento audiovisual devem ter o seu valor
reduzido de 50%. Nada impede a ocorrência de
uma desregulagem súbita desse aparelhos e assim
eles podem passar a autuar o condutor indevida
mente, não só uma vez mas várias, sem que o con
dutor possa se defender de imediato. Com a redu
ção do valor da multa, o prejuízo para o condutor
será menor. Também a autuação surpresa, utilizan
do mais instrumentos e com fins de arrecadação de
verá, com essa medida, ser desestimulada.

Por considerarmos justa essa proposição, que
visa a respeitar .os direitos do condutor brasileiro,
esperamos vê-Ia aprovada pelos ilustres deputados.

Sala das Sessões, de de 1999. - Lu-
ciano Plzzatto, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N2 963, DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Altera dispositivo da Lei n2 9.294, de
15 de julho de 1996, que "dispõe sobre
as restrições ao uso e à propaganda de
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas, nos termos do § 42 do art. 220
da Constituição Federal".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O § 211 do art. 2l! da Lei nll 9.294; de 15 de

julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.2l1 ..

§ 211 É vedado o uso dos produtos
mencionados no caput:
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I - nas aeronaves e veículos de trans
porte coletivo, salvo quando trahscorrida
uma hora de viagem e houver nos referidos
meios de transporte parte especialmente re
servada aos fumantes;

11 - em quaisquer dependências dos
estabelecimentos de educação infantil, ensi
no fundamental e ensino médio".

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

Justificação

Existe hoje em dia uma consciência de que a
sociedade e o poder público devem se empenhar
fundo no combate ao tabagismo, que tantos e tama
nhos males causam à saúde não só dos fumantes,
mas também das pessoas que com eles são obriga
dos a conviver.

É universalmente reconhecido e aceito o po
tencial de utilização do sistema educacional na ori
entação dos estudantes, das famílias e da comuni
dade em relação aos problemas do tabagismo. Fun
damentai é que os próprios estabelecimentos de en
sino dêem o exemplo e que, neles, seja proibido fu
mar em qualquer dependência escolar que seja.

Ora, a Lei n2 9.294, de 15 de julho de 1996,
que foi feita especificamente para disciplinar esta
matéria, é excessivamente medrosa quando aborda
a questão do fumo nas escolas, na medida em que
proíbe fumar nas salas de aula, na biblioteca e nas
demais dependências de uso coletivo, porém, indire
tamente, admite que as pessoas fumem nas áreas
externas e em recintos destinados exclusivamente a
esse fim, desde que devidamente isolados e com
arejamento conveniente.

Nossa proposta é que o disposto no § 12, no
que concerne às salas de aulas, bibliotecas etc. va
lha, quando muito, para estabelecimentos de ensino
superior, mas de forma alguma para os estabeleci
mentos de ensino de outros níveis. Nestes, a proibi
ção deve ser pura, simples e radical. É tal o sentido
da nova redação que pretendemos dar à lei.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Ronaldo Vasconcellos.

PROJETO DE LEI N2 964, DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Modifica a Lei n2 9.294, de 1996, pro
ibindo a oferta e a ingestão de bebidas
alcoólicas em aeronaves e veículos de
transporte coletivo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 O art. 42 da Lei n2 9.294, de 1996, pas
sa a vigorar acrescido do seguinte § 32:

"§ 32 São vedadas a oferta e a inges
tão de bebidas alcoólicas em aeronaves e
veículos de transporte coletivo, devendo-se
advertir os passageiros· previamente acerca
da proibição." .

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

Justificação

A oferta de bebidas alcoólicas em aerollaves
e, mais recentemente em alguns ônibus interestadu
ais, sempre foi tida como requisito para caracterizar
um bom serviço de atendimento de bordo. Vem se
vindo para conquistar a simpatia de consumidores
mais exigentes e para tranqüilizar usuários mais
amedrontados com as circunstâncias das viagens.

Tem-se observado, no entanto, que essa rega
lia não gera apenas bem-estar no interior dos veícu
los. Apesar da maioria dos passageiros lidar de for
ma conveniente com a ingestão do álcool, é cada
vez maior o número de experiências desagradáveis
relatadas por funcionários das empresas envolven
do o consumo de bebidas alcoólicas. Pessoas pas
sam a falar alto, a incomodar os demais passagei
ros, a destratar os comissários e a desobedecer as
regras do transporte. As atitudes inconvenientes de
apenas um passageiro passam a transformar a via
gem de todos os demais num martírio.

Tal situação, havendo a possibilidade da oferta
e do consumo de bebidas alcoólicas no interior dos
veículos, é incapaz de ser evitada. Primeiro porque
são muito variados os limites de resistência de cada
pessoa em ralação à ingestão do álcool; enquanto
duas latinhas de cerveja podem transformar o com
portamento de alguns outros não se alterarão nem
mesmo com algumas doses de uísque. Segundo
porque é virtuálliienfe impossível para os comissári
os de bordo detectar os casos de passageiros que
estejam prestes a ultrapassar seu "limite de consu
mo", a partir do qual podem representar ameaça ao
conforto e à segurança do transporte.

O mais plausível, diante desse quadro, é sim
plesmente proibir-se a oferta e o consumo de bebi
das alcoólicas em aeronaves e veículos de transpor
te coletivo. Trata-se da única medida capaz de ate
nuar as ocorrências indesejadas de que se falou,
embora sempre exista a possibilidade do passageiro
embriagar-se antes de ingressar no veículo.
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Esperamos que essa decisão seja compreen
dida pela comunidade dos usuários mais preocupa
da, temos certeza, com a qualidade e a segurança
do transporte do que com os mimos oferecidos pe
las companhias de ônibus e a aviação.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Luiz Bittencourt.

PROJETO DE LEI N2 965, DE 1999
(Do Sr. Sérgio Barros)

Altera a Lei n2 8.878, de 11 de maio
de 1994 que "Dispõe sobre a concessão
de anistia nas condições que menciona".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 A Lei nll 8.878, de 11 de maio de 1994,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 211 O retorno ao serviço dar-se-á,
no cargo ou emprego anteriormente ocupa
do ou, quando for o caso, naquele resultan
te da respectiva transformação e restrin
ge-se ao que formularem requerimento fun
damentado e acompanhado da documenta
ção pertinente no prazo improrrrogável de
sessenta dias, contado da instalação da Co
missão a que se refere o artigo 52, assegu
rando-se prioridade de análise aos que já
tenham encaminhado documentação à Co
missão Especial constituída pelo Decreto,
de 23 de junho de 1993.

§ 111 O disposto neste artigo não se
aplica aos exonerados, demitidos, dispensa
dos ou despedidos dos órgãos ou entidades
que tenham sido extintos, liquidados ou pri
vatizados, salvo quando as respectivas ativi
dades:

a) .
b) .
§ 22 Após o retorno às atividades de

verão ser garantidas ao servidor, para efeito
de remuneração, as promoções a que teria
direito durante o seu período de afastamen
to."

"Art. 311 Observado 9 disposto nesta lei,
o Poder Executivo deferirá o retorno ao ser
viço dos servidores ou empregados despe
didos arbitrariamente no período a que se
refere o artigo 111."

Parágrafo único .
1- .
11- .
"Art. 411 Os que têm sido atingidos pe

los incisos I, 11 e 111 do art. 111 terão assegu-

rados, no seu retorno, as promoções ao car
go, emprego ou posto a que teriam direito
se tivessem permanecido em serviço ativo,
obedecidos os regulamentos vigentes e as
características e peculiaridades das carênci
as dos servidores públicos civis, de acordo
com os direitos estabelecidos no Regime
Jurídico Único pela Lei n2 8.112/90, desta
cando entre eles:

I - O direito à licença capitulado nos
arts. 81 a 92;

11 - O direito do recebimento de pen
são pelo cônjuge do servidor falecido nos
termos dos arts. 215 a 225."

Art. 22 Os arts. 411, 52, 611, 72, 811, 911, da
Lei nll 8.878, de 11 de maio de 1994 serão
remunerados respectivamente para 52, 62,
72,811,911 e 10.

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 411 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

As restrições sofridas pelos servidores que fo
ram anistiados com garantia da lei ferem a Constitui
ção Federal que preconiza direitos iguais para to
dos. Afinal os chamados "demitidos do Collor' ou
"viúvas do Itamar', que foram reintegrados estão a
sofrer ainda todos os tipos de discriminação, e por
certo, ninguém foi mais atingido que esses cida
dãos,êles mesmos e suas famílias, que por diver
gências políticas, tiveram suas carreiras interrompi
das e suas vidas prejudicadas, ferindo sobremaneira
o "princípio da igualdade", materialmente falando.

A maneira como vemos o "princípio constituci
onal da igualdade", como um conceito puramente
formal, estaremos por decorrência, admitindo que o
princípio se confunde, com a própria prevalência da
lei, geral, de aplicação uniforme, por definição, dirigi
da a todos os homens. Como estamos tratando do
universo dos funcionários públicos, considerar, to
dos os seus integrantes, como iguais, perante a lei,
significa admitir que não há qualquer distinção, en
quanto destinatários da aplicação da mesma lei.
Infelizmente não é isto que ocorre, porquanto os
funcionários anistiados estão a sofrer dentro das re
partições públicas a que servem, uma série de dis
criminações, tais como: não terem direito a licença,
mesmo contribuindo para a Previdência Social não
podem contar o período desde a readmissão para
cálculo de aposentadoria, em casos de falecimento
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do servidor anistiado ao cônjuge não é assegurado c) três por cento para aplicações em
o direito de receber pensão; são segregados quan-, programas de financiamento ao setor produ-
do da progressão na carreira etc... ' tivo das regiões Norte, Nordeste e Centro

Ora não é possível que a nossa Constituição Oeste, por meio de suas instituições finan-
Federal que se destina a assegurar um Estado De- ceiras de caráter regional de acordo com os
mocrático de Direito, sociais e individuais, a Iiberda- planos regionais d~ desenvolvimento, fican-
de, a segurança o bem-estar, baseado na igualda- do assegurada aos municípios de área de
de, na pluralidade e sem preconceitos, tenha que atuação da Superintendência de Desenvol-
admitir o caso concreto que há diferenças de trata- vimento do Nordeste - SUDENE a metade
mento aos anistiados. dos recursos destinados à região, sendo

Como se vê, o critério valorativo fundamental é vinte por cento para aplicação em saúde pú-
a dignidade humana, estando proibida qualquer dis- blica, na forma que a lei estabelecer. 11

criminação, só que no caso que ora se examina, te- Justificação
mos duas situações de fato. De um lado, os traba-
lhadores públicos que estão regidos pelo Regime O objetivo do dispositivo constitucional é o de
Jurídico Unico. De outro, também trabalhadores, promover o desenvolvimento regional do Norte, Nor-
contribuintes do sistema previdenciário, quando, su- deste e Centro-Oeste, por meio da canalização de
bitamente foram alijados, por ato político, de seus recursos ao setor produtivo de forma a reduzir as
empregos, mandados embora sem qualquer explica- disparidades observadas entre as diversas regiões
ção plausível, mas que voltaram por meio da anistia, do País.
foram readmitidos ou quem sabe reintegrados, com Louvável foi o objetivo contido na Constituição
essas absurdas discriminações. Federal, mas é de vital importância para o desenvol-

Nesse sentido, visando regularizar a situação vimento das regiões a adoção de medidas que forta-
funcional dos servidores anistiados é que propomos leçam as ações de saúde pública, principalmente no
alterações na Lei n2 8.878, de 11 de maio de 1994, que se refere aos aspectos do saneamento básico
que garanta os direitos previstos em lei e no próprio nas áreas urbanas e rurais.
Regime Jurídico Único. As limitações orçamentárias impedem que os

Dessa forma, por considerarmos uma medida governos, federal, estaduais e municipais, executem
de justiça é fundamental que o Congresso Nacional a contento projetos de saúde pública, ficando o sa-
aprove o presente projeto de lei, como única forma neamento básico relegado a plano secundário, ele-
de respeitar os direitos desses trabalhadores a uma vando as taxas de mortalidade infantil e o progressi-

,vida digna e decente, do qual foram afastados arbi- vo crescimento das endemias rurais.
trária, ilegal e ilegitimamente. A saúde pública não pode ser dissociada das

Sala das Sessões, 18 de maio de 1999. _ Sér- políticas de desenvolvimento e, e razão disto justifi-
glo Barros, Deputado Federal. ca-se plenamente a presente proposição.

, Certos de que a relevância desta emenda me-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO recerá o apoio dos nobres pares, contamos com a

NSl••, DE 1999 sua aprovação.
(Do Senhor Nilton Baiano e outros) Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De-

Altera o Artigo 159 da Constituição putado Nllton Bal~no.

Federal, incluindo dispositivo que incre- PROJETO DE LEI NSl 966, DE 1999
menta ações de saúde pública. (Da srO Lidia Quinan)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se- Eleva alíquotas do .Imposto sobre
nado Federal, nos termos do art. 60, § 32 da Consti- Produtos Industrializados' (IPI) e do
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao Imposto de Importaça~o (lI)incidentes so-
texto constitucional: bre armas de fogo, bem como armas de

Artigo Único: É dada nova redação ao brinquedo e dá outras providências.
artigo 159 que passa a vigorar com a se- O Congresso Nacional decreta:
guinte redação: Art. 12 As alíquotas do Imposto sobre Produtos

"Artigo 159 Industrializados (IPI) incidente sobre armas e muni-
........ ções, suas partes e acessórios, classificados nos



REQUERIMENTO
(Do Sr. Ricardo Noronha)

Requer urgência, urgentíssima para
apreciaçã!1 do Projeto de Lei n2 694/99

Justificação

Este projeto de lei eleva de 45% para 100% a
alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e de 20% para 50% a alíquota do Imposto de
Importação (11), sobre armas de fogo e munição, suas
partes e acessórios, classificados em códigos do ca
pítulo 913 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias,
baseada no Sistema Harmonizado (NBM/SH).

Igualmente eleva de 10% para 50% a alíquota
do IPI e de 20% para 50% a alíquota do 11 sobre as
armas de brinquedo, de qualquer espécie, para as
quais se identifica um subitem ("Exj dentro do códi
go 9503.90.90 da TIPI e da TEC.

Ao ressalvar a manutenção da Nota Comple
mentar NC (93-1), da Tabela de Incidência do IPI
(TIPI), o projeto não afeta a atual redução a zero da
alíquota do IPI sobre armas e munições das posições
9302 (revólveres e pistolas) e 9306 (cartu(~hos e
suas partes) e do código 9303.90.00 (outras armas
de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a de
flagração de pólvora, inclusive pistolas de sinaliza
ção), quando destinadas aos órgãos de segurança
pública da União, dos Estados e do Distrito Federal.
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códigos 9302.00.00, 9303.10.00, 9303.20.00, O objetiyq da proposição é elevar drasticamen-
9303.30.00, 9304.00.00, ~3305.1 0.00, 9306.90.00 te~a tributação sobre a aquisição interna e externa
da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), aprovada pelo de armas de fogo, de modo a concorrer para a redu-
Decreto n2 2.092, dl3 10 de dezembro de 1996, fi- ção significativa do seu uso no território nacional.
cam elevadas para 100% (cem por cento). A medida também se estende às armas de

§ 1l! No código 9503.90.90 - Outras, da TIPI, brinquedo, como desestímulo psicológico, social e
fica criado o EX 01 - Armas de brinquedo, de qual- pedagógico do uso de armas por crianças de hoje e
quer espécie, com alíquota de 50%. adultos de amanhã.

§ 2l! Permanece em vigor a Nota Complemen- A diminuição do uso e abuso das armas de
tal' NC (93-1) da TIPI. fogo é proposta política e social de altíssima e ur-

AI't. 22 As alíquotas do Imposto de Importação gente relevância. É sabido que o baixo índice de vi-
(11) incidente sobre armas e munições, suas partes e olência no Japão e o alto índice nos Estados Uni-
acessórios, classificados nos códigos 9302.00.00, dos, por exemplo, tem correlação direta com o con-
9303.10.00, 9303.20.00, 9303.30.00, 9304.00.00, SL!mo muito baixo e mIJito alto de armas, respectiva-
9305.10.10, 9306.90.00, da Tarifa Externa Comum mente, pela população daqueles países.
- TEC NCM-NALADI, ficam elevadas para 50% (cin- Embora outros fatores de ordem cultural, eco-
qüenta por cento). nômico e social influam decisivamente no grau de

§ 1l! No código 9503.90.90 - Outros, da Tarifa violência que afeta as sociedades, é evidente que
Externa Comum - TEC NCM-NALADI, fica criado o uma política de contenção e mesmo repressão tribu-
EX 01 .- Armas de brinquedo, de qualquer espécie, tária à aquisição de armas terá efeito significativo na
com alíquota de 50%. redução dos crimes e mortes que afetam a popula-

§ 2!1 O Poder Executivo é autorizado a provi- ção brasileira.
denciar acordos com os países do Mercado Comum O número das mortes violentas por armas de
do Sul (MERCOSUL) para harmonizar as respecti- fogo nas cidades brasileiras chega a ultrapassar o
vas políticas aduaneiras dos produtos referidos nes- dos falecimentos decorrentes de guerras civis crôni-
te artigo. cas em outros países do mundo.

Art. 3!1 Esta lei entra em vigor na data de sua O monopólio legal da força, nos Estados civili-
publicação. zados e democráticos, cabe aos seus órgãos de se

gurança pública interna e externa. Não se pode per
mitir que indivíduos e grupos privados tenham a fa
cilidade de dispor de armas para desforço pessoal
ou para fazer justiça com as próprias mãos ou sim
plesmente para cometer crimes.

O grande alcance social e humanitário desta
proposta justifica a aparente radicalidade do aumen
to das alíquotas do IPI e do Imposto de Importação
sobre armas de fogo e tamb.ém sobre as armas de
brinquedo.

Outras medidas de política social - que extrava
sam dos limites deste projeto de lei - também devem
ser tomadas, o que de fato consolidará a eficácia es·
pecífica do objetivo tributário desta proposição.

Espero contar com o apoio dos nobres pares
do Congresso Nacional para a transformação deste
projeto em lei.

Sala das Sessões, de de 1999. - Deputada
Lldla Qulnan.



22554 . Quinta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

Senhor Presidente,
Representando um terço dos membros desta

Casa, requeremos a Vossa Excelência, com base
no art. 155 do Regimento Interno, urgência, urgen
tíssima para a apreciação do Projeto de Lei nll

694/99 que dispõe sobre a indisponibilidade dos
bens de seqüestrado e parentes até 2ll grau, e dá
outras providências.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Ricardo Noronha.

G~cl' (/C)r20 ~q~
A-e c..AÀ ~V.7-") .-

i

REQUERIMENTO
(Do Sr. João Caldas e Outros)

"Requer urgência para a apreciação
do Projeto de Resolução n2 18199 apre
sentado pelo Deputado João Caldas que
altera o art. 87 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados acrescentando a
possibilidade de uso de Imagens de ví
deo no grande expediente."

Senhor Presidente,
Com base no art. 155 do Regimento Interno,

requeremos regime de urgência para apreciação do
Projeto de Resolução nll 18/99, apresentado pelo
Deputado João Caldas, na Sessão do dia 4 de maio
de 1999, que altera o art. 87 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado João Caldas, Bloco PUPST/PSUPMN/PSD.

';(1 ).-., '(

./



PROJETO DE LEI N1l967, DE 1999
(Deputado Herculano Anghinetti e Outros)

Dispõe sobre a criação dos Conse
lhos Federal e Regionais de Fiscalização
da Corretagem de Seguros Privados, Ca
pitalização, Previdência Privada e Resse
guro.

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I

Justificação

Atualmente quem tem crédito face a sentenças
judiciais, depende de precatórios para receber e o
que ocorre é que, muitas vezes, há uma demora de
2 a 3 anos, incorrendo até mesmo na morte de pes
soas, como por exemplo, àquelas que tem ações na
justiça por aposentadoria por invalidez.

Esta proposta de emenda à Constituição pre
tende fixar os precatórios apenas em valores supe
riores a 200 (duzentos) salários mínimos ou possi
bilitando a execução do poder público em valores
até 200 (duzentos) salários, mesmo quando o mon
tante seja maior, ficando a diferença para o preca
tório.

Sala de sessões, 15 de abril de 1999. - Depu
tado Enio Bacci.

Art. 12 Ficam criados o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Corretagem de Seguros
Privados, Capitalização, Previdência Privada e Res
seguro, como órgãos de registro profissional e de

"Art. 87. Encerrado o Pequeno Expedi
ente, será concedida a palavra aos Deputa
dos inscritos para o Grande Expediente,
pelo prazo de vinte e cinco minutos para
cada orador, incluídos neste tempo os apar
tes e as imagens de vídeo".
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N1l18, DE 1999 "Art. 100 - À exceção dos créditos
(Do Sr. João Caldas) Que não superem valores equivalentes a

Altera o art. 87 do Regimento Inter- 200 (duzentos) salários mínimos, os paga-
no da Câmara dos Deputados. mentos devidos pela Fazenda Federal,

Estadual ou Municipal, em virtude de sen-
A Câmara dos Deputados resolve: tença judiciária, far-se-ão exclusivamente
Art. 112 O art. 87 do Regimento Interno ela Câ- na ordem cronológica de apresentação

mara dos Deputados passa a vigorar com a seguin- dos precatórios e à conta dos créditos res-
te redação: pectivos, proibida a. designação de casos

ou de pessoas nas dotações orçamentári
as e nos créditos adicionais abertos para
este fim.

§ 12 ..
§ 22 .

§ 32 as diferenças superiores ao valor
fixado no início do 'caput deste artigo, se
rão pagas a posteriori, por meio de preca
tório, em conformidade aos parágrafos an
teriores.

Alt. 22 A Mesa da Câmara dos Deputados pro
moverá as adaptações, se for o caso, para uso dos
serviços audiovisuais, como fita de vídeo, CD-ROM
e outros.

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

Justificação

Os recursos de imagem (vídeo, CD-ROM e
outros) são instrumentos de valorização da pala
vra, assim indispensáveis ao discurso do parlamen
tar nesta Casa. Se a Câmara dos Deputados dis
põe de painel eletrônico que congrega esses recur
sos, nada mais útil e oportuno que possam os de
putados se utilizar deles, ao menos no Grande
Expediente, momento de discussão dos grandes
temas nacionais.

Peço, assim, o apoio dos Senhores Deputados
e Deputadas para a aprovação desta Resolução.

Salão do Plenário, 29 de abril de 1999. -- João
Caldas, Deputado Federal - PMNIAL.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N1l41, DE 1999

(Do Sr. Enio Bacci)

Libera dos precatórios pagamento
de créditos de até 200 (duzentos) salári
os mínimos e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do artigo 60 da Constitui
ção Federal, promulgam a seguinte Emenda ao tex
to constitucional:

Art. 12 Altera o art. 100 da Constituição Federal
e inclui ao mesmo o parágrafo 32, que passa a ter a
seguinte redação: .



CAPíTULO IV
Das Disposições Transitórias

Art. 92 O Conselho Federal terá sede no Distri
to Federal.

Art. 10. Todo o acervo da Divisão de Registro
de Corretores - DlREC, do Departamento de Con
trole Econômico - DECON, da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP, será transferido para
os Conselhos Regionais.

Art. 11. O corretor de seguros, pessoa física e
pessoa jurídica, registrado na Susep, terá garantido
o seu registro no Conselho Regional ao qual estiver
subordinado, no prazo estabelecido pelo Conselho
Federal.

CAPíTULO 111
Dos Conselhos Regionais

Art. 5Q OS Conselhos Regionais de Corretagem
de Seguros Privados, Capitalização, Previdência

Art. 32 Compete aos Conselhos fiscalizar o exer
cício da profissão de Corretor de Seguros Privados,
Capitalização, Previdência Privada e Resseguros, ze
lando pelo fiel cumprimento da legislação de Seguros
do País, instituindo normas e princípios éticos.

CAPíTULO 11
Do Conselho Federal

Art. 42 O Conselho Federal será constituído de
2 (dois) representantes de cada um dos Conselhos
Regionais, eleitos para mandato de 3 (três) anos, em
escrutínio secreto, pela maioria dos seus membros.

§ 12 Os representantes eleitos dos Conselhos
Regionais junto ao Conselho Federal, se reunirão
em assembléia, para elegerem a Diretoria do Con
selho Federal, e seus suplentes, em escrutínio se
creto e por maioria absoluta de seus membros, para
um mandato de 3 (três) anos.

§ 22 Cada Conselho Regional terá direito a 1
(um) voto.

§ 32 A Diretoria do Conselho Federal, cuja pos
se se dará em 30 (trinta) dias após a eleição, será
composta do Presidente, Vice-Presidente, 12 Dire
tor-Secretário, 22 Diretor-Secretário, 12 Dire
tor-Financeiro, 22 Diretor-Financeiro e Diretor de Pa
trimônio, e igual número de suplentes.

§ 42 Os membros da Diretoria serão obrigatori
amente Corretores que tenham mais de 5 (cinco)
anos de efetivo exercício profissional.

§ 52 O Conselho Federal julgará, em grau de
recurso, as questões decididas pelos Conselhos Re
gionais.

§ 62 A fiscalização das atividades financeiras e
administrativas do Conselho Federal será realizada
por órgão interno conforme estabelecido no seu Re
gimento Interno.
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fiscalização do exercício da profissão, dentre outras Privada e Resseguro, serão constituídos de 9 (nove)
competências cabíveis. membros e igual número de suplentes, escolhidos

Art. 2!l O Conselho Federal e os Conselhos em eleições diretas entre os Corretores regularmen-
Regionais constituem, no seu conjunto, uma entida- te registrados e em dia com suas obrigações e direi-
de de personalidade jurídica de direito privado, po- tos, para mandato de 3 (três) anos.
dendo criar, cobrar e executar as contribuições anu- Art. 6!l A Diretoria <ios Conselhos Regionais
ais devidas por pessoas físicas e jurídicas, bem será composta do Presidente, Vice-Presidente de
como taxas e emolumentos instituídos em lei, sen- Patrimônio, Vice-Presidente de Ética, Vi-
do seus empregados regidos pelas leis Trabalhis- ce-Presidente de Fiscalização, Vice-Presidente de
tas. Registro Profissional, 12 Diretor-Secretário, 22 Dire

tor Secretário, 12 Diretor Financeiro e 22 Dire
tor-Financeiro.

Parágrafo único. Na vacância ou impedimento
do Presidente assumirá o cargo um Vice-Presidente,
obedecida a ordem de inscrição na Chapa.

Art. 72 Compete aos Conselhos Regionais, no
âmbito de sua jurisdição:

I - apreciar e processar os pedidos de registro
dos Corretores de Seguros Privados, Capitalização,
Previdência Privada e Resseguro, e seus prepostos,
expedir a carteira de identidade profissional, regis
trada e visada no próprio Conselho, a qual gozará
de fé pública.

11 - fiscalizar o exercício profissional, decidin
do, em 12 grau, as questões que lhes forem subme
tidas, impondo as sanções previstas em regulamen
tos e normas legais.

111 - organizar e manter atualizado o cadastro
geral dos Corretores inscritos no âmbito de sua ju
risdição.

Art. 82 Anualmente, os Conselhos Regionais
prestarão contas, ao Conselho Federal, de suas ati
vidades financeiras e administrativas, conforme o
estabelecido no Regimento Interno do Conselho Fe
deral.
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Art. 12. O Conselho Federal fixará prazo para

a substituição das atuais carteiras de identidade
profissional.

Art. 13. O Conselho Federal, dentro de no má
ximo 180 (cento e' oitenta) dias de sua constituição,
convocará uma Assembléia Geral para a aprovação
de seu Regimento Interno, estrutura organizacional
e funcionamento, ,bem como dos Conselhos, confor
me previsto no § 1Q do art. 58, da Medida Provisória
nQ 1.549/36 de 7 de novembro de 1997, e do Código
de Ética da Profissão.

Art. 14. Fica delegado à Federação Nacional
dos Corretores de Seguros, de Capitalização e de
Previdência Privada - FENACOR, em prazo não su
perior a 180 (cento e oitenta) dias da publicação
desta Lei, o trabalho de coordenação e de convoca
ção das eleições necessárias à instalação dos pri
meiros Conselhos.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 16. Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

A profissão de Corretor de Seguros foi regula
mentada pela Lei nQ 4.594, de 29 de dezembro de
1964, no qual se criou o profissional qualificado, in
dependente e autônomo e responsável, perante a
lei, por qualquer prejuízo que causar aos consumi
dores e às Sociedades Seguradoras por imperícia,
negligência ou dolo.

Em 21 de novembro de 1966, foi instituído o
Sistema Nacional de Seguros Privados, por meio do
Decreto-Lei nQ 73, e constituído do Conselho Nacio
nal de Seguros Privados - CNSP, da Superinten
dência de Seguros Privados- SUSEP, do Instituto
de Resseguros do Brasil - IRB, atual IRB Brasil
Resseguros S/A., das Sociedades Seguradoras e
dos Corretores de Seguros habilitados.

O referido Decreto-Lei incorporou, em seu tex
to, os arts. mais importantes da Lei nQ 4.594/64, re
forçando, de maneira incisiva, a profissão do Corre
tor de Seguros, designando-o como componente in
dispensável do sistema.

Quando da regulamentação da profissão do
Corretor de Seguros em 1964, o legislador não
atentou para a criação dos Conselhos Federal e Re
gionais, a exemplo do que fez nas demais profis
sões regulamentadas.

Hoje a categoria é composta de quase 70.000
corretores, pessoas físicas e jurídicas, agrupados
em 22 (vinte e dois) Sindicatos Regionais e uma Fe
deração Nacional.

Para se ter uma idéia, a classe nos últimos 3
(três) anos cresceu aproximadamente 96% (noventa
e seis por cento), passando de 35.072 corretores
em 12/95, para 68.756 em 12/98, número de profis
sionais hoje em pleno exercício da profissão.

Se por um lado, o crescimento da classe dos
corretores de seguros é absolutamente desejável e
benéfica aos segurados e ao desenvolvimento do
mercado de seguros, por outro, permite a entrada
de pessoas inescrupulosas que vêm trazendo gran
des prejuízos aos segurados e denegrindo a ima
gem desta laboriosa categoria profissional.

A Lei nº 9.649, de 27 de março de 1998, no
seu art. 58, privatiza todos os conselhos de fiscaliza
ção de profissões regulamentadas, retirando-os da
tutela do Governo Federal.

Com isso, todas as profissões regulamenta
das, como no caso dos corretores de seguros, pas
sam a se auto-administrarem, como previsto na re
ferida lei, inclusive, criando seus próprios serviços
de fiscalização ético-profissional.

Ademais, a necessidade de criação dos Con
selhos, Federal e Regionais, para disciplinar o
exercício da profissão se justifica plenamente se
olharmos sobre o prisma de que o corretor de se
guros é o defensor do segurado, portanto, um ins
trumento imprescindível de proteção e garantia
dos direitos do consumidor, já que o contrato de
seguros é naturalmente complexo, com especifi
cações próprias e de difícil entendimento para o
segurado, exigindo assim, conhecimentos especí
ficos.

Por esta razão o corretor de seguros é habilita
do obrigatoriamente por meio de curso e prova de
capacitação técnica aplicada pela Fundação Escola
Nacional de Seguros - FUNENSEG.

Assim posto, é evidente que o profissional cor
retor de seguros não pode ser visto como mero in
termediário na contratação de contratos de seguros
ou previdência privada mas, principalmente, como
representante e mandatário do consumidor de segu
ros.

A própria autoridade constituída já aceitou e di
vulgou ser o corretor de seguros o grande fiscal do
sistema, alertando o mercado segurador e o de con
sumo para as distorções que acontecem no dia a
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dia dos negócios, e que podem pôr em risco todo o
Sistema Nacional de Seguros.

Entretanto, o caput do referido art. 58 dispõe
que a criação dos serviços de fiscalização de profis
sões regulamentadas depende de autorização legis
lativa, ou seja, de uma lei.

Assim sendo, submetemos aos nossos pares o
presente projeto de lei, tendo em vista que a ativida
de dos corretores de seguros vem assumindo, nas

últimas décadas e cada vez mais, expressivo signifi
cado no contexto especialíssimo do Sistema Nacio
nal de Seguros Privados.

É preciso preservar e proteger os bons profis
sionais da cqrretagem de seguros com a eliminação
dos maus elementos e dos'aproveitadores, que cau
sam prejuízos aos interesses dos segurados e em
nada contribuem para o bom conceito da instituição
do seguro na sociedade.

(L.;1~
LJ- Q. 1-r~'~

..

./ ,
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PROJETO DE LEI NQ

Dispõe sobre a criação dos Conse
lhos Federal e Regionais de Fiscalização

da Corretagem de Seguros Privados, Ca
pitalização, Previdência Privada e Resse
guro.

/

PROJETO DE LEI N2 968, DE 1999
(Do Deputado Sr. Cunha Bueno)

Possibilita a utilização de recursos
do FGTS, pelos trabalhadores titulares
de contas desse fundo, na compra de
ações do Banco do Brasil quando da sua
privatização no contexto do Programa
Nacional de Desestatização.

Art. 111 O trabalhador titular de conta do FGTS
- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço poderá
optar por adquirir ações do Banco do Brasil, quando
da sua privatização pelo Programa Nacional de De
sestatização.

Art. 211 A opção de que trata o art. 111 será feita
mediante manifestação prévia e formal do titular da
conta do FGTS.

Parágrafo único. Somente poderá exercer a
opção pela compra o trabalhador que tiver sua con
ta do FGTS com saldo suficiente e disponível para a
aquisição pretendida.

Art. 311 Imediatamente após o encerramento do
leilão de privatização do Banco do Brasil abrir-se-á
prazo de 60 (sessenta) dias para que o trabalhador
titular de conta do FGTS faça a opção pela compra
das ações, de acordo com as disposições desta lei
e da regulamentação que vier a ser expedida, pelo
mesmo preço e condições de pagamento adjudica
das ao ganhador do leilão.

Parágrafo único. As opções de compra exerci
das pelos trabalhadores titulares de contas do
FGTS, no seu conjunto, poderão atingir o todo ou
parte das ações leiloadas.

Art. 411 Somente após transcorrido o prazo de
que trata o artigo anterior, o saldo das ações leiloa
das que não forem objeto de opção de compra por
parte dos trabalhadores titulares de contas do FGTS
passará à posse e propriedade do comprador ven
cedor do leilão de privatização, na forma e condi
ções estabelecidas no edital de privatização e na le
gislação e normas em vigor.

Art. 511 Relativamente às ações do Banco do
Brasil adquiridas pelo trabalhador, na forma das dis
posições desta Lei, deverão ser atribuídos os mes
mos direitos, obrigações e restrições previstos no
edital de privatização e nas normas aplicáveis ao

processo de desestatização, inclusive quanto ao
prazo para posterior vend~ a terceiros.

. Art. ali Ao Poder Executivo fica atribuída com
petência para regulamentar as disposições desta
Lei, no que for cabível, no prazo de até 90 (noventa)
dias a partir da data da sua publicação, sem prejuí
zo da imediata entrada em vigor das presentes dis
posições.

Art. 911 Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Uma das principais críticas ao Programa Naci
onal de Desestatização que vem sendo implementa
do pelo Governo Federal diz respeito à desnaciona
lização das empresas estatais vendidas em leilão e,
mais do que isso, o restrito acesso estabelecido ao
capital privado nacional e aos trabalhadores brasilei
ros, que de per si não conseguem reunir os recursos
e condições suficientes para competir com os pode
rosos investidores alienígenas.

O presente Projeto de Lei visa, exatamente, cor
rigir em parte esse desequilíbrio, na medida em que
possibilita aos trabalhadores brasileiros, legítimos do
nos dos recursos depositados no Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS, optarem livremente
pela aquisição de ações do Banco do Brasil, quando
da sua privatização, nas mesmas condições (preços,
prazos etc.) que vierem a ser adquiridas pelo ganha
dor do leilão de privatização daquela estatal.

Mais do que isso ainda, o presente Projeto
contribui para a pulverização do capital da CEF, pri
orizando a sua aquisição pelos próprios brasileiros,
trabalhadores. Lamentavelmente não há como se
estender essa possibilidade aos milhões de traba
lhadores brasileiros que trabalham na informalidade
ou que não têm direito ao FGTS.

Dada a relevância e o alcance das propostas
constantes deste Projeto, peço o apoio dos Ilustres Pa
res no sentido da sua rápida tramitação e aprovação.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 705, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro do Esporte e Turismo sobre a libe
ração da verba para Rafard, Estado de
São Paulo, no valor de R$40.000,00, con
signada no Orçamento da União para o
exercício de 1999 (funcional programáti
ca: 08.046.0224.1639.0040).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
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Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro rio a não liberar, até a presente data, a verba orça-
do Esporte e Turismo, quais as razões que levaram mentári~ de R$250.000,00, consignada no Orça-
aquele Ministério a não liberar, até a presente data, mento da União para o exercício de 1999 (funcional
a verba orçamentária de R$40.000,00, consignada programática: 13.077.0458.1244.0788), destinada
no Orçamento da União para o exercício de 1999 para canalização de córrego?
(funcional programática: 08.046.0224.1639.0040), Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De-
destinada para construção e equipamento de qua- putado Cunha Bueno.
dra poliesportiva? REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De- Nl! 708, DE 1999
putado Cunha Bueno. (Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Requer informações ao Senhor Mi-
Nl! 706, DE 1999 nistro da Saúde sobre a liberação da ver-

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno) ba para Presidente Epitácio, Estado de
Requer informações ao Senhor Minis- São Paulo, no valor de R$75.000,00, con-

tro da Cultura sobre a liberação da verba signada no Orçamento da União para (I

para Rafard, Estado de São Paulo, no valor exercício de 1999 (funcional programáti-
de R$60.000,oo, consignada no Orçamento ca: 13.075.0428.3376.1892).
da União para o exercício de 1999 (funcio- Senhor Presidente,
nal programática: 08.048.0247.3427.0012). C f d t rt 50 § 22 d C t't'om un amen o no a. , ,a ons I UI-

Senhor Presidente, ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi-
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui- mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi- Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a da Saúde, quais as razões que levaram aquele Mi-
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro nistério a não liberar, até a presente data, a verba
da Cultura, quais as razões que levaram aquele Mi- orçamentária de R$75.000,00, consignada no Orça-
nistério a não liberar, até a presente data, a verba mento da União para o exercício de 1999 (funcional
orçamentária de R$60.000,OO, consignada no Orça- programática: 13.075.0428.3376.1892), destinada
mento da União para o exercício de 1999 (funcional para equipamento para unidade mista de saúde?
programática: 08.048.0247.3427.0012), destinada Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De-
para ampliação e equipamento de biblioteca? putado Cunha Bueno.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
putado Cunha Bueno. Nl! 709, DE 1999

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES (Do Sr. Deputado Cunha Bueno)
Nl! 707, DE 1999 Requer informações ao Senhor Mi-

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno) nlstro da Saúde sobre a liberação da ver-
Requer informações ao Senhor Mi- ba para Presidente Ber!1ardes, Estado de

nistro do Meio Ambiente, Recursos Hídrl- São Paulo, no valor de R$250.000,00,
cos e Amazônia Legal sobre a liberação da consignada no Orçamento da União para
verba para Presidente Prudente, Estado de o exercício de 1999 (funcional programá-
São Paulo, no valor de R$250.000,OO, con- tica: 13.075.0428.2646.0006).
signada no Orçamento da União para o Senhor Presidente,
exercício de 1999 (funcional programátl- Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui-
ca: 13.077.0458.1244.0788). - F d I rt 115' . I 116 d R .çao e era, e nos a s. ,inCISO, e o egl-

Senhor Presidente, mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui- Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi- da Saúde, quais as razões que levaram aquele Mi-
mento Interno da Câmara dos Deputados: solicito a nistério a não liberar, até a presente data, a verba
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro orçamentária de R$250.000,OO, consignada no
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Orçamento da União para o exercício de 1999 (fun-
Legal, quais as razões que levaram aquele Ministé- cional programática: 13.075.0428.2646.0006), desti-
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nada para assistência financeira e manutenção de
hospital?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 710, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Se
cretário de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República sobre a libera
ção da verba para Pratania, Estado de
São Paulo, no valor de R$50.000,00, con
signada no Orçamento da União para o
exercício de 1999 (funcional programáti
ca: 13.076.0448.3460.1428).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secre
tário de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$50.0QQ,QQ, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 13.076.0448.3460.1428), destinada
para ações de saneamento básico?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!l711, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Secretá
rio de Desenvolvimento Urbano da Presidên
cia da República sobre a liberação da verba
para Praia Grande, EsIado de São Paulo, no
valor de R$25O.000,OO, consignada no 0rça
mento da União para o exercício de 1999 (fun
cionai programática: 10.057.0316.3435.1944 e
10.058.0183.3421.1174).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secre
tário de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$250.000,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1999 (fun-

cional programática: 10.057.0316.3435.1944 e
10.058.0183.3421.1174), destinada para melhoria
das condições habitacionais e obras de in
fra-estrutura urbana?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!l712, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro do Meio Ambiente, Recursos Hídri
cos e Amazônia Legal sobre a liberação
da verba para Praia Grande, Estado de
São Paulo, no valor de R$1.100.000,00,
consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1999 (funcional programá
tica: 13.077.0458.1244.0948).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2", da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
do Meio ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia
Legal, quais as razões que levaram aquele Ministé
rio a não liberar, até a presente data, a verba orça
mentária de R$1.100.000,OO, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 13.077.0458.1244.0948), destinada
para canalização do córrego acaraú-mirim?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!l713, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Se
cretário de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República sobre a libera
ção da verba para Pradópolis, Estado de
São Paulo, no valor de R$ 50.000, consig
nada no Orçamento da União para o
exercício de 1999 (funcional programáti
ca,10.058.0183.3421.1220).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 212, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secre
tário de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba
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orçamentária de R$50.000,00, consignada no Orça- orçamentária de R$50.000,00, consignada no Orça-
mento da União para o exercício de 1999 (fldncional mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 10.058.0183.3421.1220) destinada programática 10.058.0183.3421.1218), destinada
para obras de infra-estrutura urbana? para obras de infra-estrutura urbana?

Sala das Sessões, 14 de maio de 1999. - De- Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. Depu-
putado Cunha Bueno. tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NSl 714, E 1999 NSl 716, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno) Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor Se- Requer informações ao Senhor MI-
cretário de Desenvolvimento Urbano da nistro da Saúde sobre a liberação da verba
Presidência da República sobre a libera- para Santa Casa' de Misericórdia de Pom-
ção da verba para Porto Feliz, Estado de péla, Estado de São Paulo, no de valQr de
São Paulo no valor de R$75.000.00 con- R$1oo.ooo.00 consignada no Orçamento
signada no Orçamento da União para o da União para o exercício de 1999 (funcio-
exercício de 1999 (funcionai programátl- nal programática: 13.075.0428.2646.0756).
ca 13.076.0448.3460.3184). Senhor Presidente,

Senhor Presidente, Com fundamento ao art. 50, § 22, da Constitui-
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui- ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116 do Regi-

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi- mento Interno da Câmara dos Deputados solicito a
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secre- da Saúde, quais as razões que levaram aquele Mi-
tario de Desenvolvimento Urbano da Presidência da nistério a não liberar, até a presente data, a verba
República, quais as razões que levaram aquele Mi- orçamentária de R$100.000.00 consignada ao Orça-
nistério a não liberar, até a presente data a verba or- mento da União para o exercício de 1999 (funcional
çamentária de R$75.000.00, consignada no Orça- programática: 13.075.0428.2646.0756), destinada
mento da União para o exercrcio de 1999 (funcional para assistência financeira para equipar a Santa
programática: 13.076.0448.3460.3184), destinada Casa?
para ações de saneamento básico? Sala das Sessões 19 de maio de 1999. - De-

Sala das Sessões, 18 de maio de 1999. - De- putado Cunha Bueno.
putado Cunha Bueno. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 'N2717, DE 1999
NR 715, DE 1999 (Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno) Requer informações ao Senhor Se-
Requer Informações ao Senhor Se- cretário de Desenvolvimento Urbano da

cretárlo de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República sobre a libera-
Presidência da República sobre a libera- ção da verba para Piacatu, Estado de São
ção da verba para Pontal, Estado de São Paulo, no valor de R$75.000,OO, consig-
Paulo, no valor de R$50.000.00, conslg- nada no Orçamento da União para o
nada no Or98mento da União, par o exer- exercício de 1999 (funcional programátl-
cíclo de 1899 ( funcionai programática: cs: 13.075.0446.3460.1318).
10.058.0183.3421.1218). Senhor Presidente,

Senhor Presidente, Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui-
Com fundamento, no art. 50, § 211, da Constitui- ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi-

ção Federal, e nos arts. 115, Inciso I, e 116 do Regi- mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secre-
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secre- tário de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
tário de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República, quais as razões que levaram aquele Mi-
República, quais as razeles que levaram aquele MI- nistério a não liberar, até a presente data, a verba
nistério a não liberar, até a presente data, a verba orçamentária de R$75.000,00, consignada no Orça-



Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Educação sobre a liberação da
verba para Pereiras, Estado de São Pa
ulo, no valor de R$75.000,00, consigna
da no Orçamento da União para o exer
cício de 1999 (funcional programática:
08.042.0239.3273.0168).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115 , inciso I, e 116 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito
a Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Minis
tro da Saúde, quais as razões que levaram aquele
Ministério a não liberar, até a presen~e data, a verba
orçamentária de R$250.000,00, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 13.075.0428.3376.1888), destinada
para equipamento para unidade mista de saúde?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N9 721, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Educação, quais as razões que levaram aquele
Ministério a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$75.000,OO, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 08.042.0239.3273.0168), destinada
para aquisição de veículo para transporte escolar?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 22563

mento da União para o exercício de 1999 (funcional gramática: 04.0177.0103.4045.0092), para conser-
programática: 13.075.0446.3460.1318), destinada vação e proteção de ecossistemas?
para coleta e disposição de resíduos sólidos? Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De-

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De- putado Cunha Bueno.

putado Cunha Bueno. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES NR 720, DE 1999
NR 718, DE 1999 (Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)
Requer infonnaçães ao Senhor Minis-

Requer Informações ao Senhor Mi- tro da saúde sobre a liberação da verba
nistro da Saúde sobre a liberação da verba para Peruíbe, Estado de São Paulo, no valor
para Poá, Estado de São Paulo, no valor de R$250.000,OO, consignada no Orçamento
de R$80.000,OO, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1999 (funcional
da União para o exercício de 1999 (funclo- programática: 13.075.0428.3376.1888).
nal programática: 13.075.0428.3376.1196).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$80.000,00, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 13.075.0428.3376.1196), destinada
para construção e equipamento de centro de saú
de?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÔES
NR 719, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor MI
nistro do Melo Ambiente, Recursos Hídri
cos e Amazônia Legal sobre a liberação
da verba para Plracala, Estado de São
Paulo, no valor de R$130.000,OO, consig
nada no Orçamento da União para o
exercício de 1999-(funclonal programáti
ca: 04.107.0103.4045.0092).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da. Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia
Legal, quais as razões que levaram aquele Ministé
rio a não liberar, até a presente data, a verba orça
mentária de R$130.000,00 consignada no Orçamen
to da União para o exercício de 1999 (funcional pro-



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!l725, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor Se
cretário de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República sobre a libera
ção da verba para Pedreira, Estado de
São Paulo, no valor de R$70.000,00, con
signada no Orçamento da União para o
exercício de 1999 (funcional programáti
ca: 13.075.0448.3460.210).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Educação, quais as razões que levaram aquele
Ministério a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$30.000,OO, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 08.042.0188.4541.0238), destinada
para assistência financeira para equipar escola de
ensino fundamental?

Sala das Sessões, 19 de màio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Constitui

ção Federal e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secre
tário de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$70.000,OO, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 13.075.0448.3460.1210), destinada
para ações de saneamento básico?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

22564 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 722, DE 1999 N2 724, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno) (Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer,Informações ao S!nhor Mi- Requer Informações ao Senhor MI-
nistro da Saude sobre a llberaçao da v,:r- nlstro da Educação sobre a liberação da
ba para Pedro de Toledo, Estado de São verba para Pedrinhas Paulista, Estado de
Paulo, no valor de R$275.000,OO, conslg- São Paulo, no valor de R$30.000,00, con-
nada no Orçamento da União pàra o exer- signada no Orçamento da União para o
cíclo de 1999 (funcionai programática: exercício de 1999 (funcional programátl-
13.075.0428.33761816 e 13.075.0428.1619.0714). ca: 08.042.0188.4541.0238).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$275.000,OO, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1999 (fun
cionai programática: 13.075.0428.3376.1816 e
13.075.0428.1619.0714),"~destinada para equipa
mento para 'Posto de saúde e aquisição de unidade
móvel de saúde? .

Sala das Sessões, 19 de.maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 723, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde sobre a liberação da
verba para Pedrinhas Paulista, Estado
de São Paulo, no valor de R$100.000,00,
consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999 (funcional
programática: 10.075.0428.3376.1942 e
13.075.0428.3376.1724).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$1oo.ooo,oo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1999 (fun
cionai programática: 13.075.0428.3376.1942 e
13.075.0428.3376.1724), destinada para reforma e
equipamento para centro de saúde?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 729, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor MI
nistro da Saúde sobre a liberação da ver
ba para Hospital Geral Adhemar de Bar
ros em Pariquera-Açu, Estado de São Pa
ulo, no valor de RS 150.000,00, consigna
da no Orçamento da União para o exercí
cio de 1999 (funcionai programática:
13.075.0428.4438.0070).

Senhor Presidente.
Com fundamento no art. 50, § 22• da Constitui

ção Federa'. e nos arts. 115. inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar. até a p'resente data. a verba
orçamentária de R$ 150.000,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1999 (fun
cionai programática: 13.075.0428.4438.0070), desti
nada para manutenção do hospital?

Sala das Sessões. 19 de Março de 1999. 
Deputado Cunha Bueno.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES REQUERIMENTO DE INFO?JMAÇÔi=S
NR 726, DE 1999 NR 728,. DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno) (Do Sr. Deputado Cúnha Bueno)

Requer Informações ao Senhor Se- Requer Informações ao Senhor Se-
cretário de Desenvolvimento Urbano da cretário de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República sobre a libera- Presidência da República sobre a libera-
ção da verba para Paulistanla, Estado de ção da verba para Paranapuã, Estado de
São Paulo, no valor de R$50.000,00, con- São Paulo, no valor de R$120.000,OO,
slgnada no Orçamento da União para o consignada no Orçamento da União para
exercício de 1999 (funcionai programátl- o exercício de 1999 (funcional programá-
ca: 13.075.0448.3460.1430). tlca: 13.076.0448.3460.1490).

Senhor Pre.,êi~ente, Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 5Q,_ § 2R, da Constitui- Com fundamento no art. 50, § 2R, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi- ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a menta Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secre- Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secre-
tário de Desenvolvimento Urbano da Presidência da tário de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele MI- República, quais as razões que levaram aquele Mi-
nistério a não liberar, até a presente data, a verba nistério a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$50.000,OO, consignada no Orça- orçamentária de R$120.000,OO, consignada no
menta da União para o exercício de 1999 (funcional Orçamento da União para o exercício de 1999 (fun-
programática: 13.075.0448.3460.1430), destinada cional programática: 13.076.0448.3460.1490), desti-
para ações de saneamento básico? nada para coleta e disposição de resíduos sólidos?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De- Sala das Sessões. 19 de maio de 1999. - De-
putado Cunha Bueno. putado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 727, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor Se
cretário de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República sobre a libera
ção da verba para Paulicéla, Estado de
São Paulo, no valor de R$50.000,OO, con
signada no Orçamento da União para o
exercício de 1999 (funcional programáti
ca: 15.081.0178.2219.0360).

Senhor Presidente.
Com fundamento no art. 50, § 2R, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 1'16 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secre
tário de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente da.ta, a verba
orçamentária de R$50.000,00, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 15.081.0178.2219.0360), destinada
para ações de defesa civil?

Sala das Sessões, 19 de maio de '1999. - De
putado Cunha Bueno.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 730, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde sobre a liberação da

'verba para Paraibuna, Estado de São
Paulo, no valor de R$ 300.000,00, con
signada no Orçamento da União para o
exercício de 1999 (funcional programá
tica: 13.075.0428.2646.0020 e
13.075.0428.3376.0902).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$ 300.000,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1999 (fun
cionai programática: 13.075.0428.2646.0020 e
13.075.0428.3376.0902), destinada para assistência
financeira a manutenção da Santa Casa e amplia
ção de posto de saúde?

Sala das Sessões, em 19 de Março de 1999. 
Deputado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 731, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

: Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde sobre a liberação de São
Paulo, no valor de R$ 90.000,00, consig
nada no Orçamento da União para o
exercício de 1999 (funcional programáti
ca: 13.075.0428.3376.1032).

Senhor Presidente,
Com fundalilento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
ménto Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde; quais as raz,ões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$ 90.000,00, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999.(funcional
programática: 13.075.0428.3376.1032), destinada
para conclusão de hospital?

Sala das Sessões, 19 de ? de 1999. - Deputa
do Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 732, DE 1999 .

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Previdência e Assistência Social
sobre a liberação da verba para Ourinhos,
Estado de São Paulo, no valor de R$
170.000,00, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 15.081.0483.4911.0180 e
15.081.0486.3335.0282).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Previdência e Assistência Social, quais as razões
que levaram aquele Ministério a não liberar, até a
presente data, a verba orçamentária de
R$170.000,00, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999 (funcional programática:
15.081.0483.4911.0180 e 15.081.0486.3335.0282),
destinada para assistência integral à criança e ao
adolescente e construção de creche?

Sala das Sessões, 19 de Maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 733, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Minis
tro do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
Amazônia Legal sobre a liberação da verba
para Olímpia, Estado de São Paulo, no valor
de R$ 75.000,00, consignada no Orçamento
da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 13.077.0458.1244.0034).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art; 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia
Legal, quais as razões que levaram aquele Ministé
rio a não liberar, até a presente data, a verba orça
mentária de R$ 75.000,00, consignada no Orçamen
to da União para o exercício de 1999 (funcional pro
gramática: 13.077.0458.1244.0034), destinada para
canalização de córrego?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 734, DE 1999 N2 736, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno) (Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Se
cretário de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República sobre a libera
ção da verba para Ocauçu, Estado de São
Paulo, no valor de R$ 125.000,00, consig
nada no Orçamento da União para o exer
cício de 1999 (funcionai programática:
10.058.0183.3421.1104).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso " e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secre
tário de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$ 125.000,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1999 (fun
cionai programática: 10.058.0183.3421.1104), desti
nada para obras de infra-estrutura urbana?

Sala das Sessões, 19 maio de 1999. _. Deputa
do Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 735, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor MI
nistro da Saúde sobre a liberação da ver
ba para Nova Europa, Estado de São Pa
ulo, no valor de R$ 60.000,00, consignada
no Orçamento da União para o exercício
de 1999 (funcionai progr'amátlca:
13.075.0428.1619.0688).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$ 60.000,0, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1999
(funcional programática: 13.075.0428.1619.0688),
destinada para aquisição de unidade móvel de sa
úde?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

Requer informações ao Senhor Se
cretário de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República sobre a libera
ção da verba para Morro Agudo, Estado
de São Paulo, no valor. de R$ 50.000,00,
consignada no Orçámento da União para
o exercício de 1999 (funcionai programá
tica: 10.058.0183.3421.1216).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso " e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secre
tário de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério, a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$ 50.000,00, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 10.058.0183.3421.1216), destinada
para obras de infra-estrutura urbana?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 737, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor MI
nistro da Saúde sobre a liberação da ver
ba para Murutlnga do Sul, Estado de São
Paulo, no valor de R$ 50.000,00, consig
nada no Orçamento da União para o
exercício de' 1999 (funcionai programáti
ca: 13.075.0428.3376.1870).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Constitu

ição Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito
a Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Mi
nistro da Saúde, quais as razões que velaram
aquele Ministério a não liberar, até a presente data,
a verba orçamentária de R$ 50.000,00, consignada
no Orçamento da União para o exercício 'de 1999
(funcional programática: 13.075.0428.3376.1870),
destinada para equipamento para unidade mista de
saúde?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕE~
N2 738, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao senhor Mi
nistro da Saúde sobre a liberação da ver
ba para Nazaré Paulista, Estado de São
Paulo, no valor de R$ 50.000,00, consig
nada no Orçamento da União para o
exercício de 1999 (funcional programáti
ca: 13.075.0431.4436.0012).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!!, da Constitu

ição Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito
a Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Mi
nistro da Saúde, quais as razões que levaram
aquele Ministério a não liberar, até a presente data,
a verba orçamentária de R$ 50.000,00, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1999
(funcional programática: 13.075.0431.4436.0012),
destinada para aquisição e distribuição de medica
mentos?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES.
N2 739, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor MI
nistro da Saúde sobre a liberação da ver
ba para Nova Canaã Paulista, Estado de
São Paulo, no valor de R$ 75.000,00, con
signada no Orçamento da União para o
exercício de 1999 ( funcional programáti
ca: 13.075.0428.3376.1874).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!!, da Constitu

ição Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito
a Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Mi
nistro da Saúde, quais as razões que levaram
aquele Ministério a não liberar, até a presente data,
a verba orçamentária de R$ 75.000,00, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1999
(funcional programática: 13.075.0428.3376.1874),
destinada para equipamento para unidade mista de
saúde?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 740 DE 1999

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Minis
tro-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República a resp'eito dos processos n2

427 e 493, publicados no DOU de 19 de
maio de 1993•••

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência seja encamiflha
do ao Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República o seguinte pedido de informações
onde:

1 - Solicito cópia do processo n!! 427 e do con
trato celebrado entre a empresa Suprint Tecnologia
e Informática Ltda, e a Superintendência de Desen
volvimento da Amazônia para prestação de serviços
profissionais do Sr. Edson Arantes do Nascimento,
no valor de R$ 500.000,00;

2 - Solicito cópia do processo nº 493 e do con
trato celebrado entre a empresa Elba Shows e
Eventos e a Superintendência de Desenvolvimento
da Amazônia para prestação de serviços da Sra.
Elba Ramalho, para show comemorativo do aniver
sário do Presidente da República no valor de R$
800.000,00.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 741, DE 1999 .

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Secretá
rio-Executivo da Câmara de Políticas Re
gionais do Conselho de Governo da Pre
sidência da República a respeito dos pro
cessos n2 427 e 493, publicados no DOU
de 19 de maio de 1993.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2!!, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminha
do ao Sr. Secretário-Executivo da Câmara de Políti
cas Regionais do Conselho de Governo da Presi
dência da República o seguinte pedido de informa
ções onde:

1 - Solicito cópia do processo n!! 427 e do con
trato celebrado entre a empresa Suprint Tecnologia
e informática Ltda., e a Superintendência de Oesen-



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

Justificação

O projeto, ora apresentado, objetiva fazer justi
ça aos profissionais da área de Enfermagem, fixan
do-lhes a jornada máxima de trabalho em 30 horas
semanais e em 120 horas mensais.

É notório o desgaste físico e emocional a que
estão sujeitos esses abnegados profissionais que,
não raro, submetem-se a um trabalho intenso cujas
atividades são desempenhadas em pé, ao longo
dos dias e das noites, sujeitos que estão ao "stress"
decorrente do convívio com os doentes, do contato
com pacientes portadores de doenças infec
to-cont,agiosas, dentre outros fatores.

Esta iniciativa procura consolidar a pretensão
inquestionável da categoria, concedendo-lhes uma
redução da jornada laboral como forma de garan
tir-lhes condições mais favoráveis para o desempe
nho de suas atividades profissionais. Nada mais jus
to, portanto, uma vez que os demais profissionais
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volvimento da Amazônia para prestação de serviços da área de Saúde já foram contemplados com oma
profissionais do Sr. Edson Arantes do Nascimento, carga horária reduzida.
no valor de R$ 500.000,00; Tal procedimento representa um suporte que

2 - Solicito cópia do processo n2 493 e do con- lhes facultará a prestação de um trabalho mais pro-
trato celebrado entre a empresa Elba Shows e dutivo, cujos benefícios se reverterão, especialmen-
Eventos e a Superintendência de Desenvolvimento te, em favor dos pacientes sob seus cuidados e da
da Amazônia para prestação de serviços da Sra. sociedade como um todo.
Elba Ramalho, para show comemorativo do aniver- Pelas razões expostas e para que se faça jus-
sário do Presidente da República no valor de R$ tiça a essa laboriosa classe profissional, peço aos
800.000,00. ilustres Pares desta Casa o apoio para a aprovação

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. _ De- deste projeto de lei.
putado Cunha Bueno. Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De-

putado Marcos de Jesus.
PROJETO DE LEI N

2
969, DE 1999 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

(Do Sr. Marcos de Jesus)
N2 742, DE 1999

Altera a Lei n. 7.498, de 25 de junho (Do Sr. Djalma Paes)
de 1986, para dispor sobre a jornada de
trabalho dos Enfermeiros, Técnicos de Solicita informações ao SR. Ministro
Enfermagem e Auxiliares de Enferma- de Estado de Minas e Energia, Sr. Rodo-
gemo lho Tourinho Neto, a respeito do "relató

rio elaborado acerca da venda da Com-
O Congresso Nacional decreta: panhia Hidro Elétrica do São Francisco".
Art. 12 A Lei n2 7.498, de 25 de junhcI de 1986, Senhor Presidente,

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: Requeiro a V. Exa; nos termos do art. 50 da

"Art. 23A A jornada máxima de traba- Constituição Federal combinado com os arts. 115 e
lho dos Enfermeiros, Auxiliares de Enferma- 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
gem e Técnicos de Enfermagem será de 30 dos, que sejam solicitadas informações ao Sr. Minis-
(trinta) horas semanais e 120 (cento e vinte) tro de Minas e Energia referentes ao "relatório sobre
horas mensais. o modelo de privatização da Companhia Hidro Elé

trica do São Francisco - CHESF", com a finalidade
de tomar ciência do inteiro teor do documento ora
elaborado pelo Conselho Nacional de Desestatiza
ção-CND.

Justificação

Embora as sucessivas matérias veiculadas
pela Imprensa do País venham propagando a exis
tência de um relatório acerca do modelo de privati~ .
zação da Companhia Hidrelétrica do São Franciscó.
- CHESF, o Sr. Mozart Araújo, Presidente desta
Empresa, em sua exposição na Reunião de Audiêri
cia Pública perante a Comissão de Minas e Ener
gia, na data de 18 próximo, passado, sequer tec~u
comentários sobre o referido relatório, deixandd a
Bancada Federal Nordestina bastante apreensiva
por se tratar de uma empresa de vital relevância
para o desenvolvimento desta esquecida região. Fa
tos estes que motivam e despertam a nossa profun
da ansiedade em conhecer os tópicos tratados no
documento. '

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Djalma Paes, PSB - PE.
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PROJETO DE LEI NQ 970, DE 1999
(Do Sr. José Roberto Batochio)

Modifica os arts. 382 e 619 do De
creto-Lel nQ 3.689, de 3 outubro de 1941 
Código de Processo Penal - alterando o
prazo para oposição de embargos decla
ratórios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os arts. 382 e 619 do Decreto-Lei n2

3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Proces
so Penal -, passam a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 382 - Qualquer das partes pode
rá, no prazo de cinco dias, pedir ao juiz que
declare a sentença, sempre que nela houver
obscuridade, ambigüidade, contradição ou
omissão." (NR)

"Art. 619 - Aos acórdãos proferidos
.pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
\turmas poderão ser opostos embargos de
declaração, no prazo de cinco dias, contado
da sua publicação, quando houver na sen
tença ambigüidade, obscuridade, contradi
ção ou omissão." (NR)

Art. 212 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Atualmente, o prazo previsto para interposição
de embargos declaratórios é de apenas dois dias,
revelando uma exigüidade prejudicial à defesa dos
interesses e direitos das partes envolvidas.

Quando da reforma do Código de Processo Ci
vil, esse prazo foi fixado em cinco dias em todas as
instância, o que ainda é insuficiente para garantir a
defesa plena, sobretudo quando os advogados têm
banca longe dos tribunais.

A própria Constituição Federal, no seu art. 52,
inciso LV, dispõe que "aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes".

Sem dúvida alguma, um prazo muito exíguo
para interposição de recursos, sejam eles quais fo
rem, interfere no contraditório e na ampla defesa,
impedindo as partes de exercerem, de forma satisfa
tória a defesa de seus direitos e interesses.

Assim, faz-se necessária a modificação do
prazo previsto nos arts. 382 e 619, do Código de
Processo Penal.
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Para isto, contamos com o apoio de nossos Por todo o exposto, oferecemos o presente
ilustres Pares. projeto'de lei à consideração dos'nossos Pares, na

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De- certeza de estar contribuindo para o aperfeiçoamen-
putado José Roberto Batochio. to dos nossos costumes políticos.

PROJETO DE LEI N2 971, DE 1999 Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De-
(Do Sr. Ivan Paixão) putado Ivan Paixão.

Proíbe a Allação de Bens Públicos PROJETO DE LEI N2 972, DE 1999
em anos de Eleição. (Do Sr. Ivan Paixão)

O Congresso Nacional decreta: Acrescenta parágrafo ao art. 73, da
Lei n2 9.504, de 30 de setembro de 1997,

Art. 12 O art. 73 da Lei n2 9.504, de 30 de se- dispondo sobre a transferência voluntá.
tembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte re- ria de recursos em ano eleitoral.
dação:

Art. 73 ..

"IX - realizar, em ano de eleição, a ali
enação de bens públicos, sob pena de nuli
dade.

§ 52 No caso de descumprimento dos
incisos VI e IX do caput, sem prejuízo do
disposto no parágrafo anterior, o agente pú
blico responsável, se for candidato, ficará
sujeito à cassação do registro.

§ 72 As condutas enumeradas nos inci
sos do caput caracterizam, ainda, atos de
improbidade administrativa, o que se refere
o art. 11, inciso I, da Lei n2 8.429, de 2 de
junho de 1992, e sujeitam-se às disposições
daquele diploma legal, em especial às co
missões do art. 12, inciso 11I."

Art. 22 Esta lei entra em vigor na sua publica
ção.

Justificação

É grande a preocupação do legislador com a
adoção de medidas tendentes a proteger a lisura
dos pleitos eleitorais. Essa é, aliás, a ratio que deve
informar o estabelecimento dos casos de inelegibili
dade de natureza infraconstitucional, conforme dis
põe o art. 14, § 92 , da Constituição Federal.

Com o intuito de moralizar as eleiçõl~s e asse
gurar a igualdade de oportunidades dos candidatos,
a Lei n2 9.504, de 30 de setembro de 1997, elenca
uma série de proibições aos agentes públicos, servi
dores ou não (art. 73).

Parece-nos salutar estender tais vedações,
nos anos de eleição, à alienação do patrimônio pú
blico, campo fértil para a prática de abusos que ma
culem a legitimidade dos pleitos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 73, da Lei nº 9.504, de 30 de se

tembro de 1997, fica acrescido o seguinte parágrafo:

"Art. 73 ..

§ 10. Em ano de eleição, a transferên
cia voluntária de recursos de que trata o in
ciso VI, alínea a, quando permitida, não po
derá exceder à média dos valores corres
pondentes às transferências realizadas nos
três anos anteriores. "

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

Justificação

O projeto de lei que ora apresentamos visa a
reforçar o animus moralizante que motivou a Lei nº
9.504, de 1997, instituidora d.e normas p,l:irmanentes
para as eleições. ' .

É indiscutível o avanço da matéria com; a ve
dação legal de realizar transferência voluntária de
recursos nos três últimos meses que antecedem o
pleito. Contudo, parece-nos Que, ainda asSim, e
principalmente pela existência de ressalvas p6r obri
gação formal preexistente, urge Que se iniba qual
quer possibilidade de abusos, limitando-se QS valo
res a serem transferidos.

Certo de que os ilustres Pares bem poderão
compreender o alcance e a importância da rpedida,
aguardo pela sua aprovação.

Sala das Sessões, em 19 de maio de 1999. 
Deputado Ivan Paixão

INDICAÇÃO N2 268, DE 1999
(Do Sr. Ivan Paixão)

Senhor Minist.-o,
Conforme disposto no art. 113 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, por intermédio
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do Conselho Nacional de Polrtlca Criminal e Peni
tenciária, sugiro a Implanta9lo do programa "Tele
curso" também às penitenciárias, por meio da insti
tuição de salas de aulas televisivas. '

JUltlflcaçio

Tendo em vista que a grande maioria de nossa
população carcerária ou é analfabeta ou possui bai
xr••lma escolaridade, a organização de ''Telessalas''
nOI presrdlol e nas colônias agrícolas, industriais ou
.Imll.r.. (para quem cumpre pena no regime se
ml·aberto) .erla ótima medida para ajudar na resso
cilllZlolo do detento. Seria até um meio de ajudá-lo
a paliar o tempo de encarceramento, livrando-o do
ócio tão comum nas penitenciárias e tão pernicioso
para ele.

Acha-se entre as atribuições do Conselho Naci
onal de Política Criminal e Penitenciária, a de propor
às autoridades nele constituídas medidas ao aprimo
ramento e ao desenvolvimento da execução penal.

Como ilustração bem sucedida, cito a expe
riência implantada na Penitenciária do Carandirú,
em São Paulo,por meio da Rede Globo.

Não fosse isso, a Secretaria de Educação à
Distância do Ministério da Educação criou e implan
tou a TV Escola.

Assim, considerando a relevância da questão
na ressocialização e a abrangência da medida, pro
ponho ao Conselho medidas indispensáveis aado
ção do Telecurso e das telessalas às autoridades
competentes.

, Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De-
putado Ivan "alxão.

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO

Senhor Presidente,
Nos termos do § 1" do inciso I do art. 113 do

Regimento Interno, solicito a V. Exll encaminhar ao
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciá
ria, por intermédio do Sr. Ministro de Estado da Jus
tiça Dr. Renan Calheiros, a indicação em anexo.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Ivan Paixão.

PROJETO DE LEI NR 973, DE 1999
(Da Sr:' Nice Lobão)

Altera o art. 5R, inciso I, da Lei nR

7.827, de 1'989.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 5", inciso I, da Lei n" 7.827, de 27

de setembro de 1989, passa a viger com a seguinte
redação:

"Art. 5º .
I - Norte, a região compreendida pelos

Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Mara
nhão, Pará, Roraima, Rondônia, e Tocan
tins;"

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Tem sido motivo de grande preocupação da
classe produtora rural a limitação de recursos para
financiar sua atividade, tanto no que tange ao volu
me, como à adequação das peculiaridades regiona
is,quanto à tempestividade da liberação do respecti
vo crédito.

A grande fonte provedora de recursos para o
crédito rural tem sido o Fundo Constitucional de Fi
nanciamento do Nordeste - FNE, por meio de seu
agente financeiro Banco do Nordeste do Brasil S/A.

Os recursos que compõem este Fundo têm ori
gem em dispositivo constitucional - art. 159, inciso I,
alínea c, da Constituição Federal -, que se regula
mentou via Lei n" 7.827 de 27-9-89.

Essa lei, demais do mencionado Fundo Consti
tucional de Financiamento do Nordeste - FNE, criou
o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
- FNO e o Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste - FCO.

Debalde notável esforço do Banco do Nordes
te, em modernizar sua estrutura e ampliar seu raio
de ação, para oferecer um atendimento adequado
às necessidades de cada estado da região, o Mara
nhão tem sido prejudicado nesse mister.

Por um lado, a circunstância de localizar-se
em área de transição entre o Nordeste semi-árido e
o Norte, úmido, confere ao Estado do Maranhão ca
racterísticas peculiares no que se refere aos proces
sos de produção, freqüentemente diferentes dos
que vigoram nos demais estados nordestinos; por
outro, isso compromete o critério de adequação das
linhas de financiamento, sempre que não conveni
entemente diferenciadas.

As diferenças regionais ficam ainda evidencia
das, quando se considera a exploração de áreas pi
oneiras e de expansão da fronteira agrícola, onde
há necessidade de financiarem-se projetos de in
fra-estrutura econômica.

A grande demanda de financiamento no res
tante da região Nordeste tem limitado o acesso ao
critério de tomadores locais, o que ficou claro ao fi·
nal do ano passado, quando grande volume de pro-



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 743, DE MAIO DE 1999

(Do Sr. Fernando Ferro)

Solicita Informações do Sr. Ministro
do Desenvolvimento, da Indústria e do
Comércio sobre importações realizadas
pelo Brasil das ilhas Cayman.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, parágrafo 211, da

Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e pará
grafo 211, e 155, inciso I, do Regime'ntó Interno da
Câmara dos Deputados, solicitamos a V. Exll en"c87
minhar ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, dà
Indústria e do Comércio, o seguinte pedido de infor
mações:°Jornal Gazeta Mercantil de quinta-feira, 28
de abril deste ano, publicou matéria intitulada "Ale
manha é segundo maior exportador para o País".
Nada de mais com a referida matéria não fosse pelo
fato de a tabela apresentada, tendo como fonte a
Secretaria da Receita Federal, apresentar como 411

maior exportador para o Brasil, abaixo apenas da
própria Alemanha, da Argentina e dos Estados Uni
dos, as conhecidas ilhas Cayman, paraiso fiscal e fi
nanceiro do continente vizinho, o Caribe.

Os dois jornalistas responsáveis pela matéria
não se preocuparam em averiguar porque estavam
entre os exportadores as ilhas Cayman, as quais,
segundo nosso conhecimento, não são exatamente
conhecidas por serem vigorosas fontes de importa
ções de produtos, tecnologia ou serviços da classe
empresarial brasileira.

Diante desse fato inusitado, solicitamos o en
caminhamento ao Sr. Ministro do Desenvolvimento,
da Indústria e do Comércio das seguintes questões:
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postas restou pendente de deferimento, por contin- mento do Nordeste FNE - Banco do Nordeste,
genciamento de recursos, que foram em grande par- quanto o Fundo Constitucional de Financiamento do
te canalizados para créditos emergenciais, nas áre- Norte FNO - Banco da Amazônia.
as assoladas pela seca. Enfim, saliente-se que análise dos dispositivos

.A:cresça-se - por oportuno e pertinente - ao legais que regem os Fundos Constitucionais não im-
aspecto de que já estamos no quinto mês do ano e pede viabilização de nosso projeto, consistente em
ai.nda não existe definição quanto aos recursos do mOdificar a Lei nll 7.827/89, que regulamenta a ma-
FNE, para o exercício de 1999, no estado mara- téria; como acima se põe, para atingir objetivo em
nhense. apreço.

E ressalte-se, doutra sorte, que o Fundo Cons- Ante o ~xposto, contamos com o inestimável
titucional de Financiamento do Norte - FNO, está endosso de nossos ilustres Pares no Congresso Na-
com excesso de disponibilidade, tendo aplicado no cional, para a devida aprovação de nosso projeto.
exercício de 1998 apenas 55% do orçamento de Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De-
304 milhões de reais, colocados à disposição do putada Nlce Lobão.
programa na região (devolução de 38,6 milhões de
reais), por falta quer de tomadores, quer de estrutu
ra de aplicação. Outrossim, os recursos para o pre
sente exercício são da ordem de 600 milhões de re
ais, sendo razoável prever,pois um volume ainda
maior de devoluções.

O agente financeiro do FNO, Banco da Ama
zônia S/A possui onze agências em todo o estado e
é uma das mais destacadas, tradicionais e reconhe
cidas instituições financeiras que atuam no Mara
nhão.

Isto posto, colocamos em pauta a necessidade
de se estender ao Maranhão a abrangência da área
de atuação do FNO, sem prejuízo da atual ação do
FNE, a exemplo do que fazem os organismos regio
nais de desenvolvimento Sudam e Sudene, ambos
com atuação concomitante no estado. Para isso,
propomos nosso projeto.

A medida teria o efeito benefício de (1) suprir
as deficiência de recursos do FNE, (2) melhor aten
der a pré-amazônia maranhense com linhas de fi
nanciamento ao setor produtor, mais identificadas
com os processos de produção em vigor na região
Norte, (3) permitir financiamento de obras de in
fra-estrutura nas áreas da fronteira agrícola e, ain
da, (4) evitar a devolução de recursos, em um qua
dro atual de generalizado aperto orçamentário, em
uma região em que são assaz escassos a par de
imprescindíveis para promover seu desenvolvimen
to. °Maranhão já possui assento nos conselhos
delibarativos da Sudam e da Sudene e o estado
está inserido nos Planos Regionais de Desenvolvi
mento dessas instituições, segundo requer a legisla
ção para operação dos Fundos Constitucionais.

Também se insere nas áreas de atuação das
duas instituições financeiras de caráter regional que
operam tanto o Fundo Constitucional de Financia-



Declara passíveis de usucapião as
áreas abrangidas pelos extintos aldea
mentos de índios de São Miguel e Guaru
lhos, Pinheiros e Barueri, no Estado de
São Paulo, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 112 As áreas abrangidas pelos extintos ai·

deamentos de índios de São Miguel e Guarulhos,
Pinheiros e Barueri, no Estado de São Paulo, são
declaradas passíveis de usucapião.

Art. 212 A União Federal renunciará incontinenti
a seu interesse em todos os processos judiciais e
procedimentos administrativos que tenham por obje
to o domínio ou a posse das áreas referidas no arti
go anterior, independentemente de foro ou instân
cia, sempre que o interesse tenha por fundamento a
existência anterior dos aldeamentos de índios de
São Miguel e Guarulhos,Pinheiros e Barueri.

Parágrafo único. Na omissão do representante
da União Federal, a exclusão dela dos feitos a que

Solicita informações do Sr. Ministro
da Fazenda sobre importações realizadas
pelo Brasil das ilhas Cayman.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, parágrafo 212, da

Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e pará
grafo 212, e 155, inciso I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, solicitamos a V. Ex'! enca
minhar ao Sr. Ministro da Fazenda, o seguinte pedi
do de informações:

O Jornal Gazeta Mercantil, de quinta-feira, 28
de abril deste ano, publicou matéria intitulada "Ale
manha é segundo maior exportador para o País".
Nada de mais com a referida matéria não fosse pelo
fato de a tabela apresentada, tendo como fonte a
Secretaria da Receita Federal, apresentar como 412

maior exportador para o Brasil, abaixo apenas da
própria Alemanha, da Argentina e dos Estados Uni
dos, as conhecidas ilhas Cayman, paraíso fiscal e fi·
nançeiro do continente vizinho, o Caribe.

Os dois jornalistas responsáveis pela matéria
não se preocuparam em averiguar porque estavam
entre os esportadores as ilhas Cayman, as quais,
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1 - Há quanto tempo estão as ilhas C?yman segundo nosso conhecimento, não são exatamente
listadas entre os maiores exportadores para o Bra- conhecidas por serem vigorosas fonte de importa-
sil? ções de produtos, tecnologia ou serviços da classe

2 - Qual tem sido exatamente a pauta de ex· empresarial brasileira.
portações desse país caribenho para o Brasil? Diante desse fato inusitado, solicitamos o en·

3 - Quais são os maiores importadores nacio· caminhamento ao Sr. Ministro da Fazenda das se·
nais (empresas ou grupos) dessa pauta de exporta· guintes questões:
ções? 1 - Há quanto tempo estão as ilhas Cayman

4 - Quais as explicações conhecidas do Mi- listadas entre os maiores exportadores para o Brasil?
nistério do Desenvolvimento, da Indústria e do Co· 2 - Qual tem. sido exatamente a pauta de ex-
mércio para o fato de as ilhas Cayman estarem en- portações desse país caribenho para o Brasil?
tre os maiores exportadores para o Brasil? 3 - Quais são os maiores importadores naciona-

5 - Entre essas explicações estaria alguma is (empresas ou grupos) dessa pauta de exportações?
que tem nas brechas da legislação fiscal brasileira, 4 - Quais as explicações conhecidas do Minis·
ou mesmo em seu entendimento inapropriado, a prin- tério da Fazenda para o fato de as ilhas Cayman es-
cipal causa? Em caso afirmativo, há estimativa da tarem entre os maiores exportadores para o Brasil?
perda provável de arrecadação dessas importações 5 - Entre essas explicações estaria alguma
e das ''teleguiadas'' (empresas brasileiras que, conta- que tem nas brechas da legislação fiscal brasileira,
bilmente, registram exportações para as ilhas Cay- ou mesmo em seu entendimento inapropriado, a prin-
man, as quais serão futuramente registradas como cipal causa? Em caso afirmativo, há estimativa da
importações para o Brasil) - tudo isso para evitarem perda provável de arrecadação dessas importações
o recolhimento de alguns tributos (IPI e ICMS)? e das ''teleguiadas'' (empresas brasileiras, que conta-

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De- bilmente" registram exportações para as ilhas Cay-
putado Fernando Ferro (PT/PE). man, as quais serão futuramente registradas como

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES importações para o Brasil) - tudo isso para evitarem
N2 744, DE MAIO DE 1999 o recolhimento de alguns tributos (IPI e ICMS)?
(Do Sr. Fernando Ferro) Sala das Sessões,19 de maio de 1999. - De-

putado Fernando Ferro (PT/PE).

PROJETO DE LEI N2 974, DE 1999
(Do Sr. Rubens Furlan)
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se refere o caput deste artigo será determinada ex Estado de São Paulo, e que a extinção dos aldea-
officio ou a requerimento de parte. mentos se deu irregularmente e onde ainda existem

Art. 31! Nos casos em que o registro imobiliário remanescentes indígenas a pleitear seus direitos so-
tenha sofrido oposição somente da União Federal bre tais glebas.
pelo fundamento referido no artigo anterior, o oficial A proposição que ora se oferece, dotada da
fica autorizado a proceder ao registro. necessária especificidade, supera o problema e tra-

Art. 41! Nos processos judiciais a que se refere rá sossego a estes milhões de brasileiros. Por isso,
o art. 21! desta lei, em que a União Federal seja a conto com o apoio dos nobres Pares.
única opoente á pretensão declaratória de domínio, Sala das Sessões, de 1999. - Deputado Ru-
a exclusão do feito implicará em sua sucumbência. bens Furlan.

Parágrafo único. A sucumbência será proporci- INDICAÇÃO NR 269, DE 1999
onal nos feitos em que houver outros opoentes. (Do Sr. João Herrmann e outros)

Art. 51! Estalei entra em vigor na data da sua
Sugere ao Ministro da Previdência e

publicação. Assistência Social que sejam reestuda-
Justificação das as medidas a serem adotadas para a

No Estado de São Paulo, milhares de pessoas reestruturação do Instituto Nacional do
são impedidas de consolidar suas propriedades pela Seguro Social, previstas no Decreto n9

circunstância de que o registro imobiliário ou os pro- 2.971, de 26 de fevereiro de 1999.
cessos de usucapião sofrem oposição da União Fe- Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência
deral que alega serem as áreas abrangidas pelos e Assistência Social:
extintos aldeamentos de índios de São Miguel e Gu- O Decreto nl! 2.971, de 26 dé fevereiro de
arull10s, Pinheiros e Barueri. 1999, prevê a reestruturação organizacional do

A área afeta os Municípios de Barueri, Santa- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Nesse
na de Parnaíba, Pinheiro, Mogi das Cruzes, Guaru- sentido, determina, entre outrasn medidas, a centra-
lhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Ribeirão Pires, Iização administrativa em Brasília e a reunião das
São Caetano do Sul, Santo André e São Bernardo atividades previdenciárias em gerências executivas.
do Campo, e os bairros paulistanos de Belém, Tatu- Fomos informados que para alcançar o objeti-
apé, Vila Prudente, Penha, Vila Formosa e São Mi- vo propugnando será necessária a extinção de 14
guel Paulista. superintendências estaduias, ficando as demais 10

Estima-se que os processos judiciais alcancem superintendências como meras representações do
além de cinco mil feitos! Ora é sabido que no extinto INSS, sem efetiva influência administrativa. Além
aldeamento não existem mais índios desde pelo me- disso, serão extintas 126 gerências do Seguro Soci-
nos final do século passado. A quase totalidade dos ai, 105 gerências de Arrecadação e Fiscalização e
particulares sucede cadeias possessórias que re- 80 procuradorias, sendo as mesmas substituídas
montam à época anterior à da promulgação do CÓ- por apenas 80 gerências executivas estaduais.
digo Civil - quando, como se sabe, os terrenos pú- Também serão unificadas as atividades de 1070
blicos eram passíveis de usucapião. postos do Seguro Social e 612 postos de arrecada-

Destes milhares de processos, vários já che- ção em 800 agências da Previdência Social.
garam inclusive ao Supremo Tribunal Federal, que No caso específico do Estado de São Paulo,
decidiu a favor da pretensão dos particulares em de- fomos informados que 88 gerências de Seguro Soei-
trimento da União Federal. ai e de Arrecadação, 21 procuradorias regionais e

Como, entretanto, os precedentes da nossa Cor- 21 gerências administrativas darão lugar a apenas
te Suprema não inibem a União de permanentemente 18 gerências executivas, responsáveis pela conces-
renovar sua oposição, impõe-se que por iniciativa le- são e manutenção de benefícios, arrecadação e fis-
gislativa se dê solução ao problema que prejudica, ao calização, cobrança, procuradoria, administração,
que se calcula, cerca de três milhões de pessoas. serviço social e reabilitação profissional. Para ajudar

Na Constituinte, o Professor José Afonso da nesta tarefa, as atuais gerências que serão extintas
Silva, então assessor do líder da bancada governis- serão transformadas em postos de serviços, sem
ta, intentou introduzir um dispositivo a n~speito. A qualquer autonomia administrativa. A se confirmar
inevitável generalidade do articulado, todavia impe- esta hipótese, o Estado de São Paulo perderá mais
dia que se ressalvassem outras situações, fora do de 70% das agências que possui atualmente.



Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex· nos termos do art. 113, inci

so I e § 1!l do Regimento Interno, seja encaminhada
ao Poder Executivo a Indicação em anexo, solicitan
do um reestudo das medidas contidas no Decreto nll

2.971, de 26 de feverero de 1999, principalmente no
tocante ao Estado de São Paulo.

Salada das Sessões, 19 de maio de 1999. 
Deputado João Herrmann.

REQUERIMENTO DE INFOR~AÇÕES
N2745 DE MAIO DE 1999

(Da Senhora Deputada van..,e~sa Grazziotin)
,

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Educação sobre liberação de
verbas para ,08 estados contidos no Pro
grama Garantia de Renda Mínima.,

, /

Senhor PreSidente,
Nos tepTíos regimentais, solicito a V. Exll seja

encaminh;:ldo ~o S~.nhor Ministro de Educação e do
Desport(>o seguinte pedido de informações:
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Julgamos que as medidas acima mencionadas Recentemente foi divulgado o montante de
precisam ser melhor analisadas, sob pena de serem 15,3 milhões para o Programa Garantia de Renda
extremamente negativos os reflexos de sua imple- Mínima, objetivando informações sobre o referido
mentação, principalmente se levarmos em contar as Programa, julgo necessário os seguintes esclareci-
dificuldades enfrentadas hoje pela clientela da Previ- mentos:
dência Social para solucionar pendências junto ao - Valor destinado aos m.unicípios do Estado do
INSS, tanto no que se refere à concessão de benefíci-Amazonas;
os, como no tocante ao recolhimento de contribuições. - Valor destinado aos estados da região Norte

Além disso, é importante mencionar que a cen- que constam no Programa;
tralização das ações previdenciárias em Brasília - Todos os valores destinados aos municípios
também poderá gerar prejuízos para os usuários do da região Norte contidos no Programa;
sistema, não só pelo distanciamento entre este e o _ A quantidade de pessoas beneficadas por
tomador da decisão, como também pela própria falta estado de município.
de transparência do sistema. Sala das Sessõess, 19 de maio de 1999. - De-

Diante do exposto, solicitamos a V. ExD que, putada Vanessa Grazziotin.
especificamente no caso do Estado de São Paulo,
reestude as medidas contidas no referido Decreto nll REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
2.971, de 26 de fevereiro de 1999, levando-se em N!l 746 DE MAIO DE 1999
conta os impactos de sua implementação para toda (Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

a clientela da Previdência Social. Solicita informações ao Senhor Mi-
Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De- nistro da Casa Civil da Presidência da

putado João Herrmann. República sobre os projetos do Progra-
REQUERIMENTO N2 DE 1999 ma "Brasil em Ação", pafa a região Ama-

(Do Sr. João Herrr:nann) zônica.

Requer, o envio de Indicação ao MI- Senhor Presidente,
nistério da Previdência e Assistência So- Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Consitui-
cial solicitando um reestudo das medi- ção Federal e nos arts. 24, inciso V , § 2ll

, e 115, in-
das contidas no Decreto n2 2.971, de 26 ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exll

, seja
de fevereiro de 1999. encaminhado ao Senhor Ministro da Casa Civil da

Presidência da República o seguinte pedido de in
formações:

O Governo Federal tem divulgado uma série
de investimentos pelo Programa "Brasil em Ação",
para·a Amazônia, entre eles o Programa de Auxílio
Financeiro aos Municípios da Faixa de Fronteira e o
Programa Calha Norte.

O Programa Calha Norte abrange 69 municípi
os ao longo da fronteira, nos Estados do Amapá,
Amazonas, Pará e Roraima, onde habitam mais de
2 milhões de brasileiros.

As ações do Programa se dão por meio da
construção e manutenção de rodovias, implantação
de pequenas centrais elétricas, educacão e assis
tência as comunidades indígenas entre outras.

Já o Programa de Auxílio Financeiro aos Muni
cípios da Faixa de Fronteira inclui a construção e re
forma de escolas e postos de saúde, creches, obras
de infra-estrutura e até aeroportos.

Segundo informações, o Governo Federal rea
Iizou,nos anos de 1997 e 1998, 92 projetos em mu
nicípios localizados na área acima citada e a previ-
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são é a execução de mais 54 projetos no ano em além de criar condições para o combate da biopira-
curso. tari~.

Devido a importância destes empreendimentos Visto a importância deste Projeto para região
para a Amazônia,e com o objetivo de melhol" conhe- Amazônica e para o Estado do Amazonas solicita-
cer tais projetos, solicitamos as seguintes informa- mos as seguintes informações:
ções: a) a cópia integral do referido projeto;

a) a relação dos 92 projetos desenvolvidos nas b) quais os valores já aplicados no projeto até
últimos dois anos, cópia integral dos mesmos e os a presente data, tanto pejo Governo Federal como
recursos federais liberados, com as respectivas da- pelo Governo do Estado do Amazonas? Especificar
tas; as datas das liberações dos recursos;

b) informar se no financiamento de tais proje- c) quais os valores previstos para serem apli-
tos oC'.orreu a participação dos estados ou municípi- cados em 1999 e nos anos seguintes?
os envolvidos. Se positivo, informar os valores e as d) a data prevista para a conclusão dos proje-
datas de liberação dos recursos; tos, a data para entrega das obras e o início do fun-

c) a relação dos 54 projetos cuja execução cionamento. .
está prevista par o ano de 1999; Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De-

d) quais os valores previstos para execução putada Vanessa Grazziotin.
desses projetos e os valores já aplicados em cada REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
um durante o exercício de 1999? Se há uma con- N2 748, DE MAIO DE 1999
tra-partida de estados e municípios? Em que per- (Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)
centual?

Solicita informações ao Sr. Ministro
e) a data da conclusão prevista dos projetos e da Casa Civil da Presidência da Repúbli-

a data para a entrega das obras. ca sobre os projetos do Programa "Brasil
Sala das Sessões, 19 maio de 1999. - Deputa- em Ação", dirigidos para a região Ama-

da Vanessa Grazziotln. zônica.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 747 DE MAIO DE 1999

(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Solicita Informações ao Senhor MI
nistro da Casa Civil da Presidência da
República sobre os projetos do Progra
ma "Brasil em Ação", para a região Ama
zônica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V , § 22 e 115, in
ciso I do Regimento Interno, solicito a V. Exll, seja
convidado o Senhor Ministro da Casa Civil da Presi
dência da República o seguinte pedido de informa
ções:

Tem sido amplamente divulgado notícias sobre
investimentos públicos para a região Amazônica,
entre os programas destaca-se o PROBEM - Pro
grama Brasileiros de Ecologia Molecular, para uso
sustentável para Amazônia, que tem a participação
do Governo Federal, pela Suframa e do Governo do
Amazonas.

A implantação do mesmo permitirá o surgi
mento de.. um pólo de bioindústrias na Amazônia,

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Casa Civil da Presi
dência da República o seguinte pedido de informa
ções:

Foram amplamente divulgados pela imprensa,
notícias sobre amplos investimentos do Governo Fe
deral por meio do Programa "Brasil em Ação", o qual
inclui cinco empreendimento~ na área da in
fra-estrutura essenciais para o desenvolvimento da
Amazônia, são eles:

- Hidrovia do madeira
- Linha de transmissão de Tucurui
- Pavimentação da BR-174
- Recuperação das BR-364/163
- Gás natural de Urucu
No que concerne a imponância deste assunto

para a região Amazônica, opinamos como necessá
rias as seguintes informações:

a) quais os valores dos recursos federais libe
rados para cada empreendimento desde o início de
suas operacionalizações? Informar a data da libera
ção dos recursos;



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 751, DE MAIO DE 1999

(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita informações ao Ministro da
Previdência sobre o Programa de Erradi
cação do Trabalho Infantil (PETI).

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 22 da Consti

tuição Federal e nos arts. 24, inciso 24, inciso V e §
22 , e 115, inciso I do Regimento Interno, solicito a V.
ExlI, seja encaminhado ao senhor Ministro da Previ
dência, o seguinte pedido de informação:

a) o total de recursos repassados por esse Mi
nistério para os estados que desenvolvem o Progra
ma de Erradicação do Trabalho Infantil;

b) cópia do referido programa;
c) detalhar os recursos repassados e as ações

desenvolvidas pelo Estado do Amazonas, dentro do
Programa de Combate à Erradicação do Trabalho
Infantil; ;,..

d) detalhar todas as ações prevlstas para os
estados da região Norte; ,

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putada Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 752, DE MAIO DE '1999

(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita informaçÕes a respeito das
providências tomadas para a demarcação
de terras indígenas nas regiões Raposa
Serra do Sol (RR) e Vale do Javari (AM).

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exl com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que, ouvido a mesa, seja so
licitadas informações ao Senhor Ministro da Justiça,
no sentido de esclarecer esta Casa quanto às provi
dências administrativas tomadas sobre a demarca
ção das t~rras indígenas localizadas nas regiões

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 749, DE MAIO DE 1999

(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Reforma Agrária, a fim de pres
tar esclarecimentos sobre os projetos de
reforma Agrária na Amazônia.

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. Exl seja
encaminhado ao Senhor Ministro da Reforma Agrá-
ria o seguinte pedido de informações: .

a) a relação de todos os projetos de Reforma
Agrária aprovados e localizados na região Amazôni
ca, especificando os recursos aplicados no período
de 1994 até a presente data (ano a ano);

b) quais os recursos previstos para os mes
mos para o ano em curso?

c) especificar a localização dos referidos proje
tos especificando o estado e município, a extensão
da área, o número de assentli\dos e a infra-estrutura
disponível.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putada Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 750, DE MAIO DE 1999

(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Reforma Agrária sobre imóveis
rurais com mais de 10 mil hectares em
cada estado Integrante da Amazônia Legal.

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 22 da Consti

tuição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115,
inciso I do Regimento Interno, solicito a V. Exl, seja
encaminhado ao Senhor Ministro da Reforma Agrá
ria, o seguinte pedido de informação:
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. b) informar se tais empreendimentos contam a) relatório, em ordem decrescente, contendo
ou contaram com outros recursos, além dos federa- os nome e respectivas áreas dos detentores, de
is. Se positivo a procedência e os valores alocados; imóveis rurais em cada unidade da Federação loca-

c) quais os valores previstos para execução Iizados na Amazônia Legal;
desses empreendimentos no ano em curso? Por b) do relatório deve conter as propriedades
projeto; com área superior a 10 mil hectares e as suas res-

d) a data da conclusão prevista dos projetos e pectivas localizações.
a data para entrega das obras. Sala das Sessões, 19 maio de 1999. - Deputa-

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De- da Vanessa Grazziotin.
putada Vanessa Grazziotin.
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a seguinte Emenda ao texto

No mesmo Parecer acentua-se a preocupação
que os parlamentares do Espírito Santo, de maneira
geral, tem tido com o assunto, no sentido de por fim
à atual situação, injusta e injustificável, e mantida
pela União Federal em razão exclusivamente, de

Transcreve, o Parecer, o administrativista Dió
genes Gasparini:

"No direito de alguns países da Europa
e da América, as praias são tratadas com
bens de uso especial ou de uso comum do
povo. Não dispõem sobre as marinhas
como bem de natureza patrimonial. Assim é
nos direitos argentinos, alemão e italiano; a
exemplo de outros países, que afetam as
praias aos interesses da pesca e da nave
gação."

Justificação

É antiga, neste País, a discussão envolvendo
os terrenos de marinha. Compreendendo a faixa de
terreno que confronta com o mar (em extensão fixa
da em lei), merece tal faixa de terras, pela circuns
tância assinalada (a confrontação com o mar), trata
mento diferenciado de outros imóveis. A verdade,
contudo, é que, em nenhum outro país se deu, a
tais terrenos de marinha, o tratamento que merece
no Brasil.

Recebendo, há alguns meses, Parecer de Co
missão Especial, que, na Câmara Municipal de Vitó
rialES, tratou de tal assunto, a requerimento do Ve
reador Hélio Gualberto. No parecer referido, há um
bem elaborado estudo doutrinário sobre o tema. E a
circunstância que antes assinalamos está anotada
naquele Parecer, nestes termos:

"A diferença, especificamente, entre o
tratamento legal do instituto, entre nós, e
nós demais países, é que só no Brasil
fez-se, dos terrenos de marinha, fonte de re
ceita, como bem patrimonial." (grifos adita
dos)
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Raposa Serra do Sol (RR) e Vale do Javari (AM), Federal, promulgam
previstas para esse ano,. constitucional.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De- Artigo único. O art. 20 da Constituição Federal
putada Vanessa Grazzlotln. passa a viger acrescido do seguinte parágrafo 3º:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO "Art. 20 .
Nll 83, DE 1999 § 32 Os terrenos de marinha referidos

(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá) no inciso VII, situados em área urbana, pas-
Revoga a aplicação do Dec:reto nll sam a constituir propriedade dos municípi-

3.048, de 6 de maio de 1999, o qual apro- os, sob a condição de serem transferidos
va o Regulamento da Previdência Social, aos seus ocupantes, na forma da leL"
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica revogado a aplicação do Decreto

n2 3.048, de 6 de maio de 1999.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.

Justificação

Quando do início da votação da Reforma da Pre
vidência a grande preocupação era com o chamado di
reito adquirido. Aqueles que tendo direito à' aposenta
doria por já terem implementado o tempo de serviço ou
a idade pudessem ficar prejudicados. Em razão dessa
preocupação, naquela época conseguimos rejeitar no
plenário da Câmara dos Deputados um Destaque para
Votação em Separado que impunha o limite de idade
cumulativo com o tempo de contribuição.

Essa acumulação, já discutida e rediscutida só
traria como efeito a penalização do trabalhadorbra
sileiro, especialmente os mais humildes, uma vez
que, independentemente de terem contribuído 25,
30, 35 ou mais anos, não poderão se aposentar até
atingirem a idade exigida.

Ora, em um país onde as condições precárias
de trabalho penalizam justamente os que começa
ram a trabalhar mais cedo, são limites elevados,
com os quais não podemos concordar.

Portanto, pelas razões ora expostas e outras já
debatidas, julgamos seja um contra-senso, exigir
aos nossos trabalhadores o limite de idade cumulati
vo com o tempo de contribuição.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. 
Arnaldo Faria de Sá, Deputado FederaVSP.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll, DE 1999

(Do Sr. João Coser e outros)

Acrescenta parágrafo ao art. 20 da
Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição



Justificação

O presente projeto de lei vem precedido de
discussões e de reivindicações das pessoas porta
doras de deficiência física, que desejam que as "au
to-escolas" possuam veículos adaptados com co
mandos manuais de acordo com as legislações do
CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).

Ocorre que as pessoas portadoras de deficiên
cia, possuem isenções do IPI (Imposto sobre Produ
tos Industrializados) e IPVA (Imposto sobre Proprie
dade de Veículos Automotores) para aquisição de
veículos automotores, conforme Lei Federal n2

8.989, de 24 de fevereiro de 1995. Contudo, há pre
visão de um prazo de 180 (cento e oitenta) dias
para apresentarem a respectiva carteira de habilita
ção. Então, devido as dificuldades no aprendizado,
muitas pessoas deixam de adquirir os referidos veí
culos, tão necessários à sua locomoção. A referida
legislação, visa atender pessoas que, em razão de
serem portadoras de deficiência física, não possam,
como as demais pessoas, dirigir automóveis con
vencionais.

Com referência ao custo dos equipamentos
(comandos manuais), cabe informar que custam em
média R$1600,00 (hum mil e seiscentos reais)j sen
do que o veículo, quando não-utilizado por pessoa
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sua voracidade fiscal. Não mais subsistem, vale di- § 32O veículo adaptado deverá conter coman-
zer, as razões históricas que justificaram, entre nós dos manuais universais tais como: empunhaduras
a disciplina constitucional e infra-constitucional dada de volante, uma alavanca de controle do freio e ace-
à matéria. lerador e caixa automática ou similar (embreagem

São relacionadas, no mesmo Parecer, as pro- hidráulica ou computadorizada).
posta que, depois da Constituição de 1988, foram Art. 22 Fica concedido o prazo de 180 dias,
apresentadas por parlamentares capixabas, com o após a regulamentação desta lei pelo Poder Execu-
objetivo que referimos. Das propostas oferecidas, tivo, para os Centros de Habilitação de Condutores
aponta-se, naquele Parecer, como a mais conveni- - CHC, adaptarem-se a esta lei.
ente Emenda Constitucional apresentada pelo então § 12 Após transcorrido o prazo previsto no ca-
Deputado Jorge Anders, em 1996, transferindo aos put deste artigo, as empresas que descumprirem
municípios a propriedade dos atuais terrenos de ma- esta lei estarão sujeitas às.seguintes penalidades:
rinha, situados em áreas urbanas, com a condição a) advertência;
de serem transferidos a seus ocupantes. Quanto ao b) multa;
ocupantes, já recolheram aos cofres da União, como c) suspensão da licença;
laudêmios ou foros, somas significativas. Nada rece- d) cancelamento definitivo da licença.
berão, pois, de mão beijada. Quanto aos municípi- § 22 Em caso de reincidência, a multa comina-
os, por serem os entres federativos em que encra-
vados os imóveis, por estarem mais próximos dos da será aplicada em dobro.
ocupantes e melhor conhecerem o problema, são, Art. 32 O Poder Executivo regulamentará está
por isto mesmo os mais indicados para a solução, lei no prazo máximo de noventa dias, a contar da
recebendo título sob a condição de transferi-lo aos data de sua publicação.
seus ocupantes, na forma da lei. Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua

Estamos, em suma, acolhendo a sugestão do publicação.
Parecer que referimos, apresentado à consideração Art. 52 Ficam revogadas as disposições em
do Congresso Nacional a presente Emenda Consti- contrário.
tucional. Pela relevância da matéria e pelo próprio
mérito da proposição, contamos a colham os emi
nentes membros do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado João Coser.

PROJETO DE LEI Nl! 975, DE 1999

"Obriga os Centros de Habilitação
de Condutores - CHC, a adaptarem dez
por cento de sua frota para o aprendiza
do de pessoas portadoras de deficiência
física, e dá outras providências."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12Ficam obrigados os Centros de Habilita

ção de Condutores - CHC, a colocar à disposição
de seus usuários portadores de deficiência física,
dez por cento de seus veículos.

§ 12 Os Centros de Habilitação de Condutores
- CHC, para cumprir o previsto no caput deste arti
go, poderão associar-se entre si ou utilizar a inter
mediação de seu representante legal para colocar à
disposição os referidos veículos.

§ 22 O veículo eventualmente utilizado para o
aprendizado de pessoa portadora de deficiência físi
ca deverá usar, quando servido a esse fim, as sinali
zações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.



Justificação

Boa iniciativa esta do Ministério da Saúde, de
promover campanhas de vacinação contra a gripe
em idosos, como forma de prevenir doenças mais
graves. Não obstante, ser muito estreita a faixa etá
ria atingida, os resultados começarão a ser verifica
dos à curto prazo. Estudos comprovam que a pneu
monia e patologias similares, começa com um sim
ples resfriado. Demonstram que evitando-se a gripe,
a probabilidade de contrair outras moléstias do gê-
nero é infinitamente menor. .

Várias empresas de todo o País estão vacinando
seus funcionários com recursos próprios, contra gripe.
Também já tomou-se rotina as agremiações esportivas
brasileiras vacinarem seus atletas contra a gripe. A
principal argumentação é de que são muitos os dias
perdidos devidO a gripes contraídas por funcionários,
notadamente nos estados do sul e sudeste, pela carac
terística do clima, sazonalmente frio e úmido.

Da mesma forma são inúmeras as pessoas
que recorrem a serviços médicos particulares com o
pagamento médio de R$35,OO a R$50,OO, por dose
de vacina com a finalidade de imunizar-se, a seus
familiares ou funcionários. A experiência do Ministé
rio da Saúde no ano de 1999, demonstra que adqui
rindo grandes lotes da vacina o preço a ser pago
baixa sensivelmente.

Outro programa que fortalece a proposta de
vacinação em massa contra a gripe, é a economia
para os cofres públicos. Os gastos com a compra
dos lotes e a implementação do programa de vaci-

: .'~ nação é muito inferior aos custos que doenças
" como a gripe e suas derivadas exigem.

O Art. 196 da Constituição Federal diz que "a
saúde é um direito de todos e dever do Estado, ga
rantindo mediante políticas sociais e econômicas
que visem a redução do risco de doenças e de ou
tros agravos..." Portanto, não vejo porque o poder
público não possa contribuir para reduzir a incidên
cia da gripe, que tem gerado diversos problemas.

PROJETO DE LEI NR 976, DE 1999

"Institui campanha de vacinação
anual contra a gripe, por intermédio do
Ministério da Saúde."
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portadora de deficiência física, automaticamente, in- Art. 92 Fica o Ministério da Saúd~ obrigado a
tegrar-se-á a frota convencional da empresa. incluir a campanha de vacinação contra a gripe nas

Em face do exposto, coloco o presente projeto suas previsões de gastos para o ano seguinte à pu-
de lei a apreciação dos nobres pares, com o que blicação da presente lei.
rogo por sua aprovação. Parágrafo Único. Os recursos indicados pelo

Sala das Sessões, 19 de maio de '1999. - Ministério da Saúde, serão previstos expressamente
Pompeo de Mattos, Deputado Federal e ViI~e-Líder no Orçamento Geral da União, do mesmo ano.
da bancada do PDT. Art. 10. A presente lei entra em vigor na data

de sua publicação.
Art. 11. Ficam revogados as disposições em

contrário.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O Ministério da Saúde deverá proceder

anualmente a vacinação em massa da população
economicamente ativa.

Art. 22 A campanha abrangerá todos os esta
dos brasileiros onde a incidência da doença é ex
pressiva.

§ 12 Caberá às secretarias estaduais de saúde
informar ao Ministério da Saúde os dados que dis
põe sobre a incidência de gripe e apresentar estu
dos que identifiquem o impacto da moléstia e suas
derivadas, nos gastos com atendimento médico,
medicamentos e internação hospitalar.

§ 22 As secretarias estaduais de saúde deve
rão, obrigatoriamente, requerer a inclusão de seus
respectivos estados no programa de vacinação, ba
seando-se nos dados dos estudos previstos no pa
rágrafo primeiro.

Art. 32 Para execução da referida vacinação
será firmado convênio entre o Ministério da Saúde e
as secretarias estaduais.

Art. 42 A aplicação da vacina contra a gripe
será iniciada, prioritariamente, em empresas da ini
ciativa privada e repartições públicas.

Art. 52 Na segunda fase, serão vinculados to
dos que estejam em idade potencialmente produti
va, entre 18 e 65 anos.

Art. 62 O Ministério da Saúde, em conjunto
com secretarias de saúde estaduais e municipais,
realizará ampla campanha de esclarecimento sobre
a vacinação.

Art. 72 A campanha de vacinação deverá ser
implementada, impreterivelmente, a partir do ano
seguinte da entrada em vigor desta lei.

Art. 82 A realização do previsto no artigo prime
iro desta lei, ocorrerá independentemente de outros
programas de vacinação já existentes.



Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.

50, § 22, da Constituição Federal, e do art. 115, inciso
I, do Regimento Intemo, encaminhar ao Sr. Advogado
Geral da União - Dr. Geraldo Magera da Cruz Quin
tão, o seguinte requerimento de informações:

a) Quantos processos de responsabilidade
deste órgão foram pedidos em grau de recurso nos
últimos cinco anos?

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 753, DE 1999

Solicita informação ao Sr. Advoga
do Geral da União a respeito da atuação
dos procuradores a ela subordinados.

Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 50, § 211, da Constituição Federal, e do art. 115,
inciso I, do Regimento Interno, encaminhar ao Sr.
Advogado Geral da União - Dr. Geraldo Magela da
Cruz Quintão, o seguinte requerimento de informa
ções:

a) Quantos processos de responsabilidade
deste órgão, foram perdidos em grau de recurso nos
últimos cinco anos?

b) Qual o controle exercido nestes processos,
quanto a adequação dos recursos interpostos, juris
prudência aplicada ao caso, observação' do prazo
ou outros aspectos que possam influenciat na deci
são da causa?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Bispo Rodrigues, PL - RJ.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 754, DE 1999

Solicita ao Sr. Advogado Geral da
União a respeito dos processos de res
ponsabilidade deste órgão nos últimos
cinco anos.
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Entendo que - se não bastasse o lado do indivíduo b) Qual o controle exercido nestes processos,
- simplesmente a economi~ que se fizer com hospi- quanto a adequação dos recursos interpostos, juris-
talizações e medicamentos e os ganhos de produti- prudência aplicada ao caso, observação do prazo
vidade nas empresas de todos os ramos, comercia- ou outros aspectos que possam influenciar na deci-
is, industriais e de serviços, já justificarão o investi- são da causa?
menta na vacinação. Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De-

De acordo com o acima exposto, e na certeza putado Bispo Rodrigues; PL - RJ.
do interesse público, conto com a avaliação criterio- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
sa dos nobres pares. N2 755~ DE 1999

Sala das Sessões, 18 de maio de 1999. -
Pompeo de Mattos, Deputado Federal e Vice-Líder Solicita informações ao Sr. Advoga-
da bancada do PDT. do Geral da União a respeito dos proces

sos de responsabilidade deste órgão.

Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 50, § 211, da Constituição Federal, e do art. 115,
inciso I, do Regimento Interno, encaminhar ao Sr.
Advogado Geral da União - Dr. Geraldo Magela da
Cruz Quintão, o seguinte requerimento de in
formações:

Em recente notícia vinculada na imprensa, afir
mou-se que a União teria perdido o prazo para a
prática de ato processual em ur,n processo em que a
empresa Esso Brasileira de Petróleo Limitada figura
va como parte, no Tribunal Regional Federal da 21

Região. Tendo em vista as questões envolvidas
neste incidente, questiona-se:

a) Quais os processos em que a União figura
como parte, juntamente com a empresa Esso Brasi
leira de Petróleo Limitada?

b) Destes processos, qual o assunto dos feitos
oriundos do Tribunal Regional Federal da 21 Região,
dando-se a fase processual em que se encontram?
Encaminhar também as sentenças e os acórdãos a
eles referente.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - De
putado Bispo Rodrigues, PL - RJ.

PROJETO DE LEI NR 977, DE 1999
(Do Sr. Edison Andrino)

Dispõe sobre o adicionai de Insalu
bridade para carteiros.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 111 O empregado, no exercício da atividade
de carteiro, tem direito ao adicional de insalubrida
de, previsto no art. 189 da Consolidação das Leis do
Trabalho, em grau médio, conforme o art. 192 do
mesmo diploma legal.

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.



Maio de 1999
!

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 22583

Justificação

A nossa proposi,ção- visa reconhecer o risco
que a atividade dos carteiros implica, garantindo o
adicional de insalubridade para esses profissionais.

Com efeito, os carteiros desempenham uma
das mais importantes funções no mundo moderno:
garantir a comunicação entre as pessoas.

A atividade dos carteiros sujeita-os a toda e
qualquer condição climática, pois, independente do
frio ou do calor, da chuva ou do sol, esses profissio
nais zelosos fazem chegar até nós toda a nossa
correspondência..

Além' disso, os! integrantes dessa cat(~goria la
borai sofrem ataques de cães, acidentes no trajeto,
em virtude dos riscos de trânsito das áreas urbanas,
cuidando para que a comunicação entre as pessoas
não seja prejudicada.

Deve ser salientado qUe tais trabalhadores,
muitas vezes, devem carregar sacolas com mais de
quinze quilos por vários quilômetros.

Quando recebemos a nossa correspondência
em nosso lar ou no local de trabalho, não costuma
mos nos lembrar do longo caminho percorrido ante
riormente para que tivéssemos tal conforto.

É tempo de se reconhecer tais condições de
trabalho, concedendo aos carteiros o adicional de
insalubridade em grau médio diante das condições
de trabalho que representam efetivo dano à saúde.

Acreditamos ser o presente projeto de grande
relevância social, prestigiando uma categoria profis
sional, às vezes esquecida e, portanto, contamos
com o apoio de nossos ilustres Pares a fim de apro
vá-lo.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - Depu
tado Edison Andrlno.

PROJETO DE LEI N2 978, DE 1999
(Do Sr. Deputado Nilson Pinto)

Cria o Programa de Iniciação Espor
tiva, e dá outras provldê.,cias.

O Congresso Nacional decreta: '- .
Art. 12 Fica criado o Programa de Iniciação

Esportiva, a cargo do Ministério do Esporte e Tu
rismo, com abrangência em todo o território nacio
nal.

Art. 22 O Programa de Iniciação Esportiva des
tina·~e a apoiar financeiramente, por meio da con
cessão de bolsas de iniciação esportiva, a formação
de jovens atletas de competição que desenvolvam
projetos de treinamento específico sob a orientação

de técnicos credenciados pelo Ministério do Esporte
,eíurismo.

Art. 32 O Ministério do Esporte e Turismo alo
cará, em seu orçamento anual, dotação necessária
à cobertura dos custos financeiros do programa.

Art. 42 É facultado ao Ministério do Esporte e
Turismo captar recursos financeiros junto a iniciativa
privada para o desenvolvimento do programa.

Parágrafo Único. A pessoa física ou jurídica
que contribuir financeiramente para o programa de
iniciação esportiva poderá deduzir do total líquido do
Imposto de Renda devido o equivalente a até cin
qüenta pontos percentuais do valor efetivamente
aplicado no programa.,

Art. 5Q O Poder Éxecutivo, regulamentará esta
lei no prazo de noventa dias, contados a partir de
sua aprovação.

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 7Q Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

Trata-se da implantação de um programa de
bolsas de iniciação esportiva para apoiar financeira
mente a manutenção de jovens talentos que, sob a
orientação de treinadores especializados, terão me
lhores condições para dedicar-se ao desenvolvimen
to de seu potencial e ao aprimoramento de sua téc
nica. É um mecanismo de elevado alcance social,
pois possibilitará aos jovens atletas de baixa renda
a prepl:iração para as competições esportivas, em
condições de igualdade com os mais afortunados,
fazendo surgir novos valores para o esporte de ren-

, dimento, além de contribuir para a integração social
desses jovens.

O programa proposto é inspirado na experiên
cia positiva do Programa de 'Iniciação Científica, de
senvolvido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia,
por meio do CNPq, que há vários anos vem obtendo
grande sucesso na formação de jovens cientistt:!,s,
em todo o País.

Ao se permitir contribuições financeiras da ini·
ciativa privada - pessoas físicas e jurídicas - para o
desenvolvimento do programa aqui proposto, es
tar-se-á dando impulso a prática esportiva, com a
necessária partilha de incentivos financeiros entre o
Estado e a sociedade civil, por intermédio de incenti
vos fiscais, assentados na base do interesse social
e do desenvolvimento da educação desportiva.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. 
Deputado Nilson Pinto.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 756, DE 1999

(Dos Srs. Airton Cascavel e Régis Cavalcante)

Senhor Presidente,

Conforme disposto nos arts. 115, I e 116, 11, b,
requeremos, por meio do Ministério do Orçamento e
Gestão, em face de eventuais fraudes com recursos
da Amazônia, conforme notícias veiculadas pela im
prensa escrita (cópias em anexo), as seguintes in
formações do Sr. Ministro Pedro Parente:

1 - Quais irregularidades, envolvendo a Supe
rintendência da Amazônia, consta da auditoria pro
movida pela Secretaria de Controle Interno?

2 - Quais tipos de fiscalização ou auditoria fo
ram providenciadas pelo Ministério envolvendo, dire
ta ou indiretamente, a Superintendência de Desen-
volvimento da Amazônia? .

3 - A Secretaria de Controle Interno ou o pró
prio Ministério recebeu quais denúncias relaciona
das a fraudes na Sudam?

4 - Quais projetos ou empreendimentos deixa
rão de ser implementados ou tornados irregulares,
em razão de erros de procedimentos ou fraude de
tectada durante fiscalizações?

5 - Quais medidas saneadoras foram adota
das no âmbito do Ministério e quais providências ad
ministrativas estão em curso para cobrar responsa
bilidades?

6 - Deixou-se, em virtude de denúncias, de
dispender qualquer recurso orçamentário àquela Su
perintendência?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - Depu
tado Airton Cascavel e Deputado Régis Cavalcante.

PROJETO DE LEI N2 979, DE 1999
(Do Sr. Pastor Oliveira Filho)

Dispõe sobre a obrigatoriedade das
empresas de ônibus interestaduais con
cederem desconto de 30% no valor total
dos bilhetes de passagens para idosos
acima de 65 anos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Que todas as empresas de ônibus inte

restaduais, concedam desconto de 30% no valor to
tal da passagem para idosos acima de 65 anos, in
dependentemente de sexo, raça e religião..

Art. 22 O bilhete de passagem, será nominal e
intransferível, devendo o idoso identificar-se na hora
do embarque, portando o mesmo a cédula de identi
dade.

Art. 32 Para idosos terem acesso a este benefí
cio, basta que os mesmos compareçam munidos de
sua cédula de identidade original e preencher for
mulário próprio disponível em todas as empresas
dentro do Território Nacional, com igual teor.

Art. 42 Caso o idoso não seja alfabetizado, po
derá usufruir também do benefício, para isso, basta
que o mesmo preencha todos os requisitos. Neste
caso, a empresa será responsável pelo preenchi
mento da ficha do mesmo. A única diferença, é que
nestes casos, a empresas ficará com uma cópia da
cédula de identidade do idoso para comprovação do
agente emissor para com a empresa, já que a ficha
não será assinada.

§ 12 O idoso não alfabetizado fica sem a obri
gação de fazer qualquer tipo de assinatura, ou mes
mo passar por qualquer situação de constrangimen
to.

Art. 52 Acompanhantes de pessoas idosas,
não terão direito ao benefício do desconto em qual
quer que seja a hipótese.

Art. 62 Este benefício será em nível nacional,
não importando a origem nem o destino. Fica tam
bém a critério do passageiro idoso o dia e horário
que queira viajar. Dentro dos horários das empresas
havendo vagas, o mesmo terá o direito de escolha.
Também não haverá o limite de viagens.

Art. 72 As empresas terão dedução de Imposto
de Renda sobre a venda de passagens à idosos.

Art. 82 A empresa que não cumprir a lei, pode
rá ter seu alvará de funcionamento caçado, e ainda
pagar multa correspondente a 50.000 UFIR (Unida
de Fiscal de Referência).

Parágrafo único. Os valores arrecadados refe
rentes as multas aplicadas nas empresas, serão re
vertidos para instituições de caridade sem fins lucra
tivos e que cuidem de idosos, no mesmo estado em
que foi aplicada a mesma.

Art. 82 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 92 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

É inegável que, atualmente, os idosos do nos
so País estão cada vez mais esquecidos. Não
tão-somente esquecidos, como também desprivilegi
ados em todos os sentidos.

Um idoso hoje, se aposentado pelo regime e
celetista, 90% ganham 1 salário mínimo. Os remédi
os cada vez .mais caros, o vestuário, a alimentação,
impostos ~tc...



Bloco

AMAPÁ

PFL
PFL

Dr. Benedito
Sérgio Barcellos
Presentes do Amr.tpá: 2

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Partido

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Robério Araújo PPB
Presentes de Roraima: 2
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Brasília, de maio de 1999; 1782 da Indepen
dência e 1112 da República.

Justificação

O Estado do Maranhão tem mais de 50% de
seu território na região Norte, tendo, inclusive, as
sento no Conselho Deliberativo da Sudam. Esta
identificação justifica a inclusão desta área nos be
nefícios do Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte - FNO.

Por outro lado, a localização desta área entre
o Nordeste semi-árido e Norte úmido dá-lhe caracte
rísticas peculiares dentro do processo de produção,
sobretudo na expansão da fronteira agrícola, que
exige a execução de projetos de infra-estrutura.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. 
Roberto Rocha, Deputado Federal.

OFíCIO N2 125/99 GDPO

Brasília, 17 de maio de 1999

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, que seja realizada Sessão Solene, no dia
20 de Abril de 2000, para homenagear a cidade de
Brasília, pela passagem do seu aniversário, que
ocorrerá no dia 21 de Abril.

Certo do pronto atendimento, renovo-lhe votos
de estima e consideração.

Atenciosamente, Deputado Paulo Octávio, Vi
ce-Líder do PL e Deputado Inocêncio Oliveira, lí
der do PFL.

rio.
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Existe lei que benefibia o idoso de 65 anos em
diante, dentro dos centro\=! urbanos, pois com sua
carteira de identidade, ele pode transitar gratuita
mente pelo sistema de tran~portescoletivos.

.pelo pouco tempo que exerço o mandato de
deputado federal, o que mais vejo pelos corredores
~ gabinetes desta casa, sãQ nossos velhinhos pe
dindo ajuda financeira para viajarem querendo ficar
próximos de seus parentes ,distantes, ou mesmo
irem embora, já que a vida na ,cidade grande é mais
difícil de que se possa imaginar.

Por conseguinte nada mais justo que lhes seja
garantido o direito de desconto'de 30% nas passa
gens de ônibus interestaduais.

Para finalizar, lembro aos nobres companhei
ros, que as empresas aéreas na hora que () cidadão
vai fazer a reserva, o emissor pergunta se o passa
geiro daquela mesma reserva é menor de 11 anos
ou maior de 65 anos. Felizmente, na maioria das ve
zes que um idoso viaja de avião, ele nem sempre
precisa de um desconto, apesar de também ser me
recido tal desconto. Porque não o idoso mais neces
sitado, aquele que viaja muitas vezes 3 dias dentro
de um ônibus, mal alimentado, mal acomodado, não
merecer este desconto que além de, para as empre
sas não representarem quase nada, para o idoso
menos favorecido, é uma grande contribuição.

Por essas razões, apresento este projeto de lei
que, estou certo, receberá dos nobres pares desta
Casa total apoio para sua aprovação.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. - Pas
tor Oliveira Filho, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N2 980, DE 1999

"Altera o inciso I do art. 52 da Lei n2

7.827, de 27 de setembro de 1989."

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta

e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 12 O inciso I, do art. 52 da Lei n2 7.827, de

27 de setembro de 1989 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"I - Norte, a região compreendida pe-
los Estados do Acre, Amazonas, Amapá,
Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins e além
da Parte do Estado de Maranhã() incluída
na área de atuação da Sudam;"

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

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá-
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ACRE

PPS

PARÁ

PFL
PMDB

Jairo Azi
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Rocha
Waldir Pires
Presentes da Bahia: 5

GOIÁS

PSDB
PMDB
PSDB
PFL
PMDB

Basílio Villani
José Carlos Martinez
Márcio Matos

MATO GROSSO DO SUL

Waldemir Moka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

PSDB
PTB
PT

Lúcia Vânia
Nair Xavier Lobo
Pedro Canedo
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 5

MINAS GERAIS

Fernando Diniz PMDB
Maria Elvira PMDB
Nilmário Miranda PT
Silas Brasileiro PMDB
Vitoria Medioli PSºB
Walfrido Mares Guia PTB
Presentes de Minas Gerais: 6 .

EspíRITO SANTO

Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PSDB
Presentes do Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Paulo de Almeida PPB
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Antonio Kandir PSOB
Antonio Palocci PT
Cunha Bueno PPB
Iara Bernardi PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Marcos Cintra PL PL.JPSTIPSlJPMNlPSD
Medeiros PFL
Moreira Ferreira PFL
Robson Tuma PFL
Teima de Souza PT
Valdemar CostaNeto PL PL.JPSTIPSL.JPMNlPSD
Presentes de São Paulo: 11

DISTRITO FEDERAL

Paulo Octávi oPFL
Presentes do Distrito Federal: 1

ALAGOAS

João Caldas PMN PUPST/PSUPMN/PSD
Presentes de Alagoas: 1

BAHIA

PFL
PFL
PFL
PFL
PT

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT
Joaquim Francisco PFL
Luciano Bivar PSLPUPST/PSUPMN/PSD
Pedro Eugênio PSB PSB/PCdoB
Ricardo Fiuza PFL
Presentes do Pernambuco: 5

Márcio Bittar
Presentes do Acre: 1

TOCANTINS

Paulo Mourão PSDB
Presentes de Tocantins: 1

MARANHÃO

Eliseu Moura PPB
Nice Lobão PFL
Roberto Rocha PSDB
Presentes do Maranhão: 3

CEARÁ

Arno Bezerra PSDB
Roberto Pesso aPFL
Sérgio Novais possible PSB/PCdoB
Presentes do Ceará:3

PIAuí

Mussa Demes PFL
Presentes do Piauí: 1

Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Presentes do Pará: 2

RONDÔNIA

Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Presentes de Rondônia: 3
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BAHIA

PT
PSDB
PPB

GOIÁS

PMDB
PMDB
PPB
PFL

PARANÁ

PFL
PPB
PFL

ALAGOAS

PTB
PSB

SÃO PAULO

PPB
PST PL./PSTIPSLJPMNiPSD

PTB
PFL

MINAS GERAIS

PFL
PMDB

RIO GRANDE DO SUL

PT
PT
PMDB

Esther Grossi
Luiz Mainardi
Synval Guazzelli
Total de Ausentes: 3

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encer
ro a sessão, designando para amanhã, quinta-feira
dia 20, às 14 horas, a seguinte

SERGIPE

José Teles PSDB
Total de Ausentes: 1

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB
Total de Ausentes: 1

Airton Roveda
José Janene
Santos Filho
Total de Ausentes: 3

Albérico Cordeiro
Givaldo Carimbão
Total de Ausentes: 2

Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Yvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 3

Ary Kara
De Velasco
Duilio Pisaneschi
Maluly Netto
Total de Ausentes: 4

Carlos Melles
Saraiva Felipe
Total de Ausentes: 2

Euler Morais
Norberto Teixeira
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Total de Ausentes: 4
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PIAuí

PFL

PARÁ

PSDB

Ricardo Rique
Tota~ de Ausentes: 1

Nices Ribeiro
Total de Ausentes: 1

TOCANTINS

PMDB
PPB

Partido Bloco

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Total de Ausentes: 1

AMAPÁ

Badu Picanço PSDB
Total de Ausentes: 1

Ciro Nogueira
Total de Ausentes: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PPB
TotaU de Ausentes: 3

PARAíBA

PMDB

CEARÁ

Chiquinho Feitosa PSDB
Total de Ausentes: 1

Igor AveJino
Pastor Amarildo
Total de Ausentes: 2

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Gastão Vieira PMDB
Paulo Marinho PFL
Remi Trinta PL PUPSTIPSUPMN/PSD
Total de Ausentes: 4

Maio de 1999._---------------------------==-----_..:..:..::.--==.::..:..
Rubens Bueno PPS

l:lresentes do Paraná: 4

RIO GRANDE DO SUL

Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 3

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:



22588 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI N° 3.961, DE 1997

(DO SR. MIRO TEIXEIRA)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nO 3.961 1997, que estabelece normas para o uso
médico do silicone e dá outras providências.
Pendente de pareceres das Comissões: de
Seguridade Social e Família; e de Constituição e
Justiça e de Redação.

URGÊNCIA
(Artigo 151, I, "j", c/c art. 52, § 6° do Regimento

Interno)

Discussão

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 783-A, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 783, de 1999, que aprova o
texto do Acordo Básico de Cooperação Científica,
Técnica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
Federação da Rússia, em Brasília, em 21 de
novembro de 1997; tendo pareceres d~s Comissões
de Finanças e Tributação, pela adequação financeira
e orçamentária, e no mérito pela aprovação (Relator:
Sr. Luiz Salomão); e de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, jur!dicida~e. e
técnica legislativa (Relator: Sr. Jose Antomo).
Pendente de parecer da Comissão de Ciências e
Tecnologia, Comunicação e Informática.

Prazo vencido em 01/03/99.

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 30-A, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES

EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 30, de 1999, que aprova o
texto do Acordo de Cooperação Técnica, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Jamaica, em Brasília, em 28 de agosto

de 1997; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação (Relator: Sr. Darci Coelho).
Pendente de pareceres das Comissões: de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática; e de
Finanças e Tributação.

Prazo vencido em 13/04/99.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

1- Emendas

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas
(Art. 216, § 1° do Regimento Interno)

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 11/99 (ROLAND LAVIGNE) - que altera o art. 81
do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 24-05-99

11 - Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3°
combinado com ART. 132, § 2°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 554-A/97 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Sociedade Sobradinho
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de
Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 24-05-99

N° 13-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato constante do
Decreto de 14 de novembro de 1997, que
renova a concessão da Rádio Educadora de
Dois Vizinhos Ltda., para explorar serviço de



Maio de 1999 . DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 22589

radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

DECURSO: 30 DIA
ÚLTIMO DIA: 24-05-99

N0 17-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova os atos que renovam
as concessões outorgadas à Fundação
Metropolitana Paulista, para explorar serviços de
radiodifusão sonora em onda média e onda
curta, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

DECURSO: 30 DIA
ÚLTIMO DIA: 24-05-99

N° 18-A/99 - (COMISSÃO DE C!ÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato constante do
Decreto de 1° de abril de 1998, que renova a
concessão da Rádio .Cultura de Bragança
Paulista Ltda., para; explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Bragança Paulista, Estado de São Paulo.

DECURSO: 30 DIA
ÚLTIMO DIA: 24-05-99

N0 22-A/99 - (COMISSÃO DE C!ÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Alvorada de Cardoso Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão semora em
onda média, na cidade de Cardoso, Estado de
São Paulo.

DECURSO: 30 DIA
ÚLTIMO DIA: 24-05-99

N0 25-A/99 - (COMISSÃO DE C!ÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Sociedade Rádio Novo
Horizonte Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Novo Horizonte, Estado de São Paulo.

DECURSO: 30 DIA
ÚLTIMO DIA: 24-05-99

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
. COMISSÃO - ART 54

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART. 144)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 10

2.·1 ~ PELA· INCOSTITUCIONALlDADE E10U
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 30
combinado com ART. 132, § 20

PROJETOS DE LEI:

N° 1.058/95 (SENADO FEDERAL) - Autoriza do
Poder Executivo a celebrar atos internacionais
para supressão do sigilo bancário nos casos
de lesão do patrimônio público.

DECURSO: 40DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

N° 1.910/96 (SENADO FEDERAL) - Autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Ariquemes, no Estado de
Rondônia.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

N° 1.962196 (SENADO FEDERAL) - Altera a
denominação da Escola Agrotécnica Federal
de Sombrio para Escola Agrotécnica Federal
de Santa Rosa do Sul.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

N° 2.499/96 (SENADO FEDERAL) -' Autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica
Federal de Caracarai, no Estado de Roraima.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

NO 2.628/96 (SENADO FEDERAL) - Autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica
de São João da Baliza, no Estado de Roraima.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

N° 2.630/96 (SENADO FEDERAL) - Autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Rondonópolis, no Estado de Mato
Grosso.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

N° 2.631/96 (SENADO FEDERAL) - Autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica
Federal de Mucajai, no Estado de Roraima.

DECURSO: 4° dia
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 202, §
1°
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO:

N° 619/98 (OSCAR ANDRADE e OUTROS) ,
Acrescenta os parágrafos 9° e 10, ao art. 144
da Constituição Federal, criando a
possibilidade de convênio, entre a União e os
Estados localizados em áreas de fronteira, que
atribua competência às polícias civis e militares
estaduais para a realização de ações de
prevenção e repressão ao tráfico i1icit,? de
entorpecentes e drogas afins e ao contrabando
e descaminho e para o desempenho da função
de polícia de fronteiras.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE· ART. 164, § 1°

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS

TERMOS DO ART. 164, § 2° e § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:

ART. 164, § 2°

CONSULTAS:

N001/99 (PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS
DEPUTAODS) - Solicita pronunciamento da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação acerca da convocação de Suplente
para posse no mandato de Deputad? Federal. °

(Face a Media Cautelar Inominada n
07.017.12179/99-CAXIAS-MA).

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-9Q

N° 02/99 (PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS) - Solicita pronunciamento da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação acerca da convocação de Suplente
para posse no mandato de Deputado Federal.
(Face a Medida Cautelar Inominada nO
07.017.12179/99-CAXIAS-MA).

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

PROJETOS DE LEI:

N° 2.854/97 (INÁCIO ARRUDA e HAROLDO LIMA)
. - Dispõe sobre a homenagem em que é
instituído o ano de 1997 como Ano Castro
Alves, no sesquicentenário do nascimento de

um dos maiores escritores brasileiros, Antônio
Frederico de Castro Alves.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

N° 3.898/97 (PAULO LIMA) - Introduz alterações na
Lei nO 9.503, de 1977 - Código de Trânsito
Brasileiro. (Apensados: PL nO 4.006/97, da
Dep. Maria Elvira; PL nO 4.048/98, do Dep. Ary
Kara e outros; PL n° 4.076/98, do Dep. Wolney
Queiroz; PL n° 4.795/98, do Dep. Vicente
André Gomes e PL nO 4.837/98, Adelson
Salvador).
(Face a Lei nO 9.602/98).

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos
termos do artigo 137, § 1° do RI. Prazo para
apresentação de recurso artigo 137, § 2° (05
sessões). As seguintes proposições:

PROJETOS DE RESOLUÇÃO:

N° 34/91 (ROBERTO JEFFERSON e OUTROS) 
Dispõe sobre a criação e transformação de
cargos de provimento em comissão do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores e sobre
o acréscimo de funções gratificadas do Grupo
Direção e Assistência Intermediárias.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

N° 10/99 (PAES LANDIM) - Institui a Frente
Parlamentar de Combate-ã Desertificação.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 52199 (WILSON SANTOS) - Dá a denominação
de "Senador Vicente Vuolo" à ponte
rodoferroriária sobre o rio Paraná, entre os
Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

PROJETOS DE LEI:

N° 4.840/98 (GONZAGA PATRIOTA) - Dispõe sobre
a. construção de uma adutora, da barragem de
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Serrinha aos municipios de Serra Talhada e
Calumbi e distritos, no Estado de Pernambuco.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

N° 423/99 (JOÃO HERRMANN NETO) - Cria o
Fundo de Financiamento Agropecuário e dá
outras providências.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

N° 509/99 (ENIO BACCI) - Implanta no sistema de
ensino público o Programa Respire Bem, a fim
de sanar deficiências respiratórias por mau
posicionamento dentário e dá outras
providências.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

11 :40 Arlindo Chinaglia
12:05 Cabo Júlio
12:30 Paulo Lima
12:55 Jorge Khoury
13:20 Eliseu Moura

24 2a·feira 15:00 Vanessa Grazziotin
15:25 Sérgio Reis
15:50 Darcisio Perondi
16:15 Sampaio Dória
16:40 Dr. Benedito Dias
17:05 Waidemir Moka
17:30 Julio Semeghini
17:55 Antônio Feijão
18:20 Angela Guadagnin

25 3a·feira 15:00 Joaquim Francisco
15:25 João Fassarella

26 43·feira 15:00 Almerinda de Carvalh9
15:25 Geovan Freitas

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

- Maio de 1999·

N° 551/99 (GERALDO MAGELA) - Institui o Fundo
Gonstitucional de Assistência Financeira do
Distrito Federal-FCAF-DF, a .que se refere o
art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal e
dá outras providências.

DECURSO: 4° DIA
ÚLTIMO DIA: 21-05-99

21

5a·feira 15:00 Carlos Cury
15:25 Antonio Palocci

6a.feira 10:00 Luiz Antônio Fleury
10:25 Neuton Lima
10:50 Nicias Ribeiro
11:15 Jaques Wagner

27 53·feira 15:00 João Magno
15:25 Feu Rosa

28 63 ·feira 10:00 Osvaldo Reis
10:25 Marcos Afonso
10:50 Almeida de Jesus
11:15 A1mirSá
11 :40 Coriolano Sales
12:05 Osvaldo Biolchi
12:30 Márcio Reinaldo Moreira
12:55 Flávio Derzi
13:20 Nair Xavier Lobo

31 23 ·feira 15:00 Silas Câmara
15:25 Nilson Mourão
15:50 Esther Grossi
16:15 Paulo Octávio
16:40 Márcio Matos
17:05 Freire Júnior
17:30 Arli:rtJeatls Km:IerReis
17:55 Dino Fernandes
18:20 Djalma Paes
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I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FA~E DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: 49 dia
Último dia: 21/05/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12, c/c art. 166)

PROJETO DE LEI NQ 4.674/94 - do Sr. Fran?isco ~or:ne'
lIes - que 'isenta de imposto sobre prod~tos IOdw~tnahza
dos os bens de uso agrícola que especifica, e da outras
providências'. (Apensados os PL nQs 538/95, 2.082/96,
2.545/96,2.705/97, 3.450/97 e 3.~96/97)

RELATOR: Deputado ROMEL ANIZIO

PROJETO DE LEI N2 1.509-A/96 - do Sr. Nelson Marche·
zan - que 'dispõe sobre o Plano Plurianual para Triticulturé
Nacional'. (Apensado o PL nQ2.739/97)
RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES

PROJETO DE LEI NQ 1.904-A/96 - do Sr. Nelson Meurer 
que 'altera a Lei nl! 5.194, de 24 de dezembro de 1966,
que 'regula o exercício das profissões de Engenheiro, Ar
quiteto e Engenheiro Agrônomo. e dá outras providências"
RELATOR: Deputado ROMEL"ANiZIO

PROJETO DE LEI Nº 1.905-A/96 - do Sr. Nelson Meurer 
que 'dispõe sobre os contratos de parceria agrícola, pecu
ária, agro-industrial e extrativa'.
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO

PROJETO DE LEI Nº 2.451/96 - do.Sr. Serafim Venzon 
'que dispõe sobre reservas de vagas para agricultores ou
filhos destes nas escolas de ensino médio e superior'.
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA

PROJETO DE LEI NQ 3.595/97 - do Sr. Enio Bacci - que
'dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de Apoio as
Micro e Pequenas Empresárias Rurais e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado THEMíSTOCLES SAMPAIO

PROJETO DE LEI N2 3.988/97 - do Sr. Enio Bacci - que
. 'dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas e equipa

mentos agrícolas de base familiar e dá outras
providências'. .

, RELATOR: Deputado ODiuo BALBINOTII

. PROJETO DE LEI N2 4.103/98 - do Sr. José Pimentel 
I que 'dispõe sobre a comprovação da quitação de tributos

de contribuições federais e dá outras providências'.
RELATOR: ROBERTO PESSOA
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COMISSÃO DE CIÊNCIA. E
TEC"''''·· ':JGIA, COMUNICAÇÃO E

iNFORMÁTICA

AVISOS

PROPOSIçõES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 49 dia
Último dia: 21/05/99

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1!!}

PROJETO DE LEI N2 342199 - do Sr. Júlio Redecker - que
"dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de
tecnologia da informação, alterando o art. 42 da Lei n2

8.248, de 23 de outubro de 1991".
RELATOR: Deputado JÚLIO SEMEGHINI

COMISSÃO DE CONSTITUIÇ:ÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 29 dia
Último dia: 25/05/99

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1!! elc ar!:. 166)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N2 69/99 - do Sr. Philemon Rodrigues 
que "acrescenta artigo à Lei n2 7.210, de 11 de julho de
1984 • Lei de Execuções Penais, facultando ao preso o
cumprimento da pena em estabelecimento que menciona".

Decurso: 2 9 dia
Último dia: 25/05/99

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N2 2.624196 - da Sra. Zulaiê Cobra 
que "altera a redação do art. 511, seu parágrafo único da
Lei n25.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Proces
so Civil". (Apensado o PL N24.720/98)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N2 1.694196 - do Sr. João Céser - que
"dá nova redação ao artigo 118 do Código de Processo
Penal e acrescenta parágrafo ao artigo 133 do mesmo
Código".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE LEI N2 1.834196 - da Sra. Laura Cameiro 
que "modifica a redação do artigo 290 da Lei nll 6.015, de
31 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre os Registros
Públicos e dá outras providêncijils", alterada pela Lei n2
6.941, de 14 de setembro de 1981".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA

PROJETO DE LEI N2 2.306/96 - do Sr. Max Rosenmann 
que "altera os artigos 72, 37, 40 e 60 da Lei n29.099, de 26
de setembro de 1995, que "dispõe sobre os Juizados Es
peciais Cfveis e Criminais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

PROJETO DE LEI N2 2.561/96 - da Sra. Zulaiê Cobra 
que "altera a redação do art. 222 do Decreto-Lei n2 3.689,
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado 18RAHIM A61-ACKEL

PROJETO DE LEI N2 2.623196 - da Sra. Zulaiê Cobra 
que "altera o art. 31 da Lei n29.099, de 26 de setembro de
1995, que "dispõe sobre os juizados especiais cfveis e cri
minais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI N2 4.603/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"acrescenta inciso ao artigo 12 da Lei n2 9.265, de 12 de
fevereiro de 1996, que dispõe sobre a gratuidade dos atos
necessários ao exercício da cidadania, tomando gratuita a
expedição da carteira de identidade".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA

B • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,I)

PROJETO DE LEI N2 964191 - do Sr. Aroldo Cedraz • que
"estabelece critérios para aplicação de recursos federais
destinados à eletrificação rural em apoio a projetos de irri
gação no Nordeste".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N2 1.542-8/91· do Sr. Ricardo Izar 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de preven
ção do câncer ginecológico para as funcionárias públicas
federais".
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA
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Decurso: 311 dia
Ú/time :.:Ia: 24/05/99

''JS de Lei (art. 119, I e § 1, elc art. 166)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
J 1icidade e Mérito

PR:... , _" DE LEI Nll 4.676·BI9O - do Sr. Paulo Paim - que
"dispt" :'~c.re a capacidade civil do maior de 16 (dezes
sei;;) ar:,.lS e menor àe 18 (dezoito) anos para o fim especí
ficc de movimentação dos do' '-;itos em Cademeta de
Po, 'Onça".
REIJ )R: Deputado BISP,JRIGUES

PROJETO DE LEI (', 1.41 ",-.96 - do Sr. Femando Gabei
ra - que "fixa normas ··rais para a prática do naturismo e
dá outras providências'. _
RELATOR: Deputado INALDO LEITAO

B - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art"54,1)

PROJETO DE LEI Nll 1.048191 - do senado Federal (PLS
28/91) - que "dispõe sobre a profissão de garçom. e dá ou
tras providências". (Apensados os PLs nlls 1.160/91 e
2.132 /Q1) ,
REL""OR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI Nll 3.889/93 - do Sr. Luiz Carlos Hauly 
que "dá a denominação de COMANDANTE JOÃO RIBEI
RO BARROS ao Aeroporto de Londrina, no Estado do
Paraná".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI Nll 2.213-A196 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "dispõe sobre a isenção de taxas em serviços bancári
os para usuários de baixa e média renda". (Apensados os
PL NllS 2.256/96 e 2.214196) ,
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI NR 2.424-A/96 • do Sr. José Pimentel 
que "dá nova redação aos artigos 402 e 403 da Consolida
ção das Leis do Trabalho· CLT. para aumentar de 12
(doze) para 14 (catorze) anos a idade mínima de ingresso
do menor no mercado de trabalho",
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI NII2.733·AI97 - do Sr. Airton Dipp - que
"determina a obrlgatorllClade de a embalagem e o rótulo
de bebida alco6llca contll'lm advertência sobre a proibi
ção de sua venda. meno.... de dezoito anos".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI Nll 3.207-B197 - do Senado Federal i

(PLS 129/95) - que "regulamenta o procedimento de titula
ção de propriedade imobiliária 801 remanescentes das c0
munidades dos quilombos, na fonn. do alt 68 do Ato -das
Disposições Constitucionais Tranlltóri~.".

RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO

PROJETO DE LEI Nl! 4.150-A/98· do Sr. Augusto Nardes
que "altera dispositivos da Lei nll 4.886. de 9 de dezembro
de 1965, que "regula as atividades dos representantes co
merciais autônomos".
AELATOR: Deputado GERSON PERES

Decurso: 312 dia
Último dia: 24/05/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI Nl! 407/99 - do Sr. Costa Ferreira· que
"dá nova redação ao art. 7l! e ao art. 12 da Lei n1l 8.935, de
18 de novembro de 1994. ampliando a competência dos
oficiais de registro civil das pessoas naturais e de interdi
ções e tutelas".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

Decurso: 312 dia
Último dia: 24/05/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1', elc art. 166)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI Nll 3.864/97 - do Sr. Inácio Arruda - que
"dispõe sobre o valor das benfeitorias executadas com re·
cursos públicos nas desapropriações para fins de reforma
agrária e dá outras providê!1cias".
RELATOR: Deputado JOSE RONALDO

B • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI Nl! 1.437-C/91 - do Sr. Odelmo Leão 
que "estabelece as microbacias hidrográficas como unida
des básicas de ordenação de território e de planejamento
integrado de desenvolvimento rural e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERSON PERES

PROJETO DE LEI Nl! 4.802-B/94 - do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria e transforma, no Quadro Pennanente
de PeasoaJ da Secretaria do Tribunal Regional do Traba
lho, na Nona Região, os cargos que menciona e dá outras
providências"•

'RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA

PROJETO DE LEI N!l 989195 - do senado Federal (PLS Nll
121195) - que "padroniza o volume de áudio das transmis
sões ele rádio e televisão nos espaços dedicados à propa
ganda • dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
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COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

PAUTA Ne 8l99

Local: Plenário 8, Anexo 11
Horário: 10h

A - Requerimentos:

1 - REQUERIMENTO N!l 45/99 - do Sr. Fernando
Ferro - que 'propõe, nos termos dos Artigos 38 e
117, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, que a Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias requeira à
Presidência da Casa a constituição de Comissão
Externa sem ônus para a Câmara, pam avaliar as
causas da crise d'água que enfrenta a Cidade do
Recife/PE'

6 .: REQUERIMENTON!l 50/99- - dos Srs. Luciano
Pizzatto e Ben-Hur Ferreira - que "requerem a
realização de audiência pública na cidade de
Campo Grande-MS, com autoridades da área
ambiental das Secretarias de Estado do Mato
Grosso do sul e do Mato Grosso, com
representantes do Ministério do Meio Ambiente, e
órgãos públicos tais como a Embrapa, Ibama, com
Universidades dos Estados citados e com
entidades da sociedade civil, para debaterem o PL
n!l 3.503/97, que 'regulamenta o parágrafo 4!l, do
Artigo 225 da Constituição Federal no que diz
respeito ao Pantanal Matogrossense'. com vistas a
colher subsidias para a elaboração do Parecer do
Deputado Luciano Pizzato".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Câmara:

PRIORIDADE

c - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 52195 - do
Sr. Max Rosenmann - que "autoriza operações
com garantia pignoratícia nas instituições
financeiras".
RELATOR: Deputado JOÃO MAGNO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N!l 4.637/98 • do Sr. Cunha
Bueno - que "obriga as agências bancárias a
receber as contas de água, luz e telefone, e
quaisquer taxas, impostos ou tarifas públicas' .
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT
PARECER: favorável

8 - PROJETO DE LEI N!l 2.667-Al96 - do Senado
Federal (PLS 172196) - que "estabelece limite para
a multa de mora decorrente do inadimplemento de
obrigação contratual e dá outras providências'.
(Apensados os PLs n!ls. 2.241/96, 2.291/96,
2.727/97,2.428/96 e 2.516/96.)
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR
PARECER: favorável a este, com substitutivo, e
contrário aos PLs n!ls. 2.241/96, 2.291/96,
2.428/96,2.516/96 e 2.727/97, apensados.
VISTA conjunta aos Deputados João Magno,
Celso Russomanno e Luiz Bittencourt, em
05/05/99

9-

REQUERIMENTO N!l 46/99 - do Sr. Fernando
Ferro - que 'convida representantes do Grupo 7 -
Executivo Responsável pelo Projeto
ltaparica-GERPI, do Pólo Sindical do Submédio
São Francisco e da Rede Brasil, para, em
audiência pública, discutirem o processo de
conclusão do assentamento dos atingidos pela
barragem de ltaparica da CHESF".

REQUERIMENTO NIl 47/99 • do Sr. Moacir
Micheletto • que "requer, nos termos do art. 41,
inciso XX, do Regimento Interno da Gâmara dos
Deputados, que a Presidência da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio AmbientEI e Minorias
proponha ao Presidente da Câmara que o PL
285199, que 'dispõe sobre a utilização EI a proteção
da Mata Atlântica', seja distribuído à Comissão de
Agricultura e Política Rural para que a mesma se
pronuncie sobre o mérito da proposição".

REQUERIMENTO NIl 48199 - do Sr. Fernando
Ferro - que "solicita que a Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, com base
no Artigo 50 da Constituição Federal, e 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
encaminhe Requerimento de Informações ao
Ministro da Agricultura e do Abastecimento a
respeito da transformação da Embrapa em InstitUto
de Pesquisa, com características de Organização
Social (sem concurso público, sem licitação de
compras, com contrato de gestão de três anos)".

REQUERIMENTO N!l 49/99 - dos Srs. Jaques
Wagner e João Magno· que 'requer a realização
de audiência pública para ouvir.ClPresid8nte da
Associação Nacional Fl:jbticantes de Veículos
Automotores-ANFAVEA;- sobre o aumento dos
preços dCl$ autôíílóveis, ocorrido a paror do último
dia 05 dê maio".

3-

4-

5-
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DEEMENDA~5SESSÕES)

Decurso: 49 dia
Último dia: 21/05/99

. Projetos de Lei (art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI N2 351/99 - do Sr. Valdeci Paiva - que
"proíbe a aplicação de multas por atraso no pagamento de
quaisquer prestações".
RELATOR: Deputado PASTOR REGINALDO DE JESUS

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12, c/c art. 166)

PROJETO DE LEI N2 4.112-A/93 - do Sr. Luciano Pizzatto
- que "toma obrigatória a compensação pelo consumo de
carbono por parte das empresas que especifica e dá ou
tras providências
RELATOR: DePutlido MOACIR MICHELETTO

PROJETO DE LEI N2 2.949/97 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de reciclagem dos
materiais plásticos, metálicos e borracha utilizados na fa
bricação de automóveis e outros veículos automotores'.
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

Local: Plenário 5, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
Desequilíbrios Regionais e Sociais

CONVIDADOS:
- Prof. PAULO HADDAD, da Universidade Federal de Mi
nas Gerais

AVISOS

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS, A PARTlR DE SEXTA-FEIRA
(DIA 21m5J99)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 12)

PROJETO DE LEI N2 4.344/98 - do Senado Federal (PLS
146197) - que 'dispõe sobre a coleta e disposição final de
baterias usadas de telefones celulares, e dá outras provi
dências'. (apensado o PL n24.178/98)
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARElLA

PROJETO DE LEI N2 6/99 • do Sr. Silas Brasileiro· que
'altera o caput do art. 12 da Lei n29.492, de 10 de setem
bro de 1997, que 'define competência, regulamenta os ser
viços concernentes ao protesto de títulos e outros docu
mentos de dívida e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso: 32 dia
Último dia: 24/05/99

Substitutivo (art. 119,11 e § 12)

PROJETO DE LEI N2 2.122196 - do Sr. Fernando Gabeira
que 'proíbe a utilização de clorofluorcarbonos - CFCs e de
outras Substâncias Controladas e discriminadas no Proto
colo de Montreal, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

Decurso: 49 dia
Último dia: 21/05/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12, c/c art. 166)

PROJETO DE LEI N2 4.063193 - do Sr Jackson Pereira 
que 'dispõe sobre a comercialização, por remessas pos
tais, de bens de origem estrangeira, adquiridos sob o regi
me aduaneiro especial da Zona Franca de Manaus.' (PLs
495/95 e 4.051/98 apensados)
RELATOR: Deputado ANTONIO DO VALLE

PROJETO DE LEI N2 1.471-A/96 - do Sr. Augusto Nardes·
que 'dispõe sobre a criação da duplicata rural, sua vincula
ção à nota do produtor rural e dá outras providências.'
RELATOR: Deputado ANTONIO DO VAUE

PROJETO DE LEI N2 1.863196 - do Sr. Pedro Correa - que
'reduz a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos - IPI - incidente sobre veículos adquiridos por repre
sentantes comerciais autônomos.' (Apensados os PLs
2.781/97, 3.252197, 3.269/97, 3.397/97, 3.707197,
3.969/97,3.991/97)
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
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PROJETO DE LEI N2 2.316/96 - do Sr. Elias Murad - que
"dispõe sobre os limites máximos dos teores de nicotina,
alcatrão e monóxido de carbono dos derivados do tabaco
comercializados no País e dá outras providências." ( Apen
sados os PLs 2.506/96, 3.155/97 e 3.267/97)
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI N2 2.544/96 - do Sr. Roberto Pessoa 
que "cria o Programa Nacional de Recuperação da Cotoni
cultura e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

PROJETO DE LEI N2 3.115/97 - do Sr. Luiz Cartos Hauly 
que "modifica o art. 15 da Lei n26.404, de 15 de dezembro
de 1976, que dispõe sobre as sociedades por ações."
(Apensado o PL 3.519/97)
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI N2 3.264197 - do Sr. AgnEllo Queiroz 
que "dispõe sobre a responsabilidade civil de grupos finan
ceiros, industriais, agro-industriais e comerciais, em virtu
de de atos ilícitos praticados por empregados de quais
quer das empresas integrantes, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELA

PROJETO DE LEI N2 4.434/98 - do Sr. LU'iz Cartos Hauly 
que "altera dispositivos da Lei n29.317, de 1996, que insti
tui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Con
tribuições das Microempresas e das Empresas de Peque
no Porte - SIMPLES." (Apensados os PLs 4.846/98 e
12/99)
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

Projetos de Lei (art. 119, I e § 119)

PROJETO DE LEI N2 99/99 - do Sr. Rubens Bueno - que
'cria a Zona de Livre Comércio do Município de Foz do
Iguaçu, Estado do Paraná, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N2 120199 - do Sr. Rubens Bueno e Os
mar Serraglio - aue "cna '3 2r€',:> ae livre comércio no Muni
cípio de GL:Qi(c:i, n( .J do Paraná, e dá outras
providências.
RELATOR: Deputaao RUBEM MEDINA

PROJETO DE LEI N2 208199 - do Sr. Alberto Fraga - que
"estabelece as taxas de juros a serem cobradas nas tran
sações financeiras, comerciais, contratuais, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado RUBENS BUENO

PROJETO DE LEI N2 513199 - do Sr. Cunha Bueno e ou
tros - que "institui o ressarcimento obrigatório aos estabe
lecimentos públicos de saúde, pelas indústrias de cigarros
e derivados do tabaco, das despesas com o tratamento de
pacientes portadores de doenças provocadas ou agrava
das pelo fumo e seus derivados."
RELATOR: Deputado MÁRCIO FORTES

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

AVISOS

PROPOSIÇÃO SWaTA A RECEBIMENTO DE
EMENDAS, A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
21Al5199)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI N2 576/99 - do Sr. Simão Sessim - que
"proíbe a instalação de aquecedores a gás no interior de
banheiros."
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLIA

PROPOSições EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS(5 SESSÕES)

Decurso: 39 Sessão
Último dia: 24/05/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12, elc art.166)

PROJETO DE LEI N2 3.510/97 - do Sr. Pinheiro Landim·
que "dispõe sobre a aplicação dos recursos provenientes
do Programa Nacional de Desestatização, cria o Fundo de
Desenvolvimento da Infra-Estrutura para Aproveitamento
dos Recursos Hidricos - FUNDARH e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO

PROJETO DE LEI N2 3.973197 - do Sr. Silas Brasileiro •
que "toma obrigatório o uso de etanol como combustível
da frota oficial de veículos e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB

Projetos de Lei (art. 119, I e § 19)

PROJETO DE LEI NIl 314199 - do Sr. Paulo OCtávio - que
"altera o parágrafo único do art. 72 da Lei n2 9.478, de
1997, que dispõe sobre a política enewgética nacional e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ
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COMISSÃO DE RElAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10h

COMISSÃO DE SEGURIDADE,
SOCIAL EFAMILlA

SUBCOMISSÕES

SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA
ESTUDOS DAS TABELAS DE
PROCEDIMENTO DO SUS

TEMA:
- Debater a ratificação, pelo Brasil, do Tribunal Penal
Intemacional

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 9h

CONVIDADOS:
- Embaixador Ivan Cannabrava - Subsecretário-Geral para
Assuntos Políticos
- Dr. Miguel Guskow - Subprocurador-Geral da República
- Dr. Eduardo Viola - Professor da Universidade de Brasília

AV ISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
Tabelas de procedimentos do SUS

CONVIDADOS:
- DR. JOSÉ ROBERTO FERRARa - Presidente da Associ
ação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino
- DA. TITO CÉSAR DOS SANTOS - Presidente da Federa
ção Nacional dos Médicos
- DR. JACQUES NARCISSE HENRI DUVAL - Presidente
do Conselho Federal de Odontologia

Decurso: 49 dia
Último dia: 21.5.99

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 10h

Projetos de Lei (art. 119, I, e § 12)

PROJETO DE LEI Nl! 429/99 - do Sr. Jaques Wagner - que
"proíbe contratos entre entidades ou empresas brasileiras PAUTA
ou sediadas em território nacional e empresas que explo-
ram trabalho degradante em outros países". Assuntos interno
RELATOR: Deputado EDISON ANDRINO

PROJETO DE LEI Nl! 432199 - do Sr. Aldir Cabral - que "al- .
tera a Lei nl! 6.923, de 29 de junho de 1981, que dispõe
sobre o Serviço de Assistência Religiosa nas Forças Ar
madas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO HERRMANN NETO

PROJETO DE LEI Nl! 444199 - do Sr. Alberto Fraga - que
"estabelece. as armas permitidas para uso em atividade de
policiamento·.
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES

PROJETO DE LEI Nl! 462199 - do Sr. Airton Dipp - que
"dispõe sobre o uso de aeronaves oficiais no âmbito da
Administração Pública Federal".
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES

PROJETO DE LEI Nl! 473199 • do Sr. João Coser - que
"deteJimina a realização de Referendo popular sobre os
acordos do Brasil com o Fundo Monetário Internacional".
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES

AVISOS

PROPOSIçõES SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS, A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
21J1l5199)

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 12, c/c art. 166)

PROJETO DE LEI Nl! 4.483194 - do Sr. Valdir Colatto - que
"altera o artigo ao da Lei nl! 8.212, de 24 de julho de 1991,
que ·dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui Plano de Custeio, e dá outras providências". (Apen
sado o PL nl! 2.820/97)
RELATORA: Deputada Jandira Feghali

PROJETO DE LEI Nl! 4.702-A/94 - do Sr. Eduardo Jorge
que ·dispõe sobre a criação da FaJimácia Popular e dá ou
tras providências".
RELATORA: Deputada Udia Quinan
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PROJETO DE LEI W1.154/95 - do Sr. Edinho Araújo 
que ·dispõe sobre comprovação do exercício de atividade
rural pelos trabalhadores que especifica para fins de con
cessão de benefícios previdênciários·.
REtATOR: Deputado Ursicino Queiroz

PROJETO DE LEI NI! 213195 - do Sr. João Fassarella 
que ·acrescenta parágrafos 52 e E)l2 ao artigo 57 da Lei nl!
8.213, de 24 de julho de 1991, que ·dispõe sobre os Pia
nos de Benefícios da Previdência Social e dá outras provi
dências' '. (Apensado o PL n2 3.680197)
RELATOR: Deputado Raimundo Gomes de Matos

PROJETO DE LEI NI! 1.784196 - do Sr. Jaques Wagner
que ·dá nova redação ao artigo 150 da Lei nll 8.213, de 24
de julho de 1991, que ·dispõe sobre os Planos de Benefi
cios da Previdência Social e dá outras providências·.
REL.ATOR: Deputado SERGIO CARVALHO

l='ROJETO DE LEI NI! 1.966-Al96 - do Sr. Antônio do Valle
- que ·acrescenta parágrafo 32 ao artigo 23 da Lei n2

8.212, de 24 de julho de 1991, que reduz encargos sociais
em 50% para o trabalho avulso ou temporário de natureza
rural.'
RELATORA: DeputadaJANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI NI! 2.025-Al96 • do Sr. Feu Rosa - que
·dá nova redação ao parágrafo único do art. 402 da Con
solidação das Leis do Trabalho'.
RELATORA: Deputada Rita Camata

PROJETO DE LEI Nll 2.071/96 - do Sr. Eduardo Jorge 
que ·acrescenta parágrafo ao artigo 26 da Lei n2 8.0aO, de
19 de setembro de 1990, criando mecanismos de preven
ção contra fraudes e atos de desrespeito aos direitos hu
manos no Sistema Único de Saúde·.
RELATORA: Deputada Alcione Athayde

PROJETO DE LEI Nll 2.407/96 - do Sr. Eduardo Jorge 
que ·veda a dedução de despesas médicas de qualquer
espécie na apuração da base de cálculo do imposto de
renda das pessoas fisicas·.
RELATOR: Deputado Nilton Baiano

PROJETO DE LEI Nll 2.412196 - do Sr. Jaques Wagner
que ·dispõe sobre a existência de etiqueta de orientação
para a prevenção do Câncer de mama na fabricação e co
mercialização de sutiãs·.
RELATORA: Deputada Jandira Feghali

PROJETO DE LEI Nl! 2.446196 - do Sr. celso Russomanno
- que ·dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabeleci
mentos de saúde manterem amostras do sangue das
mães e das crianças, para fins de identificação'.
RELATOR: Deputado Darcísio Perondi

PROJETO DE LEI Nll 2.588/96 - do Sr. Cunha Bueno - que
·altera o art. 7 da Lei n2 6.194, de 19 de dezembro de
1974, que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pes
soais causados por veiculos automotores de via terrestre,
ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não'.
RELATOR: Deputado MAGNO MALTA

PROJETO DE LEI N2 2.686196 • do Poder Executivo· que
'regulamenta o § 31! do art. 226 da Constituição, dispõe s0
bre o Estatuto da União Estável, e dá outras providências
'. (Apensado o PL nll 3.311/97)
RELATORA: Deputada Laura Carneiro

PROJETO DE LEI Nl! 2.953197 - do Sr. Enio Bacoi - que
'cria a denominação de ·mate misto' ao composto de 'lIex
Paraguayensis' adicionado de qualquer outro ingrediente,
e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado Darcísio Perondi

PROJETO DE LEI N2 3.047-Al97 • do Sr. Darcisio Perondi
- que 'dispõe sobre isenção de multa administrativa para
as entidades de utilidade pública que quitarem seus' débi
tos para com o FGTS·.
RELATORA: Deputada Jandira Feghali .

PROJETO DE LEI N2 3.126/97 - do Sr. Agnelo Queiroz 
que ·dispõe sobre a obrigatoriedade de confecção de cal"
teiras de identidade para os nascidos na rede pública de
saúde em todo o território nacional e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado Eduardo Jorge

PROJETO DE LEI NI! 3.175/97 - do Sr. Eduardo Jorge 
que 'dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico em
Obstetrícia'.
RELATORA: Deputada ÂNGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI Nll 3.141/97 - do Sr. João Paulo - que
·dispõe sobre a suspensão do contrato de trabalho por
prazo determinado nas situações que especifica e'detenni
na outras providências'.
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO

PROJETO DE LEI Nll 3.428-Al97 - do Sr. Jaques Wagner
e outros - que 'dispõe sobre elaboração, beneficiamento e
comercialização de produtos artesanais de origem animal
e vegetal e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado AIRTON ROVEDA

PROJETO DE LEI N2 3.479/97 - do Sr. Enio Bacoi - que
'implanta no sistema de ensino público o Programa Respi
re Bem, a fim de sanar defICiências respiratórias por mal
posicionamento dentário e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL

PROJETO DE LEI Nll 3.587197 - do Sr. Amaldo Faria de
Sá - que 'assegura a trabalhadores, aposentados e pen
sionistas da Previdência Social tratamento dentário às ex
pensas do Sistema Único de Saúde - SUS·.
RELATOR: Deputado Eduardo Barbosa

PROJETO DE LEI N2 3.610197 - do Sr. Joio Fassarella
que 'acrescenta dispositivos ao art. 2lI da lei nQ 7.853, de
24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pes
soas portadoras de deficiência, sua integração social, s0
bre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência (COROE), institui a tutela jurisdi·
cional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas,
disciplina a atuação do Ministério Publíco, define crimes, e
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dá outras providências".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N2 3.632197 - do Sr. Agnelo Queiroz 
que "determina que os estabelecimentos de ensino funda
mentai e médio coloquem armários à disposição dos alu
nos para a guarda do material didático".
RELATOR: Deputado ÊNIO BACCI

PROJETO DE LEI N2 3.967/97 - do Sr. Amaldo Faria de
Sá - que "estende a concessão da gratifICação natalina
aos que se encontram em gozo da Renda Mensal Vitalí
cia". (Apensado o PL n23.999/97)
RELATOR: Deputado José Carlos Coutinho

PROJETO DE LEI N2 3.985/97 - da Sra. Esther· Grossi 
que "altera o art. 37 da Lei n2 9.394/96, visando o atendi
mento de obrigações intemacionais do Estado Brasileiro".
RELATOR: Deputado Darcísio Perondi

PROJETO DE LEI N2 3.989/97 - do Sr. Enio Bacci - que
"dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas e equipa
mentos hospitalares e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Ursicino Queiroz

PROJETO DE LEI N24.074198 - do Sr. Chico da Princesa 
que "dispõe sobre a publicidade dos serviços de valor adi
cionado prestados mediante o uso da rede pública de
telecomunicações".
RELATOR: Deputado Remi Trima

PROJETO DE LEI N2 4.146198 - do Sr. Feu Rosa - que
"acrescenta parágrafo ao art. 35 da Lei n28.080. de 19 de
setembro de 1990, que "dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organiza-

- ção e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado Osmânio Pereira

PROJETO DE LEI N2 4.220/98 - do Sr. João Fassarella 
que "dispõe sobre a reserva, nos empreendimentos imobi
liários. de unidades destinadas a pessoas portadoras de
deficiência física".
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO

PROJETO DE LEI N!l4.221/98 - do Sr. João Fassarella·
que "altera a Lei n2 9.530, de 10 de dezembro de 1997.
para excluir o Fundo Nacional de Assistência Social e o
Fundo Nacional da Criança e do Adolesceme da regra de
destinação de superávits para a amortização da dívida pú
blica federal". (Apensado o PL nll 4.281198)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N2 4.291198 - do Sr. João Paulo - que
"dá nova redação ao artigo 13 da lei 6.194. de 19 de de
zembro· de 1974, que dispõe sobre seguro obrigatório de
danos pessoais causados por veículos automotores de via
terrestre. ou por sua carga. a pessoas transportadas ou
não",
RELATOR: Deputado Darcísio Perondi

PROJETO DE lEI N1I4.666I98 • do Sr. Cunha Bueno - que

"altera dispositivos da Lei nll 6.575/78, autorizando a ces
são para entidades de fins filantrópicos dos veículos auto
motores recolhidos aos depósitos da Polícia Rodoviária
Federal e não reclamados no prazo previsto".
RELATOR: Deputado Remi Trinta

PROJETO DE LEI N!l 4894199 - do Sr. Augusto Nardes 
que "altera a redação do caput do art. 72 da Lei n2 9.639.
de 25 de maio de 1998, estendendo o prazo para o parce
lamento dos débitos das empresas para com o Instituto
Nacional do Seguro Social".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI N2 280/99 - do Sr. Rubens Bueno - que
"altera o art. 12 da Lei nll 9.129, de 20 de novembro .de
1995, que "autoriz~ o parcelamento do recolhimento de
contribuições previdenciárias devidas pelos empregadores
em geral, na forma que especifica e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado Eduardo Jorge

PROJETO DE LEI Nll 325199 - do Sr. Cunha Bueno - que
"dispõe sobre o Seguro de Acidel!te do Trabalho".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXAO

PROJETO DE LEI N2 329199 - do Sr. Dr'. Hélio - cue -dis
põe sobre a obrigatoriedade da realização de marcadores
biológicos pela rede de unidades integrantes do Sistema
Único de saúde - SUS, como procedimento auxiliar no
atendimento integral da mulher portadora de câncer de
mama".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO .

PROJETO DE lEI N2 346199 - do Sr. Roberto Pessoa 
que "estabelece a obrigatoriedade de os laboratórios far
macêuticos inscreverem nas embalagens e rótulos de
seus produtos alerta sobre a necessidade de orientação
médica para o uso de medicamentos".
RELATORA: Dep:utada Jandira Feghali

PROJETO DE LEI N2 352199 - do Sr. Pastor Valdeci - que
"dispõe sobre mEididas complementares na concessão da
Certidão NegatiVa de Débito - CND, e dá outras
providências". :
RELATOR: Deputado MARCOS DE JESUS

PROJETO DE LEI N!! 376/99 - do Sr. Dr. Hélio· que "altera
o art. n da Lei n28.213, de 24 de julho de 1991. que dis
põe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social,
para permitir a percepção de pensão por portador de defi
ciência maior de vinte e um anos. ainda que exerça ativi
dade laborativa com rendimento de até dois salários
mínimos".
RELATOR: Deputado Amaldo Faria de Sá

PROJETO DE lEI Nll 384199 - do Sr. Rubens Bueno - que
"dispõe sobre a compensação de débitos junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS. relativo a contribuições
previdenciárias não recolhidas pelos Estados, Distrito Fe
deral e Municípios, com saldos do Fundo de Garantia do
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Tempo de Serviço·.
RELATOR: Deputado Carlos 'Mosconi

PROJETO DE LEI N2 394/99 • do Sr. Enio Bacci • que
"prevê recursos no orçamento para programas em favor
da criança e adolescentes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Armando Abflio

PROJETO DE LEI N2 395/99 - do Sr. Enio Bacci • que "agi
liza adoção direta, sem observância de listagens e dá ou
tras providências'. (Apensado o PL n2 396199)
RELATORA: Deputada Rita Camata

PROJETO DE LEI N2 424199 • do Sr. Henrique Fontana e
outros - que "cria o índice Nacional de Custos de Serviços
de Saúde, fixa critériios para a atualização das tabelas de
procedimentos do Sistema Único de Saúde e clá outras
providências"
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N2 434199 - do Sr. Magno Malta· que
"dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino sobre as drogas
entorpecentes e psicotrópicos e sobre prevenção das do
enças sexualmente transmissíveis (DST's) e AIDS a níveis
do 12 e 22 graus de ensino e nos cursos de formação de
professores, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI N2 441199 - do Sr. Pompeo de Mattos
que "disciplina a obrigatoriedade da realização do exame
de mamografia por parte do Sistema Único de saúde
(SUS)".
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N2 454199 - do Sr. Enio Bacci .. que "es
tabelece normas para fiscalização de poços artesianos e
dá outras providências". (Apensado o PL n2 459/99)
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N2 456/99 - do Sr. Enio Bacci - que "al
tera o § 22 do art. 42 da Lei n2 8.069, de 13 de julho de
1990 e dá outras providências". (Apensados os PL's n2s
457/99 e 460/99)
RELATOR: Deputado José Unhares

PROJETO DE LEI NR 529/99 - do Sr. Enio Bacoi • que
"modifica o Código Civil, facilitando adoção independente
de idade e dá outras providências". (Apensado os PL's n2s
534199 e 536/99)
RELATORA: Deputada Rita Camata

PROJETO DE LEI N2 530/99 - do Sr. Enio Bacoi • que
"amplia, no caso de separação, o direito de visitas aos fi
lhos para os avós patemos e matemos e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada Lidia Quinan

PROJETO DE LEI N2 535199 - do Sr. Enio Bacci • que 'tor
na .obrigatório o uso da mensagem "Doe sangue, doe ór·
gãos, SALVE UMA VIDA', na publicidade oficial do gover
no federal e dá outras providências".
RELATOR: DepLitado JORGE COSTA

PRÓPOSlÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 29 dia
Último dia: 25/05/99

Substitutivos (Art.119, 11 e § 12).
AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI N2 3.626/97 • do Sr. Ricardo Izar - que
"altera o § 12 do art. 22 da Lei nl! 9.294, de 15 de julho de
1996, com o fim de proibir o'uso de produtos fumígenos
em todas as dependências dos estabelecimentos de ensi
no do País'. (Apensado o PL n2 3.852/97)
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

AVISOS

PROPOSIÇÕES SWElTAS A RECEatMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 39 dia
Último dia: 24/05199

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12, elc art. 166)

PROJETO DE LEI N° 2.n4l97· do Sr. Paulo Rocha - que
'dá nova redação ao art. 195 da Consolidação das Leis do
Trabalho· CLT, aprovada pelo Decreto-Iei n° 5.452, de 1°
de maio de 1943".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N2 2.783197 - do Sr. José de Abreu 
que "dispõe sobre a regulamentação da profissão de Tera
peuta HoIístico e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N2 3.694/97 • do Sr. Cunha Bueno - que
"acrescenta parágrafo único ao art. 58 da Consolidação
das Leis do Trabalho, reduzindo a jornada de trabalho dos
maiores de cinqüenta e cinco anos de idade". ,
RELATOR: Deputado PEDRO CORRÊA .

PROJETQ DE LEI N2 3.704197 - do Sr.•Alçlo Rebelo - que
'cria os Conselhos Federal e Regionais de Sociólogos e
dá outras providências'. :' '
RELATORA: Deputada VANESSA GRAiIOTTIN
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PROJETO DE LEI Nll 4.049/98 - do Sr. Aldir Cabral - que
"dispõe sobre condições para aquisição de alimentos pelo
Govemo Federal nos mercados intemo e extemo e toma
eutras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII

PROJETO DE LEI Nll 4.058/98 - do Sr. Celso Russomanno
- que "dispõe sobre a criação do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Jomalismo e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI Nll 4.140/98 - do Sr. Luiz Mainardi - que
"estabelece pena pelo descumprimento da Lei n° 9.051,
de 1995".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER

PROJETO DE LEI Nll 4.205/98 - do Sr. Jair Meneguelli e
outros - que "revoga a Lei n° 9.601, de 22 de janeiro de
1998, que dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo
determinado e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI Nll 4.228198 - do Sr. Feu Rosa - que
"dispõe sobre a alienação de terrenos de marinha e seus
acrescidos".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROjETO DE LEI N° 4.242198 - do Sr. Padre Roque - que
"toma obrigatória a publicação, pelas empresas, do com
provante de recolhimento das contribuições
previdenciárias".
RELATOR: Deputado ROBERTO ARGENTA

PROJETO DE LEI Nll 4.274/98 - do Sr. Amaldo Faria de
Sá - que "altera o § 111 do art. n da Lei nll 9.478/97, que
dispõe sobre a política energética nacional e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI N° 4.361/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"veda a publicação em jamais de anúncio de· emprego
sem a identificação da empresa contratante".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI Nll 4.405198 - do Sr. João Fassarella 
que "altera a Lei nll 8.984, de 7 de fevereiro de 1995, que
"estende a competência da Justiça do Trabalho (art. 114
da Constituição Federal)", a fim de ampliar a competência
da Justiça do Trabalho para conciliar e julgar os dissídios
relativos à indenização por acidente de trabalho".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI N° 4.471198 ~ do Sr. Duilio Pisaneschi 
que "regulamenta o artigo 8° da Constituição Federal dis
pondo sobre a criação de entidades sindicais".
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEr N° 4.530/98 - do Sr. Luiz Carlos Hauly 
que "extingue os COnselhos de Contribuintes do Ministério
da Fazenda e dispõe sobre o processo administrativo
fiscal".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI Nll 4.639198 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade
aos trabalhadores em instituições psiquiátricas e
assemelhadas".
RELATOR: Ao Deputado ZAIRE REZENDE

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI N° 4.433-A/98 - do Sr. Cunha Bueno·
que "estabelece normas para identificação das empresas
executoras de obras públicas".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI ND 8199 - do Sr. Paulo Paim - que
"acrescenta inciso ao art. 20 da Lei n° 8.036, de 11 de
maio de 1990, para permitir a movimentação da conta vin
culada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
aos 50 (cinqüenta) anos de idade".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI ND 13/99· do Sr. Paulo Paim - que "al
tera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT, para dispor sobre a estabilidade do dirigente ou re
presentante sindical".
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI ND 14/99 - do Sr. Paulo Rocha - que "al
tera o artigo 224 do Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho". (Apensado
o PL n° 214/99)
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI N° 58199 - do Sr. Paulo Paim - que "al
tera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT, para aumentar o período de afastamento do empre
gado por motivo de falecimento de cônjuge, companheiro,
ascendente, descendente, irmão ou dependente
econômico".
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI N° 62199 - da Sra. Iara Bemardi - que
"altera os arts. 482, 483 e 468 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada-pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943".
RELATOR: Deputado PEDRO CORRÊA

PROJETO DE LEI N°161/99 - do Sr. Rubens 'Bueno - que
"altera o art. 482 do Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".
(Apensado o PL n° 243/99)
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI N° 168199 - do Sr. Jaques Wagner 
que "altera dispositivos da Consolidação das tLeis do Tra
balho e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO CORRÊA

PROJETO DE LEI N1l257/99 - do Sr. José Pimentel - que
"altera o art. 615 da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT, a fim de estabelecer a prorrogação de acordo ou
convenção coletiva enquanto não for celebrado novo ins
trumento normativo".
RELATOR: Deputado MEDEIROS
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PROJETO DE LEI NlI 425/99 - do Sr. João Coser - que
"dispõe sobre o registro dos amarradores e desatracado
res avulsos no Órgão Gestor de Mão-de-Obra cio trabalho
pOl1uário, previsto no art. 18 da Lei nll 8.630, de 25 de fe
vereiro de 1993".
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM

PROJETO DE LEI NlI 465/99 - do Sr. Geraldc) Magela 
que "inclui inciso no Art. 20 da Lei nll 8.036, de '11 de maio
de 1990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 9h

PAUTAN2 5/99

6-

7-

1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para fins de flexibilização da aplicação do disposto
no § 111 do art. 261 à categoria dos motoristas
profissionais".
RELATOR: Deputado CHIQUINHO FEITOSA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI NlI 78/99 • do Sr. Enio Bacci 
que "isenta do pagamento de "pedágios", em todo
o território nacional, os caminhões que trafegam
das 24 horas até às·5 horas, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NlI 132199 - do Sr. Enio Bacci 
que 'toma obrigatório o kit de primeiros socorros
para veículos de condução escolares".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO
PARECER: contrário

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

A • Requerimentos:

1 - REQUERIMENTO NlI 12199 - dQ Sr. Raimundo
Colombo - que "requer a convocação de audiência
pública com os presidentes da Comissão Federal
de Transportes Ferroviários - COFER, e da
Ferrovia Sul-Atlântica S/A, concessionária da
Malha Sul, para prestarem esclarecimentos sobre
a situação atual daquela malha ferroviária".

2·

3-

4-

5·'

PROJETO DE LEI NlI 4.671/98 - do Sr. Jair
Meneguelli - que "disciplina a instalação, uso e
manutenção de sistemas de injeção de
combustível, sondas de controle de mistura,
conversores catalíticos, sistemas de escapamento
de gases em veículos automotores e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI Nl! 4.731198 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "regula o exercício da atividade
profissional de mototaxista".
RELATOR: Deputado JOÃO HENRIQUE
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NlI 4.863198 - do Sr. Jair
Meneguelli - que "altera a Lei nll 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado AíRTON CASCAVEL
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NlI 50/99 - do Sr. Léo Alcântara 
que "altera a Lei nll 9.503, de 23 de setembro de

8 - PROJETO DE LEI NlI 150/99 - do Sr. Enio Bacci
que ·toma facultativo o uso de cinto de segurança
em vias urbanas, com velocidade de até 40 km·.
RELATOR: Deputado íGOR AVELlNO
PARECER: contrário

AVISOS

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PAR11R DE AMANHÃ
(21J1l5f99)

Substitutivo (art. 119, 11 e § 12)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NlI 227/99 - do Sr. Augusto Nardes 
"acrescente-se ao art. 260 da Lei Federal nll 9.503, de 23
de janeiro de 1998, e alterações posteriores - Código Naci
onal de Trânsito - O seguinte parágrafo de número 5, com
objetivo de vincular a arrecadação das multas à realização
de programas de educação para segurança do trânsito e
reabilitação de pessoas carentes, vítimas de acidente de
trânsito".
RELATOR: Deputado FEU ROSA

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 39 dia
Último dia: 24/05/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12, c/c art. 166)

PROJETO DE LEI NlI 2.";63/96 - da Sra. Sandra Starling •
que ·acrescenta parágrafos ao art. 21 da Lei nll 7.565, de
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19 de dezembro di 1888 " Código Brasileiro de Aeronáuti·
ca, revogando o IIU atual parágrafo único". (Apensados
·os PLs n!la 2.8a4198, 3.297197 e 3.495/97)
RELATOR: Dlputado ROMEU QUEIROZ

PROJETO DE l.EI NR 3.000/97 - do Sr. Basilio Villani 
que ·autorlza OI residentes nas cidades limítrofes aos Es·
tados Intlgrantes do MERCOSUL a circular em território
nlClonal com veículos emplacados nesses países e dá ou
tras provld'nclas·.
RELATOR: Deputado JOÃO RIBEIRO

PROJETO DE LEI NSI 4.143/98· do Sr. Hermes Parcianello
• qUI ·dl.põe sobre legislação de trânsito, e dá outras
provldlncias· . .
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI NSI 286199· da Sra. Ãngela Guadagnin
- que "dá a denominação de 'Aeroporto de São José dos
Campos - Professor Urbano Ernesto Stumpf ao aerporto
da cidade de São José dos Campos, Estado de São
Paulo". .
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO

PROJETO DE LEI NSI 317/99 • do Sr. Edison Andrino • que
"altera a redação do art. 159 da Lei nSl 9.503, de 23 de se·
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO COLOMBO

PROJETO DE LEI NSl 419/99· da Sra. Elcione Barbalho
que "altera o § 2S1 do art. 148 da Lei nSl 9.503, de 1997, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA

PROJETO DE LEI NR 461199· da Sra. Vanessa Grazziotin
• que "institui o Passe Livre de Transporte Coletivo, em
todo o território nacional, para os Carteiros e Mensageiros
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT".
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

PROJETO DE LEI NR snl99 . do Sr. José Chaves· que
denomina 'Aeroporto Internacional do Recife • Gilberto
Freyre' o Aeroporto da Cidade do Recife, Estado do
Pemambuco".
RELATOR: Deputado ANTONIO GERALDO

Decurso: sg dia
Último dia: 20/05/99

Maio de 1999

o aeroporto internacional localizado na cidade de Guaru·
lhos, no Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO

11· COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PLP 9/99 - NORMAS GERAIS 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Local: Plenário 13, Anexo "
Horário: 09h30min

PAUTA N2 2199

Elaboração do roteiro dos trabalhos.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NSI 9199 - do Poder
Executivo (Mensagem n2 358/99) - que "Dispõe sobre as
normas gerais para a instituição de regime de previdência
complementar pela União, pelos Estados, pelo Distrito Fe·
deral e pelos Municípios".
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA.

COMISSÃO ESPECIAL - PLP 18/99
RESPONSABILIDADE FISCAL

Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA N2 4199

Elaboração da pauta de audiências públicas

Substitutivo (art. 119, 11 e § 12)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN·
DAS APRESeNTADAS POR. MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PAOJETQ DE LEI NR 4.824198 - do Sr. Paulo Uma • que
"denomina 'Aeroporto Internacional Ayl:tOn senna da Silva'

1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll18199 - do
Poder Executivo (W.ensagern nSl 483/99) • que
"Regula o art. 163, incisos I, 11, 111 e IV, e o art. 169
da Constituição Federal, dispõe sobre princípios
fundamentais e normas gerais de finanças públicas
e estabelece o regime de gestão fiscal
responsável, bem assim altera a Lei Complementar
nSl 64, de 18 de maio de 1990".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC 374-A/96

# #

ATIVIDADE POLlTICO-PARTIDARIA
# #

(MINISTERIO PUBLICO)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ElABORAR ANTEPROJETO COM..

VISTAS A REFORMA DO REGIMENTO
INTERNO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS
AVISO LOCAL: Plenário 14, Anexo"

HORÁRI0:9h

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 32)

REUNIÃO ORDINÁRIA PARA
DEFINiÇÃO DE AGENDA E

METODOLOGIA DE TRABALHO

Decurso: 2!1 dia
Último dia: 01/06/99

#

CPI - NARCOTRAFICO

Local: Plenário 4, Anexo ((
Horário: 1Oh

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~ 374-A,
DE 1996 - do Senado Federal - que "Dá nova redação à
alínea "e" do inciso 1/ do § 5~ do artigo 128 da Constituição
Federal", (Apensada a PEC n~ 306/96).
REl.ATOR:

TOMADA DE DEPOIMENTO

DEPOENTE:
• DA. LUIZ FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, Procu
rador da República no Distrito Federal

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 627-A/98 - MUNICípl()S

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 13, Anexo ((
Horário: 14h

AVISO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

CONVIDADO:
- Senador RENAN CALHEIROS, Ministro de Estado da
Justiça

#

CPI DESPERDICIO DE ALIMENTOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTU~ÇÃO
(Art. 202, § 32)

Local: Plenário 2, Anexo ((
Horário: 1Oh

Decurso: 59 dia
Último dia: 27/05/99

-INSTALAÇÃO E ELEiÇÃO DO PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTÊS

CPI ATUAÇÃO DA FUNAI
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~ 627-A,
DE 1998, que "Altera os arts. 29 e 212 da Constituição Fe
deral". (Apensada a PEC 482197).
RELATOR: Deputado RONALDO CEZAR COELHO

Local: Plenário 6, Anexo ((
Horário: 1Oh

INSTALAÇÃO E ELEiÇÃO DO PRESiDENTE E
VICE-PRESIDENTES
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CPf CRISE DO SETOR DA
BORRACHA

Local: Plenário 15, Anexo (I

Horário: 10h

INSTALAÇÃO E ELEiÇÃO DO
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTES

CPI TAXA MERCÁDO DA
BORRACHA

locál: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 10h

INSTALAÇÃO E ELEiÇÃO DO
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTES

NOTA:
FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONíVEL NAS
SECRETARIAS DAS COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E 13:30 ÀS 18:30

Para obter informações sobre a tramitação de
proposições nas Comissões, ligue para os
seguintes ramais:

CEOVSINOPSE ----------------------•••----------- 6846 a 6850
DECOM/Coorclenação de Comissões Permanentes ----··--6892

serviço de Comissões Especiais e Externas -------7052
serviço de
CPls 7055

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 53 minutos.)
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições qUe lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo
35, inciso I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de
1990, LEILA MACHADO CAMPOS DE FREITAS,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Assistente Administr~tivo,

Padrão 30, ponto nll 4356, da função comissionada
de Assistente de Comissão, FC-5, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Pú
blico, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões, a partir de 29 de
abril do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 19 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE de 1990, ÉBICKA SOBREIRA LUCENA ROLlM,
ocupante 'de cargo da Categoria Funcional de Téc·
nico Legislativo - atribuição Agente de Serviços
Legislativos, Padrão 30, ponto n2 3819, da função
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-5,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exercia no Gabinete do Líder do Partido Socj·
alista Brasileiro, a partir de 5 de maio do corrente
ano.

Câmara dos Deputados, 19 de maio 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 exonerar, de acordo com o artigo
35, item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de
1990, MÁRCIA SCHMIDT, ponto n2 12854, do car
go de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Parti·
do Democrático Trabalhista.

Câmara dos Deputados, 19 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

Câmara dos Deputados, 19 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputa.dos, 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 exonerar, de acordo com
o artigo 35, item I, da Lei n2 8.112, de 11 de de·
zembro de 1990, ELlSABETH GOMES DE LIMA,
ponto n2 12454, do cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto B, CNE·11, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce
no Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhado·
res.

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 dispensar, de acordo com o artigo
35, inciso I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezE~mbro de
1990, ELAINE SOBREIRA ROLlM GOlS, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legis·
lativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45,
ponto n2 3198, da função comissionada de Assisten·
te de Gabinete, FC-5, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, que exercia no Gabinete do
Líder do Partido Democrático Trabalhista, a partir de
6 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 19 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alrnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 19 de
abril de 1999, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados de 20 subseqüente, .que nomeou
FÁBIO RODRIGUES BORBA para exercer, no gabi
nete do Líder do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados.

Câmara dos Deputados, 19 de maio 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 dispensar, de acordo com o arti
go 35, inciso I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 19 de
abril de 1999, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados de 20 subseqüente, que nomeou
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OLlVEIROS NEVES DA SILVA para exercer, no Ga
binete do Segundo Vice-Presidente, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 19 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1'2, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n1l 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 611 da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
9º, item 11, da Lei n1l 8.112, citada, AROLDO MILLER
BORBAS DOS SANTOS para exercer, no Gabinete
do Líder do Partido do Movimento Democrático Bra
sileiro, o cargo de Assessor Técnico Adjunto O,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo artigo 211 do Ato da Mesa nll 2,
de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n1l 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 611 da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
911, item 11, da Lei nll 8.112, citada, HENDERSON
ANGHINETII para exercer, .no Gabinete do Segun
do Vice-Presidente, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, transformado pelo
artigo 311 do Ato da Mesa nll 15, de 26 de maio de
1987, combinado com o parágrafo único do artigo 111

do Ato da Mesa nll 1, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 19 de maio de 1999.

- Michel Tf!met;Presidente.

O Presidente Da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n1l 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 611 da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92, item 11, da Lei n2 8.112, citada, MÁRCIA
SCHMIDT para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Democrático Trabalhista, o cargo de Asses
sor Técnico Adjunto O, CNE-14, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, nos termos da lota
ção fixada pelo artigo 111 do Ato da Mesa nll 8, de8
de abril de 1991, combinado com o parágrafo único

do artigo 12 do Ato da Mesa n2 1, de 24 de fevereiro
de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92 , item 11, da Lei n2 8.112, citada, ROSILENE RITA
BRAGA para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo artigo 211 do Ato da Mesa nll 2,
de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara do Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea a, do Ato da mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
911, item 11, da Lei n2 8.112, citada, SEBASTIÃO
ALVES CARNEIRO para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido do Trabalhadores, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
transformado pelo artigo 311 do Ato da Mesa nll 15,
de 26 de maio de 1987, combinado com o parágrafo
único do artigo 111 do Ato da Mesa nll 1, de 24 de fe-
vereiro de 1999. .

Câmara dos Deputados, 19 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara do Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item
I, alínea a, do Ato da mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º da Lei n2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do arigo
911, item 11, da Lei nll 8.112, citada, WILLlAN
BALDUINO DE OLIVEIRA para exercer, no Gabine
te do Terceiro-Secretário, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Quadro
de Pessoa! da Câmara dos Deputados, criado pelo



COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA
RURAL

.Ata da 121 Reunião (Audiência Públil:a)
realizada em 28 de abril de 1999

Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia
vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e
nove, no Plenário nQ 6, do Anexo 11 da Câmara dos

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho
de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei
nQ 8.112, de '11 de dezembro de 1990, resolve de
signar JUAREZ PIRES SILVA ALVES BRAGANÇA,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Ana
lista Legislativo _. atribuição Técnico em Comunica
ção Social, Padrão 45, ponto nQ 2043, 1Q substituto
da Diretoria, FC-'7, da Coordenação de Divulgação,
em seus impedimentos eventuais, a partir de 7 de
maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 19 de maio ele 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 nQ 21, de 4 de novembro de
1992, LEILA MACHADO CAMPOS DE FREITAS,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Assistente Administrativo,
Padrão 30, ponto nQ 4356, para exercer, a partir de
29 de abril do corrente ano, na Comissão Especial
destinada à Reforma do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, da Coordenação de Comis
sões Temporárias, do Departamento de Comissões,
a função comissionada de Secretário de Comissão,
FC-7, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, criada pelo Ato da Mesa nQ 9, de 24 de feve
reiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de maio de 1999.
- Michel Temer, Presidente.
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artigo 1Q do Ato da Mesa nQ 5, de 24 de fevl;}reiro de Deputados, reuniu-se a Comissão de Agricultura e
1999. Política Rural, sob a presidência do Deputado Dilceu

Câmara dos Deputados, 19 de maio de 1999. Sperafico, para a realização de Reunião de Audiên-
_ Michel Temer, Presidente. cia Pública destinada a ouvir os Senhores Byron

Costa de Queiroz (Presidente do Banco do Nordes
te do Brasil) e Aloísio de Guimarães Sotero (Supe
rintendente da Sudene) sobre o tema: "informações
acerca da atuação da Sudene e do BNB em relação
à região Nordeste de nosso País", conforme requeri
mento do Deputado João Carlos. O Livro de Presen
ça registrou o comparecimento dos Deputados _ Ti
tulares: Dilceu Sperafico (Presidente), Augusto Nar
des e Antônio Jorge (Vice-Presidentes), Carlos Mel
les, Jaime Fernandes, Joel de Hollanda, Roberto
Pessoa, Ronaldo Caiado, Zila Bezerra, Adauto Pe
reira, Carlos Dunga, Confúncio Moura, Marcelo Cas
tro, Moacir Micheletto, Nelson Meurer, Themístocles
Sampaio, Wilson Santos, Anivaldo Valle, Carlos Ba
tata, Luis Carlos Heinze, Odílio Balbinotti, Paulo
José Gouvêa, Saulo Pedrosa, Geraldo Simões,
João Grandão, Nilson Mourão, Almir Sá, Hugo Biehl,
Roberto Balestra, Nelson Marquezelli, Nilton Capixa
ba, Giovanni Queiroz, Pompeo de Mattos, Sérgio
Barros, Aldo Rebelo e João Caldas; _ Suplentes:
Betinho Rosado, Joaquim Francisco, Alberto Fraga,
José Pimentel, Wellington Dias, João Tota, Murilo
Domingos, Osvaldo Sobrinho, Agnaldo Muniz e Cle
mentino Coelho. Deixaram de registrar suas presen
ças os Deputados: Abelarldo Lupion, Cleuber Car
neiro, Francisco Coelho, Paulo Braga, Silas Brasilei
ro, Danilo de Castro, Sérgio Reis, Xico Graziano,
Adão Pretto, Luci Choinacki, Valdir Ganzer, Romel
Anízio e Luiz Dantas. Dando início aos trabalhos, o
Presidente informou ao Plenário que foi encaminha
da justificativa de ausência do Presidente da Sude
ne à Secretaria da Comissão e que, diante da im
possibilidade do comparecimento do Presidente do
Banco do Nordeste, este indicou o Senhor Osmun
do Rebolsas para substituí-lo nesta reunião. A se
guir, o Presidente convidou o Presidente do Banco
do Nordeste em exercício para tomar assento à
Mesa e consultou o Plenário, tendo a sua aquies
cência, sobre a possibilidade da Comissão reunir-se
em audiência pública na próxima terça-feira, dia
quatro de maio do corrente, para ouvir o Doutor Ma-
uro de Rezende Lopes, da Fundação Getúlio Var
gas, sobre estudo por ele coordenado que trata da
"Eficiência Econômica e a Capacidade Competitiva
das Cadeias Agroindustriais no Brasil face às Políti
cas Públicas", conforme solicitação do Deputado
Carlos Melles. Logo após, registrou a presença do
Deputado Israel Pinheiro (Representante do 'Gover
no do Estado de Minas Gerais) e dos Senhores Ma
noel José dos Santos (Presidente da CONTAG _
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agri
cultura) e Mário Angra Júnior (Secretário de Agricul
tura e Irrigação do Estado de Alagoas). Prosseguin-
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do, O Presidente concedeu a palavra ao Senhor mando que o Banco do Nordeste é a única institui-
Osmundo Rebolsas para sua exposição. Terminada ção do Nordeste que funciona e que é seu defensor.
esta, deu-se início à fase de debates, quando foi Durante estes pronúnciamentos, o Presidente regis-
concedida a palavra aos seguintes Deputados, con- trou as seguintes presenças; Cidi Fragoso (Repre-
forme a ordem de inscrição: João Caldas, sugerindo sentante da Asplana/AL); Francisco Haroldo Vas-
que a Comissão fizesse parceria com o Banco do concelos (Presidente do Fórum Nacional de Secre-
Nordeste para mudar a estrutura deste, redirecio- tários de Agricultura); Paulo Menicucci Castanheira
nando as suas políticas; José Pimentel, que cientifi- (Presidente da EMATER/DI: - Empresa de Assis-
cou ao Plenário que enviará à Comissão Parlamen- tência Técnica e Extensão Rural do Distrito Fede-
tar de Inquérito dos bancos, criada no âmbito do Se- ral); e Prefeito Avânio Feitosa (Presidente da Asso-
nado Federal, o relatório da auditoria realizada pelo ciação dos Municípios Alagoanos - AMA). Em se-
Tribunal de Contas da União no Banco do Nordeste; guida, o Presidente concedeu a palavra ao expositor
afirmou que esta instituição não libera créditos para para responder os- questionamentos. Este sugeriu
os agricultores e sequer os recebe; e denunciou que as perguntas e reclam-ações dos membros fos-
que, no Estado da Bahia, o Banco só libera créditos sem encaminhadas por escrito ao Banco do Nordes-
para agricultores ligados a certos parlamentares; te, com dados concretos. Logo após, o Deputâdo
Themístocles Sampaio, que solicitou da presidência José Pimentel solicitou a palavra para réplica lem-
do Banco facilidades de acesso à instituição e de- brando que o relatório do Tribunal de Contas da
clarou que os lavradores só adquirem créditos se os União é uma prova concreta. Prosseguindo, o Se-
proprietários das terras os avalizarem; Marcelo nhor Osmundo Rebolsas insistiu na formalização
Castro, salientando que os investimentos do Banco das perguntas e reclamações e deu continuidade às
do Nordeste têm retorno, pois este aplica com efi- respostas, tendo sida concedida a palavra, durante
ciência na produção rural o que, segundo Sua Exce- esta fase, aos Deputados Wellington Dias e Themís-
lência, não ocorre com a Sudene e parabenizou a tocles Sampaio, este para réplica. Após usar da pa-
direção pela evolução do Banco, que julga estar im- lavra para tréplica, o Presidente do Banco em exer-
pulsionando o desenvolvimento no Nordeste do Bra- cício respondeu aos demais questionamentos, ten-
si/; Betinho Rosado, que solicitou informações acer- do solicitado informações ao Gerente do Banco do
ca das fontes de recursos utilizadas e do percentual Nordeste em Fortaleza, Senhor Luis Sérgio Farias
de aplicação por setor rural; Geraldo Simões que, Machado. Durante as considerações finais do Se-
dentre outras considerações, parabenizou o TCU nhor Osmundo Rebolsas, usaram da palavra, ainda,
pela auditoria realizada no Banco; Wellington Dias, os Deputados Roberto Pessoa, Wellington Dias, Sa-
que dentre outras colocações solicitou o cronogra- ulo Pedrosa, Joel de Hollanda, Márcio Reinaldo,
ma do Polo Sudoeste, posto que, segundo Sua Carlos Batata, José Pimentel e João Caldas. Nada
Excelência, este programa não foi posto em prática mais havendo a tratar, o Deputado Dilceu Sperafico
e questionou ao expositor sobre as razões de o agradeceu a presença dos parlamentares, do expo-
Banco não ter dado continuidade ao Prodesa; Saulo sitor e demais presentes e encerrou os trabalhos às
Pedrosa, que lamentou a ausência do Superinten- treze horas. Estes foram inteiramente gravados e,
dente da Sudene; fez apelo para que fosse dada so- uma vez traduzidos pela Taquigrafia, integrarão a
lução à sua proposta de fiscalização e controle que presente Ata que, para constar, eu, Moizes Lobo da
propõe a fiscalização do Banco do Nordeste por Cunha, Secretário, lavrei e que lida, discutida e
esta Comissão relativamente aos procedimentos aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e
,adotados na recuperação dos financiamentos con- encaminhada à publicação no Diário da Câmara
cedidos ao Frigorífico Fribasa, de Barreiras, Estado dos Deputados. Deputado Di/ceu Sperafico (Presi-
da Bahia; e fez referências à auditoria realizada pelo dente).
Tribunal de Contas da União no Banco do Nordeste O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera-
em cujo relatório constata-se que de noventa e sete fico) - Declaro aberta a reunião de audiência públi-
clientes somente dois são de oposição, os demais ca da Comissão de Àgricultura e Política Rural da
são pessoas ligadas ao Senador Antonio Carlos Ma- Câmara dos Deputados, convocada para discussão
galhães e, nesse sentido, solicitou ao Senhor da atuação da Sudene e do Banco do Nordeste em
Osmundo Rebolsas que o Banco acabe com os '
apadrinhamentos que dominam as instituições públi- relação à Região Nordeste do nosso Pais.
cas do Nordeste do País; João Grandão, solicitando Queremos aproveitar este momento para agra-
que a Comissão formalizasse a denúncia feita por decer a presença do Presidente da Embrapa, Dr.
seu antecessor à Comissão Parlamentar de Inquéri- Portugal, em nossa Comissão e, de um modo espe-
to dos bancos; Roberto Pessoa, que questionou so- cial, pela atenção dada à nossa Comissão com o
bre o percentual do Fundo Constitucional do Nor- café da manhã e pelo bom relacionamento existente
deste aplicado na agricultura; e Carlos Batata, afir- entre a Comissão e a Embrapa. Ainda aproveito a



Brasília, 26 de abril de 1999.
Exmo. Sr. Deputado, cumprimentando

V. ExA , agradecemos a gentileza do convite
para o nosso comparecimento à reunião de
audiência pública a ser realizada pela Co
missão da Agricultura e Desenvolvimento
Rural, no próximo dia 28, quando nos é ofe
recida a oportunidade de expor sobre a atu
ação da Sudene no Nordeste. Solicitamos
que seja definida outra data em razão de
compromisso assumido nesse mesmo dia,
relacionado com a elaboração do plano plu
rianual de investimentos do Governo Fede
ral. Aloísio Sotero, Superintendente da Su
dene.

No momento em que recebemos este ofício,
remetemos outro ao DI'. Aloísio Sotero comunicando
a impossibilidade de transferência da presente reu
nião em função do outro convidado e da expedição
de convites a todos os Deputados. Infelizmente, não
teremos a presença do Deputado, e com certeza os
autores do requerimento estarão insatisfeitos com
isso.

Porém, faremos audiência pública com a pre
sença do DI'. Osmundo Rebouças.

Quero lembrar aos Srs. Deputados que o ex
positor terá um prazo de 30 minutos para proferir
sua explanação, prorrogáveis, não podendo ser
aparteado. Os Deputados inscritos para interpelar o
expositor terão o prazo de três minutos, tendo o in
terpelado igual tempo para responder, facultadas a
réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao
orador interpelar qualquer dos presentes.

Antes de iniciar a reunião, gostaria deconsul
tal' o Plenário sobre a realização de uma audiência
pública na terça-feira, dia 4 de maio, atendendo a
requerimento do Deputado Carlos Melles para que
esta Comissão, em primeira mão, tome conheci
mento de pesquisa elaborada pelo Sr. Mauro de Re-
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oportunidade para parabenizar a Embrapa pelos zende Lopes, da Fundação Getúlio Vargas, que tra-
seus 26 anos, comemorados ontem em grande sole- ta do impacto das políticas públicas sobre-as cadei-
nidade, em que numeroso grupo de Deputados es- as agropecuárias mais importantes do País. Acho
teve presente prestigiando o evento. que é uma pesquisa de grande importância para o

Parabéns à Embrapa, são os votos da Comis- nosso País, e esta Comissão não poderia deixar de
são de Agricultura. realizar esta reunião em outra data, pois o DI'. Mau-

Temos a honra de convidar para fazer parte da 1'0 Rezende Lopes fez questão de apresentar esta
mesa o DI'. Osmundo Rebouças, Presidente em importante pesquisa em primeira mão no plenário da
exercício do Banco do Nordeste. (Palmas.) Comissão de Agricultura. Como não poderemos vo-

Justificando sua ausência, o Superintendente tal' requerimento nesta reunião, pergunto ao Plená-
da Sudene, DI'. Aloísio Sotero, enviou o seguinte ofí- rio se concorda com a realização de audiência públi-
cio: ca nesta terça-feira, dia 4, não impedindo nenhuma

outra data já programada para as quartas-feiras, fa
zendo numa data extra, na próxima terça-feira, às
15h. Todas as Comissões estão realizando reunião
das 15h às 16h. Trata-se de explanação que o re
presentante da Fundação Getúlio Vargas irá fazer,
de importância fundamental para a agricultura brasi
leira. Se os presentes concordam, fica marcada
para a próxima terça-feira.

Queremos registrar também a presença do
Presidente da Contag, DI'. Manoel José dos Santos,
também do representante do Governo de Alagoas,
da Secretaria de Agricultura e Irrigação, Mário Angra
Júnior, e do Deputado Israel Pinheiro, representan
do o Governo do Estado de Minas Gerais, a quem
agradecemos a presença e pedimos que se sintam
à vontade em nossa Comissão.

Sendo assim, queremos passar a palavra ao
DI'. Osmundo Rebouças, pelo prazo de 30 minutos,
prorrogáveis, se for de seu entendimento.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Queremos
agradecer o honroso convite da Comissão de Agri
cultura e Política Rural, na pessoa do Presidente
Dilceu Sperafico, e seus Deputados. Quero dizer
que esta audiência pública tem uma relevância mui
to especial, principalmente para a agricultura da Re
gião Nordeste do Brasil. Gosto muito desta Casa.
Fui Deputado na Constituinte e acho que esta é a
Casa que representa a sociedade brasileira com au
tenticidade.

Gostaria de dizer que o Presidente titular do
Banco está no exterior negociando mais recursos
para a Região Nordeste.

A região Nordeste do Brasil é uma área com
29% da população brasileira, 15% do produto nacio
nal e um potencial de crescimento e uma capacida
de mais dinâmica d~ diversificação do que a média
da economia brasileira.

Na região Nordeste existe um agente financei
ro de desenvolvimento criado pelo Governo Federal,
em 1952, juntamente com o Banco Nacional de De-
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senvolvimento Econômico e Social, BNDES. Este
banco federal, o Banco do Nordeste, tem evoluído,
principalmente nos últimos quatro anos, de maneira
bastante avançada e com resultados que considera
mos muito expressivos para diminuir as desigualda
des entre o Nordeste e o resto do País, especial
mente na agricultura, porque o Banco do Nordeste é
mais um banco rural do que industrial ou comercial.
Vamos ver que 72% das operações do banco são
feitas com operações rurais. Então, inicialmente,
mostramos que o banco tem tamanho razoável de
12 bilhões de ativo total; tem um patrimônio líquido
de 886, aplica quase 11 bilhões no total de opera
ções constantes do seu ativo, do seu balanço, e
90% do ativo do banco são aplicações para o setor
produtivo. Dessas aplicações, 9,8 bilhões são para
crédito especializado, ou seja, investimento para
crescimento, para produção de emprego, e industri
al, infra-estrutura, e especialmente rural. Verifica
mos que dos 9,8 bilhões, 5,9 concentram-se no se
tor rural. Então, o banco é essencialmente um ban
co rural. Mais de 60% do valor aplicado pelo banco
destina-se ao setor rural. Ele aplica também, para
funcionamento desses projetos financiados, crédito
de funcionamento, que é o crédito geral e o câmbio,
voltado para os clientes de desenvolvimento. Não é
um banco comercial, mas de desenvolvimento. O
Banco do Nordeste é, por excelência, o banco da
Região Nordeste. Dois terços, 66%, de tudo o que
se empresta na Região Nordeste é feito pelo Banco
do Nordeste.

Então, o Banco do Nordeste sozinho empresta
duas vezes o que todos os demais bancos empres
tam ao Nordeste, inclusive o Banco do Brasil. Te
mos 174 agências operando com 720 mil clientes e
com 4 mil funcionários - o que já foi o dobro. Verifi
camos apenas num gráfico a evolução da participa
ção do banco na Região Nordeste, no valor total fi
nanciado, e também a distribuição por Estado.

O Banco do Nordeste opera como banco majo
ritário no financiamento para cada Estado da Região
Nordeste. O banco, por exemplo, no Maranhão, com
apenas 5,7% do número de agências bancárias que
operam no Estado, tem 75% das operações ativas,
ou seja, de empréstimos, e no crédito rural, 73%. Se
formos para outros Estados, como a Paraíba, o ban
co já tem 80% de todas as operações bancárias do
setor rural. Na Bahia, 67%, no PiaUí, 83%, no Cea
rá, 89%. Ou seja, ele é essencialmente o banco ru
ral da Região Nordeste. E verificando mais algumas
ações que diferenciam o banco dos demais agentes
financeiros, ele olha o cliente como agente produti-

vo, não como agente que lhe vai dar lucro, mas um
agente produtivo que gera renda e emprego. Ele faz
estudos e pesquisas para os setores econômicos.
Crédito e capacitação são combinados nas opera
ções do banco. O banco não apenas empresta, mas
capacita o cliente para qu~ produza melhor e gere
mais emprego e tenha mais sucesso. Ele faz financi
amento de longo prazo com a associação, parceria
com outros agentes, BNDES, FINEP; faz diversos ti
pos de trabalho, por exemplo, com a Embrapa, na
pesquisa agrícola - e o Dr. Alberto Portugal sabe
muito bem disso, pois trabalhamos com pesquisa
agrícola na Região Nordeste em parceria com a
Embrapa. E as ações diferenciadas do banco mos
tram que ele não pode somente emprestar, mas pro
cura treinar, organizar, capacitar o agente produtor,
principalmente no setor rural.

O banco tem uma série de ações ligadas à or
ganização dos produtores na área rural especial
mente. Ele tem uma série de ações que olham a Re
gião Nordeste com tal abrangência que não é só a
agricultura, não é só a indústria, mas ele procura ser
uma empresa que gere resultados para o setor pro
dutivo, não para si próprio. E quàndo percebemos o
banco como uma empresa de Governo, competitiva,
ele procura verificar um meio de assegurar sua au
to-sustentabilidade, para não estar pedindo dinheiro
ao Governo. Ele procura encarar o cliente agente
produtivo como foco de sua ação, não o cliente ape
nas que precisa de dinheiro, mas ele tem de mostrar
condições de gerar renda e emprego para a Região.
Ele procura relacionar-se com a sociedade, com as
instituições, para se situar no contexto de uma em
presa pública de alta produtividade. E ele tem uma
série de projetos que chamamos de "projetos estru
turantes". O banco, de quatro anos para cá, adotou
como modelo de trabalho o de uma empresa moder
na que obtém o máximo de resultado com suas apli
cações.

Em matéria de gerar renda e empego, o Banco
do Nordeste é um banco de pequenos produtores,
de pequenos empréstimos, e gera, em média, um
emprego para cada 3 mil reais de financiamento. É
o maior índice de rentabilidade de emprego, resulta
do de emprego que se observa na economia brasi
leira. Então, os "projetos estruturantes" são de vári
as categorias: o projeto Crediamigo, por exemplo,
projeto para pequenas comunidades; o Credisolidá
rio, onde 4 a 7 clientes se reúnem e o banco em
presta de 500 a 1 mil reais para cada um desses mi
croprodutores. Isso tem gerado resultados tão ex
pressivos e positivos que o Banco Mundial e o BID



Verifica-se que o banco mudou de quatro anos
para cá de forma muito expressiva, porquEl antes
era um conjunto de departamentos isolados, diretori
as isoladas, cada um com seu feudo. Hoje, o banco
mudou, passando para uma empresa totalmE~nte in
tegrada, a diretoria é um colegiado,' em uma única
sala, as superintendências em outra sala. Não exis
te alçada individual. Tudo é coletivo. É o colegiado
que decide. Assim, temos a integração dos ambien
tes. Há uma área de formulação de políticas, outra
que procura implementar essas políticas e outra
área que procura monitorar essas políticas para ver
se estão sendo bem aplicadas.

Antigamente, o banco levava uma média de
217 dias para conceder empréstimo. Atualmente, os
prazos variam conforme o tamanho: 21 dias para
pequenas operações até 35 mil; 40 dias para opera
ções de até cem mil; 60 dias para operações superi
ores a cem mil. Com essas mudanças profundas im
plantadas no banco, tivemos um aumento enorme
do número de aplicação, do número de crédito, do
número de contratos. Eram 27 mil operações em
1994. O banco, no ano passado, realizou fi17 mil
operações, ou seja, hoje empresta a quase 20 ve
zes mais o número de clientes do que há 4, 5 anos.
Assim, tivemos empregos de 167 mil antes para 650
mil. A estimativa é de que os projetos geram empre
go. Multiplicaram-se quase 4 vezes. Os recursos
aplicados, que eram de 615 milhões em 1994, no
ano passado foram de 3 bilhões e 200 mil, ou seja,
mais de 5 vezes o que era aplicado há 4 anos.

Temos a demonstração de que o Banco do
Nordeste destina-se aos pequenos empreendedores
da região na grande maioria. Oitenta e sete por cen
to das operações são realizadas com pequenos cli
entes, que têm, dependendo da categoria (rural ou
industrial), faturamento bruto variando, digamos, de
80 mil reais na área rural a 500 mil reais na ~írea in
dustrial, mas 87% se destinam a pequenos empre
endedores na Região Nordeste, ficando o restante,
13%, aos médios e grandes.
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estão agora discutindo a renegociação para amplia- O valor das operações, 65%, para os peque-
ção desse crédito. r:lOS e·o restante para oS médios -e grandes. Existem

Temos projetos como o Prodetur, projeto de os chamados programas especiais que o banco ad-
turismo que financia, através dos Estados, projetos ministra, como o Proger, Programa de Geração de
no setor turístico, dá infra-estrutura para que novos Emprego e Renda. Temos, em quantidade de ope-
projetos surjam. rações, 44 mil em 1998, no valor de 276 milhões.

Procuramos, por exemplo, pólos de desenvol- São operações, em média, de 5 mil reais, 5 mil e
vimento integrados. Foram escolhidas; dez áreas na 500 reais. Outro projeto é o Pronaf; o banco é majo-
Região Nordeste para serem trabalhadas intensa- ritariamente, podemos dizer, o único aplicador do
mente. Todos os Estados têm benefícios desses pó- Pronaf na Região Nordeste. Os outros bancos caem
los. fora, não se interessam. Pronaf, Protrabalho, dinhei

ro do FAT, Programa da Terra, dinheiro do Fundo
Constitucional, Cédula da Terra são programas de
profunda repercussão social na Região Nordeste.

O banco não dá prejuízo, procura se equilibrar
para não pedir dinheiro do Tesouro Nacional. Em re
torno, o lucro sobre o patrimônio líquido é em torno
de 10%, 9,5% sobre o patrimônio líquido. A austeri
dade que tem sido aplicada no banco é muito forte,
de modo que as despesas administrativas caíram de
645 milhões, em 1994, para 464 milhões em 1998.
As despesas de pessoal caíram para a metade nos
últimos 4 anos em valor nominal. Com esses dados
pode-se entender a austeridade que tem sido utiliza
da no Banco do Nordeste.

A Febraban publica as estatísticas de aplica
ção no Brasil e também no Nordeste. Em fevereiro
deste ano, a Febraban mostra que o Banco do Nor
deste aplica 41 ,8% do total de aplicações de crédito
rural na região. Os outros bancos, BRADESCO,
BANESPA, todos minoritários. São estatísticas da
Febraban que excluem o Banco do Brasil.

Diretrizes para o setor rural: ampliar a área irri
gada; induzir a agroindústria; priorizar culturas mais
vocacionadas; infra-estrutura para a pecuária, e ou
tras no sentido de garantir um desenvolvimento inte
grai da agricultura. O banco não apenas empresta
dinheiro, mas procura possibilitar um desenvolvi
mento equilibrado, dando apoio total a partir da or
ganização dos produtores. De sorte que não é um
banco comercial que dá dinheiro e espera receber
as prestações.

Desempenho no setor rural. Há predominância
do setor rural nas operações do banco, em que
72,8% do número de operações contratadas se rea
lizam com o setor rural. O, resto é industrial. De
modo que é um banco essencialmente rural, pode
mos dizer assim, quanto à quantidade. Quanto a va
lores também: 61 % do valor das operações também
se realizam na área rural.

Temos também financiamentos rurais. No ano
passado, o banco, :''I,3alizoLl 376 mil operaçÕ8SVt:liTI o
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setor rural, só para mostrar o crescimento do banco dades, vai aos diversos distritos, reúne, procura sa-
nessa área. Valores: cerca de 2 bilhões para a área ber o que está sendo feito, o que precisa, qual a vo-
rural no ano passado, com crescimento de mais de cação daquela área, de que financiamento precisa.
6 vezes comparando-se com 1994. Trata-se da área E o banco vai ajudando com os agentes de desen-
onde o banco mais cresceu: quase dois bilhões apli- volvimento para tornar os pequenos empreendimen-
cados no ano passado. tos mais competitivos, a fim de que não fracassem

Tamanho da operação e dos clientes. O pe- logo após o recebimento do dinheiro do banco.
queno produtor teve, em 1998, 374 mil operações, Organiza os agentes produtivos, estrutura as
mostrando que, do total de 376, praticamente 99% cadeias produtivas, a fim de que não falte um elo e
das operações realizadas no setor rural foram com fracassem porque faltaram fornecedores, comprado-
pequenos produtores. É um banco do pequeno pro- res, uma vez que trabalha na chamada cadeia pro-
dutor muito mais do que do grande. dutiva e integra as ações na comunidade onde vai

Digamos também que programas especiais se trabalhar.
aplicam ao setor rural, como Proger, Pronaf, Cédula Esses agentes de desenvolvimento totalizam
da Terra, Protrabalho. O banco aplicou, em 1998, 450 funcionários treinados, realmente, para saber
com o Proger, 17 mil operações, 156 mil operações organizar a comunidade. Existem 1.800 comitês mu-
do Pronaf, 287 operações da Cédula da Terra, 28 nicipais. Cada Município tem seu comitê, que se re-
mil com Protrabalho. úne com o agente do banco para discutir a vocação

Então, trata-se de um banco que procura apli- e as necessidades produtivas daquela área. Seis mil
car dinheiro nos programas especiais, que nenhum quatrocentos e setenta e nove povoados e distritos
outro banco se interessa em fazer. Diga-se a verda- distribuem a cada ano em cada Município. Sete mil,
de. Existem centenas de bancos que atuam na Re- setecentos e cinqüenta e quatro associações e coo-
gião Nordeste, mas só um realiza para valer as ope- perativas participaram de reuniões com esses agen-
rações que o Governo manda fazer para a socieda- tes de desenvolvimento.
de rural da região. O associativismo na área rural, cooperativas e

Os programas especiais também têm valores associações, é o grande objetivo do banco. Temos
que demonstram a prioridade do setor rural. Progra- 141 cooperativas, 2.368 associações. Os saldos
ma da Terra, Proger, Pronaf,Cédula da Terra, Pro- aplicados, 320 milhões, sendo 124 milhões das coo-
trabalho, se somarmos, veremos que os cerca de 2 perativas. Esses números mostram que o banco tem
bilhões aplicados são essencialmente para peque- dado prioridade forte a essa forma associativa do

. nos projetos, pequenos produtores na região. A ca- produtor.
pacitação do produtor, do cliente, é condição essen- O banco faz convênios com cada Estado da
cial para que haja sucesso nas operações. E essa Região. Cada convênio prevê um determinado pro-
capacitação é feita pelo banco, que não cobra do duto a ser beneficiado, estimulado, promovido na re-
cliente, treina o cliente, faz reunião com os produto- gião, e o resultado tem sido muito positivo. Cada
res com reflexão crítica e procura transmitir-lhe no- Estado escolhe o produto que merece ser apoiado.
ções de gestão empresarial. Em um mercado com- Com relação à assistência técnica, há parceri-
petitivo, o ambiente em que o cliente vai atuar tem as com a Embrapa e as Ematers e convênios com o
de ser analisado para não fracassar. O banco traba- Incra e o Ministério da Agricultura. Só no Incra, veri-
lha para que o cliente tenha sucesso no seu empre- ficamos que há diversos projetos. O Projeto Lumiar
endimento. é um exemplo. Em 1998, havia 7.240 mil convênios

A capacitação tem resultado surpreendente. com as famílias dos assentados. Esses convênios
Seiscentos e vinte eventos, quer dizer, reuniões, se- permitem dar apoio à reforma agrária na Região.
minários, workshops com pequenos produtores Há uma nova figura no banco que se chama
para treiná-los, deixá-los mais capacitados; 20 mil Agência Itinerante. Como o banco só tem 174 agên-
desses produtores e cem pequenas e médias em- cias e a Região abrange 1.870 Municípios, há funci-
presas capacitadas, convênios, cooperativas, asso- onários que vão visitar outros lugares; é um banco
ciações, etc., têm sido atendidos pelo baneo. móvel: não espera que o cliente venha para dentro

O agente de desenvolvimento, figura nova que da agência, porque muitas vezes tem medo até de
o banco criou há um ano, é um funcionário treinado, entrar numa. Sai em busca das comunidades do in-
com computador portátil, que viaja pelo interior. É terior, facilitando o acesso aos serviços do banco.
um banco itinerante que visita as pequenas comuni- Ele vai mais a Municípios onde há mais reclamação
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pela falta de banco, permanecendo por dois dias
consecutivos. Assim, o Município hoje não precisa
ter mais um prédio com agência bancária, ele tem
um .banco que vai atender às necessidades da sua
população. É uma forma de atendimento bancário
móvel que atua através do Banco do Nordeste. Já
foram feitas 4.340 visitas a essas comunidades, que
atenderam 440 mil pessoas. Trata-se, assim, de
uma inovação na técnica de desenvolvimento do
banco.

Há uma outra figura nova, o Fundo de Aval: o
Município dá uma dotação para servir como parcela
para apoiar o aval; o banco, através do Fundo de
Aval e de outras fontes, complementa com 28 vezes
o que o Município garantiu. Se ele garante 10 mil re
ais, o banco garante 280 mil para esse Fundo de
Aval. É uma inovação que tem dado excelentes re
sultados, já englobando 154 Municípios, em menos
de um ano de atuação. Os Municípios estão vendo
que é legalmente possível criar um fundo de aval
para se associar ao Fundo de Aval dos bancos ofici
ais, principalmente o Banco do Nordeste, que tem
funcionado de forma muito positiva.

O banco definiu dez pólos de desenvolvimento
integrado, abrangendo todos os estados onde atua.
Em cada um deles, procura ver tudo o que é neces
sário para assegurar o desenvolvimento daquela
área. Existe uma administração, uma gerência do
pólo. O banco conhece a organização dos produto
res e tem a definição das vocações. Ele tem tudo o
que é necessário para garantir que aquele pólo se
desenvolva, no futuro, como fonte de renda e de
emprego para a Região, para que o desenvolvimen
to não se concentre nas capitais.

Há também os Comitês Municipais. O banco,
pela sua atuação capilar, total, abrangendo a área
integral, forma comitês em cada município, que pro
cura reunir as lideranças, para discutir a vocação, a
necessidade local. O banco, então, vai lá com a
agência de desenvolvimento, a agência itinerante, e
promove a participação da sociedade na definição
da sua atuação. Agora resolvemos ampliar a atua
ção desses comitês. Como disse, procura_se co
nhecer as lideranças expressivas da região, que são
reunidas para se descobrir de forma total o que pre
cisa ser feito para o desenvolvimento da área, não
só em termos de Proger, de área rural, mas em
qualquer atuação da área industrial ou comercial.
Ele é um comitê consultivo, indicando o que deve
ser feito. E nos comitês municipais, procura_se apli
car aqueles instrumentos que o banco aplicava em
outras áreas. Então, o Comitê Municipal discute o

Fundo de Aval, o programa de crédito, a Agência Iti
nerante, o agente, o gerenciamento, etc., e o Banco
procura aplicar tudo isso, para que o Comitê Munici
pal tenha uma melhor performance. Os comitês
municipais que já haviam sido criados' só para o
Proger foram ampliados, totalizando 1.844 e abran
gendo 98,5% dos municípios existentes que o ban
co deveria atender. É uma inovação.

Quanto a produtos e serviços do banco, ele tem
uma agenda do produtor rural, que orienta sobre o
melhor produto para cada área, que técnicas deve
utilizar para plantar, para colher, para vender, etc.

O Proger do Associativos e o Pronaf têm carti
lha; o Guia do Meio Ambiente, também: "Como
atender aos requisitos do meio ambiente, conforme
o Protocolo Verde"; há catálogos de bovino, caprino
e ovino; temos o Sistema de Informações dos Mer
cados Agropecuários da Região, que junta todo tipo
de dados sobre preços, onde estão vendendo e qual
o preço certo do produto; há o Fundo de Desenvol
vimento Científico e Tecnológico, que financia a
pesquisa agropecuária, amplamente apoiada pelo
banco, principalmente em convênio com a Embrapa
e as Emater, na região, e há o Guia do Meio Ambi
ente, lançado e distribuído. Podemos perfeitamente
enviar à Comissão de Agricultura e Política Rural
esse material altamente esclarecedor sobre cada
técnica da política rural.

O banco realiza fóruns de clientes, reunindo-os
para colher sugestões de como melhorar sua atua
ção, que têm natureza consultiva, criticando, suge
rindo e discutindo a eficácia do banco, que procura
atender da melhor maneira possível. Tenta fazer
inovações esses fóruns de clientes, que são um ins
trumento novo. Houve 87 reuniões realizadas até
agora, com 459 participantes, mostrando como tem
funcionado já com bastante expressividade na re
gião.

O Cliente Consulta é um tipo de instrumento
lançado para ouvir o cliente atual ou potencial. Tra
ta-se de um telefone, cuja ligação é gratuita, a que
qualquer pessoa tem acesso. Ela liga e tira suas dú
vidas: "Eu gostaria de montar uma oficina qualquer
ou uma produção agrícola de um produto "x". O que
faço? Como devo proceder?" O banco dá orienta
ção, pois tem uma série de funcionários q!Jalificados
de plantão para responder às perguntas, sem a pes
soa precisar se locomover. É o chamado Cliente
Consulta, que também tem funcionado bem, numa
média mensal de 6.300 telefonemas.

De dois anos para cá, 114 mil pessoas ligaram
procurando informações sobre o que fazer para rea-
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Iizar um projeto novo. Dessas ligações, 97% foram uma grande mObilização. Há dois dias soubemos do
para solicitar informações, 2,7% para reclamar e não comparecimento do Dr. Aloísio Sotero e do Pre-
0,04% para sugerir. Trata_se basicamente de um sidente do Banco do Nordeste, acredito que por mo-
sistema de informações telefônicas. O cliente atual tivo de força maior. Parece-me que estão com o
corresponde a apenas 7,2% dos que telefonam, e Presidente da República discutindo questões ine-
os que querem ser clientes, a 92%, que perguntam rentes.
o que fazer para se beneficiar dos programas. Gostaríamos de deixar claro que queremos

Após dar essas informações, queremos dizer mudar a filosofia do banco. Nós, Parlamentares,
que temos cadernos e determinados documentos, principalmente da Comissão de Agricultura e do
que o banco publicou e quer deixar à disposição da Nordeste, queremos implantar outra metodologia,
Comissão de Agricultura e Política Rural, para rece- para que ele chegue- efetivamente ao produtor e
ber qualquer sugestão dos Srs. Deputados. leve desenvolvimento. O que vemos no Nordeste

Muito obrigado. (Palmas.) brasileiro é só crise, só quebradeira. E só oBanco
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera- do Nordeste. Até no caso na distribuição do Pronaf

fico) - Dando continuidade a nossa audiência públi- vemos problemas.
ca, passamos a palavra ao autor do requerimento, Gostaríamos, neste instante, de deixar claro
Deputado João Caldas, para a sua interpelação. que queremos fazer um novo redirecionamento na

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Sr. Pre- política do Banco do Nordeste já. O que estamos
sidente, esta Comissão teve a preocupação de con- propondo é um entendimento para mudar sua estru-
vocar o Presidente do Banco do Nordeste, Dr. Byron tura, para que chegue efetivamente com outra fór-
Queiroz, o Superintendente da Sudene, Dr. Aloísio mula de atendimento.
Sotero, para que aqui discutíssemos uma estratégia O banco não pode, como está acontecendo
para o Nordeste. hoje com o Banco do Brasil, se caracterizar como

Sabemos que o papel aceita tudo e que as es- mero repassador, fazendo agiotagem com o povo
tatísticas oficiais geralmente são furadas. A realida- brasileiro.
de do setor é totalmente distante do que pregam al- O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera-
guns setores do Governo. Já assistimos a essa pa- fico) - Conforme entendimento com nosso convida-
lestra, temos conhecimento dessa filosofia do Banco do, passaremos às perguntas. Posteriormente ele
do Nordeste. Apoiamos a instituição, e aqui estamos as responderá.
fazendo movimento contra sua privatização, da Cai- Quero registrar a presença do Dr. Cid Fragoso,
xa Econômica Federal e do Banco do Brasil, mas representante da ASPLANA, do Dr. Francisco Harol-
precisamos redesenhá-Ia, porque com um desenvol- do Vasconcelos, Presidente do Fórum Nacional de
vimento do Nordeste acompanhado das taxas de ju- Secretários da Agricultura, e do Dr. Paulo Menicucci
ros que existem, tenho a impressão de que não va- Castanheira, Presidente da Emater/DF.
mos chegar a lugar algum. Com a palavra o Deputado José Pimentel.

Fala-se do montante das pessoas capacita- O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr.
das. Mas precisamos considerar os valores que es- Presidente, Dr. Osmundo Rebouças, nosso compa-
tão sendo deslocados para a área rural e os que es- nheiro na Constituinte, hoje à frente do BNB, Sras. e
tão sendo deslocados para a área urbana. Gostaría- Srs. Deputados, acredito que para todos nós nor-
mos, neste instante, de ver esta Comissão fazer destinos um dos melhores instrumentos é exata-
uma parceria com o Banco do Nordeste, para modi- mente o FNE, que tem propiciado uma alavancagem
ficar essa estrutura. Há dificuldade nos avais, dificul- de recursos significativos para a região. São funda-
tando as pessoas a terem acesso ao Fundo de Aval mentais para nós também a Sudene, como órgão
das Prefeituras e dos Estados. A maior dificuldade planejador, e o BNB, como órgão executor.
do produtor é não ter um avalista, é não ter um bem, No entanto, uma coisa é a instituição, outra co-
é não ter uma garantia. Acredito que debatemos isa é sua direção. Nesse sentido, a Direção do BNB,
tanto aqui, que o Banco do Nordeste podia aprovei- particularmente na gestão do Dr. Byron Queiroz, é
tar para fazer, por exemplo, equivalência/produto, a preciso registrar - já estou no quinto ano de manda-
fim de que pudéssemos iniciar essa nova filosofia to nesta Casa, e o Sr. Byron Queiroz tem o mesmo
por esse banco. tempo à frente do BNB -, nunca teve agenda para

Agradecemos, Sr, Presidente, a presença do vir à Comissão da Agricultura. Podemos pegar todas
representante do Banco do Nordeste. Temo:'3 feito os convites do período de 1995 a 1998, que consta-
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taremos isso. É bom registrar que o Dr. Osmundo
Rebouças sempre tem vindo e tem prestado impor
tantes esclarecimentos.

Em segundo lugar, o Tribunal de Contas da
União tem realizado recentemente uma série de au
ditorias no BNB. Uma delas envolve a operação
FNE, concluída em abril de 1999. Infelizmente, os
dados trazidos pelo TCU contradizem profundamen
te os fornecidos pelo BNB. Há um em comum: o
banco aponta que a maioria das suas operações é
com os micros e pequenos. É verdade, 98,89% das
operações do BNB têm valor de até 100 mil reais.
No entanto, () montante de recursos liberados é ou
tra coisa: 1% dos beneficiários de empréstimos do
BNB têm 41 % dos créditos. Ou seja, o montante de
operações é com a maioria, mas, em termos de libe
ração de crédito, 1% dos beneficiários tem exata
mente 40,99% do crédito, o que é um fato compro
vado pela auditoria.

O segundo fator é que esse 1%, em outubro
de 1998, era responsável por 77,47% das opera
ções vencidas, cujo montante era 2.577.827.000 re
ais. Portanto, o banco opera mal, porque concentra
nas mãos de poucos o crédito, que não pagam o
banco, para gerar novos negócios. Mais grave ainda
foi a edição de medida provisória que vai permitir a
prorrogação dessas operações com a dispensa das
multas, correções e outras obrigações rElsultantes
das inadimplências. Minha pergunta é se Oi banco já
tem esse montante calculado.

O terceiro fator é que o banco tem, nas suas
instruções, um instrumento que determina o teto de
operações com empresa ou com um grupo empre
sarial, que é 5% do patrimônio líquido. Essa audito
ria demonstra que dois grupos empresariais extra
polaram as próprias instruções do banco: () EIT, que
tem 34 milhões 507 mil reais de empréstimos, desse
montante, 27 milhões 826 mil estavam vencidos em
outubro de 1998 e não pagos, e o Jereissati, que ti
nha, em outubro de 1998, 24 milhões de reais em
prestados a um único grupo. Esta é a segunda gran
de preocupação: o que fazer com um instrumento
de crédito fundamental para a Região Nordeste, que
fica concentrado nas mãos de poucos?

Outro dado gravíssimo é que a população nor
destina não tem acesso ao crédito, salvo aqueles
patrocinados por um político. A auditoria comprova
que na Bahia -- e vou deixar o companheiro baiano
se aprofundar .- há uma relação de quem pode re
ceber crédito, exclusivamente passando pelas mãos
desses parlamentares. Aqui o papei é tijmbrado 
Superintendlência Regional ~, constando ao lado o

nome de cada Parlamentar, para que Q cidadão
possa ter crédito. A auditoria diz que não pode com
provar, porque o banco argüiu uma série de sigilos.
Está no item 7.17.

Para finalizar, na última segunda-feira, tivemos
em Fortaleza uma reunião com as cooperativas de
irrigantes do Ceará - vou deixar o Deputado Rober
to Pessoa aprofundar essa matéria -, na qual esta
vam presentes o Senador Lúcio Alcântara, os Depu
tados Raimundo Gomes de Matos, Roberto Pessoa,
José Pimentel, Sérgio Novaes, Antonio Cambraia,
Marcelo Teixeira, entre outros. Todos declararam
que há aproximadamente 200 mil hectares de terras
irrigadas no Ceará, sem sequer conseguir serem re
cebidos pela Direção do BNB, que se nega a dialo
gar conosco. Estamos numa seca verde: não pode
mos plantar, não temos crédito e não podemos pro
duzir. Como agravante, o Banco do Brasil tinha-se
prontificado a nos financiar. O BNB, para impedir
que operássemos com ele, nos inscreveu no Cadin.
Estamos com terra, água, energia·e braço humano,
só falta crédito. O BNB não nos recebe, não negocia
e resolve fazer isso que o TCU apura aqui.

Vou passar ao Sr. Presidente o relatório do
TCU, para estudos futuros. Hoje à tarde, estaremos
encaminhando esse relatório à CPI dos Bancos,
para que avalie o que fazer para impedir esses ab-
surdos que há no BNB. .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera
fico) - Com a palavra o Deputado Themistocles
Sampaio.

O SR. DEPUTADO THEMISTOCLES
SAMPAIO - Sr. Presidente, sou do Nordeste, repre
sento o Piauí. Na minha terra natal, Esperantina, há
uma agência do Banco do Nordeste. Mas fiquei sur
preso quando o ilustre representante do Banco do
Nordeste explanou fatos que não existem. Ao contrá
rio do que foi dito, na região só existem dificuldades.

Sou pequeno agricultor e pecuarista e sou em
purrado da porta para fora. Quando chego à porta, o
gerente já está dizendo: Não pode. Então, nem re
cebem os senhores que têm visitas. Onde essas vi
sitas são feitas? Onde existe comitê? Não conheço
um. Minha terra natal é essencialmente agrícola. Lá
não existe nada disso.

No ano passado, procurei o banco. A docu
mentação que me exigiu era tão grande e a despe
sa, tão volumosa, que não tive coragem. Eu tinha
que ir a Teresina, a Campo Maior, a cartório hipote
car tudo quanto era propriedade, e não apenas a
que eu ia trabalhar. O banco expulsa o cliente. Pode
ser que agora esteja havendo essa modificação.
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Gostaria de ter esse contato com o Banco do que, para fazer transferência desses recursos, che-
Nordeste, porque sou agricultor e tenho condições gava ao Banco do Nordeste, um funcionário me
de trabalhar, porque utilizo recursos próprios, uma atendia e eu dizia que queria fazer uma transferên-
vez que os bancos expulsam aqueles que querem cia; ele me entregavam um papel, eu passava meia
trabalhar. A grande verdade é que banco empresta hora preenchendo as informações, e as entregava
a multa gente que não vai pagar, mas àqueles que para ele, que as levava para dentro e passava duas
vão pagar eles não querem emprestar. . horas datilografando; quando me trazia, eu conferia,

Digamos que eu queira a exploração dos car- assinava e então ia para o caixa enfrentar uma fila
naubais, tenho alguns e quero explorar o que cha- para fazer a transferência. Logo em seguida, eu ia
mamas de palha, de bagana, para servir de adubo a ao Banco da Bahia fazer outras transferências, onde
minha terra. Como vou conseguir, se o banco não eu chegava, pegava um cartão, como se faz hoje,
quer fazer nada? Os carnaubais são entregues a preenchia manualmente, ia ao caixa e transferia o
outros ou a ninguém! dinheiro. Era essa a idéia que eu tinha do Banco do

Eu não conheço os comitês, não conheço as Nordeste.
visitas, não conheço essas facilidades, o gerente do Quando o Fundo Constitucional foi criado, Dr.
banco nunca me visitou e não visita ninguém. E os Osmundo Rebouças, o Banco do Nordeste ainda
que visitam todo mundo? Estou aqui para defender estava com essa burocracia, essa mentalidade anti-
os pecuaristas e agricultores. Outra coisa, senhor desenvolvimentista. Quando o pequeno produtor ia
representante do Banco do Nordeste, só emprestam tomar um empréstimo, havia aquele rebate que o
ao lavrador, a quem não tem terra, se o proprietário banco usava, V. ExD sabe muito bem disso, um arti-
avaliza, o que não está correto. Se tenho cinqüenta freio matemático, que não era dado. Se tomava mil
moradores que querem fazer roça, vou avalizar? reais, o cliente tinha direito a tantos por cento de re-
Vou pagar tudo? bate, o banco separava duas contas e sobre o que

Olha, sou Themistocles. Sampaio, Deputado era separado incidia tudo durante o tempo. No final,
Federal pelo Estado do Piauí, minha cidade é Espe- dava uma defasagem muito grande. Fiz essa crítica,
rantina, onde tem uma agência do Banco do Nor- na época, ao Presidente do banco. Hoje, a situação
deste. Gostaria de ter acesso ao banco, para cuidar se regularizou, está tudo bem.
da minha pecuária, da minha agricultura e da expio- Qual é a idéia que tenho atualmente do· Banco
ração dos carnaubais e pagar o banco. Não quero do Nordeste? Penso que o que V. ExA trouxe hoje
ficar devendo e marretar o banco, não, mas quero 'de manhã, muito favorável: um banco dinâmico, um
facilidade. banco do produtor, do trabalhador, um banco de de-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera- senvolvimento, a coisa mais importante que há efeti-
fico) - Com a palavra o Deputado Marcelo Castro. vamente no Nordeste, em termos de Governo Fede-

O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Sr. ral, de ação pública.
Presidente, por coincidência, também sou do Piauí, Sou do Piauí. Tudo que existe financiado lá,
como o Deputado que acabou de falar agora, nosso que conheço, tem uma placa do Banco do Nordeste.
colega Themistocles Sampaio. Não existe placa de outra instituição financeira lá.

Sou do Sul do estado, de São Raimundo No- O Banco do Brasil não faz praticamente mais
nato, e lá existe uma agência do Banco do Nordeste nada lá. Foi uma pena o Superintendente da Sude-
há mais de trinta anos. Quando eu era Deputado ne não ter vindo aqui, porque também a Sudene
Estadual, visitou-me uma vez o Presidente do Ban- não faz mais praticamente nada lá, não há mais
co do Nordeste cujo nome já me esqueci. Nessa quase nenhum investimento. Conheço vários inves-
oportunidade, fiz um pequeno histórico do que era o timentos dela que eram mais fonte de roubo, de
Banco do Nordeste na minha cidade. desvio de recursos públicos do que propriamente de

Em trinta anos de existência do Banco do Nor- desenvolvimento.
deste em São Raimundo Nonato, o banco havia fi- Na região de-Ribeiro Gonçalves, por exemplo,
nanciado três tratores,agrrcolas. Em trinta anos. Era foram plantados milhares e milhares de hectares de
um banco muito burocrático, muito difícil. Em Teresi- caju por meio de financiamento da Sudene, há dez,
na, quando estudante, era procurador de algumas quinze, vinte anos, e não existe um só cajueiro pro-
Prefeituras do interior, o que acabava fazendo por- duzindo caju. De toda essa fortuna jogada pela Su-
que meu pai era Deputado. Naquele tempo, não ha- dene, há um cajueiro perdido produzindo dez cajus
via estradas e as coisas eram difíceis. Recordo-me por ano. Foi dinheiro público jogado fora. Não ve-
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mos isso acontecer com os financiamentos do Ban- Não conhecia muito o funcionamento do Ban-
co do Nordeste. Eles têm retorno, são aplicados e Go#do. NordestG", mas" sabia que 'havi~ problemas a
fiscalizados. Se eu fosse Presidente da República, serem resolvidos. Recentemente, tive conhecimento
meu primeiro ato seria extinguir a Sudene e transfe- da auditoria realizada naquele Tribunal de Contas.
rir todos os seus recursos para o Banco do Nordes- Acho que devem ser tomadas providências, ele não
te, que aplica com eficiência e respeita os produto- pode ser entendido como o banco dos amigos dos
res. que estão no poder, tem de ser entendido como

Sobre a aplicação dos pequenos produtores ci- banco dos nordestinos que precisam produzir.
tada por V. ExD, vejo a mesma coisa acontecendo Isso deve ser feito para aperfeiçoar o banco,
na minha cidade de São Raimundo Nonato e em ou- na linha do que o Deputado José Pimentel falou. S.
tras dO Piauí: o pequeno produtor está tendo acesso ExD citou numeros relacionados aos devedores aci-
a créditos. Não sei por que meu amigo Themistocles ma de 100 mil, que representam 1,8% do número
Sampaio não está recebendo. Em São Ftaimundo das operações, mas que correspondem a 40,99%
Nonato existem várias pequenas cooperativas e as- dos recursos emprestados pelo banco. Aí estão os
sociações de produtores que estão contraindo em- inadimplentes: 77,47% de inadimplentes.
préstimo todos os dias junto ao Banco do Nordeste Voltando à Bahia, vemos que de fato é difícil
para a pecuária de caprino, a produção de mel. para o pequeno produtor atender às exigências do

Parabenizo o Banco do Nordeste pela revolu- banco, até porque ele não é amigo de Senador, De-
ção que promoveu. Era um banco atrasado, antide- putado ou Governador. Observando arquivos pesso-
senvolvimentista e burocrático. Hoje, é moderno e ais, que a auditoria não utiliza como documento ofi-
está impulsionando o progresso e o desenvolvimen- cial, mas cita o Superintendente daquele Estado,
to do Nordeste do Brasil. É o verdadeiro banco do que mais parece um garoto propaganda de quem
Nordeste. está no poder - é incrível, ele é mais defensor do

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera- Governo da Bahia do que do Banco, no Estado de
fico) - Concedo a palavra ao Deputado Batinho Ro- Minas Gerais -, vemos os grandes inadimplentes da
sado. Bahia e todo pedido que chega vem com o nome de

O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Sr. um Deputado Federal ou Estadual, o padrinho da-
Presidente em exercício do Banco do Nordeste, V. quele pedido.
ExD falou que o Banco do Nordeste emprestou 9 bi- É uma pena, até o Senador Antonio Carlos
Ihões de reais, dos quais cerca de 5 bilhões foram Magalhães é padrinho de dois pleitos de uma em-
destinados ao setor agrícola. Sabemos que foram preiteira que na Bahia o pessoal chama de "Obriga-
diversas as fontes utilizadas pela instituição para do Amigo Sogro", a OAS, do antigo genro do S. ExD•

conseguir esse volume de recursos para emprestar Essa empreiteira não devia ter direito a empréstimo
ao setor agrícola. Minha indagação é a seguinte: no BNB. Se capta dinheiro no exterior, no Citibank e
quais foram as fontes utilizadas e qual o percentual, outros bancos particulares, por que vai usar aquele
nesses 5 bilhões, de cada uma delas? Parece-me destinado ao pequeno agricultor? Mas está lá o pedi-
que, desse montante, menos de 20% representam do: OAS, Agrotec, Fazenda Catalunha, Grupo OAS,
recursos do FNE. Gostaria de saber quais foram as prorrogação de dívida; agência' orientada a acatar e
fontes para a obtenção desse recurso de pouco encaminhar para análise, a pedido do Senador Anto-
mais de 5 bilhões para o empréstimo agrícola. nio Carlos Magalhães. Outra fazenda da OAS: Frutos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera- do Vale SA, prorrogação de dívida. É onde se en-
fico) - Com a palavra o Deputado Geraldo Simões. contra a inadimplência. Um por cento dos grandes

O SR. DEPUTADO GERALDO SIMÕES - Sr. toma quase 50% do dinheiro do banco, ficam inadim-
Presidente, DIT". O:B!TH.~I,yl:·, RI"\:'louqa~3, S'OL! do <é:'lJl d8. plentes, peclt:li11 prorrogação e procuram os que es-
Bahia, onde o Banco (I c'.2este tem uma atuação tão no poder em Brasília. É difroll para o Superinten-
mais recente. Fui Prefeito da minha cidadEl e estimu- dente da Bahia ou para o Presidente do BNB negar
lava os prefeitos daquela "região a abrir conta no um pedido do Senador Antonio Carlos Magalhães.
Banco do Nordeste, onde com freqüência buscamos Sr. presidi·te, essas distorções do banco de-
verbas e depositamos dinheiro das prefeituras. Pre- vem ser corrigi I'. iA auditoria do Tribunal de Con-
oisamos dos bancos estatais - sou defensor deles tas foi muito fer m suas recomendações, que de-
-, mas quando precisamos depositar dinheiro das vem ser aoat .as. Esta Casa precisa aprimorar
prefeituras, o fazemos nos bancos privados. suas ações, no sentido inclusive de permitir que o
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Banco Contrai fiscalize também o dinheiro do Banco
dO Nordeste.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera

fico) - Com a palavra o Deputado Wellington Dias.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - Sr.

Presidente, quero saudar o Dr. Byron Queiroz.
Fui estagiário concursado do Banco do Nor

deste, meu primeiro emprego, aos 14 anos de ida
de. O Banco do Nordeste é o único banco federal
onde mesmo para se tornar estagiário deve pas
sar-se por processo seletivo. Sou do Piauí e defen
sor do Banco do Nordeste, devido à importância que
tem para a Região onde verificamos dificuldades
que precisam ser resolvidas. Quando viajamos pelo
interior - e discutimos o processo de privatização -,
verificamos que o banco em que há maior possibili
dade de defesa do cidadão ainda é o Banco do Nor
deste, mais do que o Banco do Brasil ou a Caixa
Econômica Federal, da qual sou funcionário de car
reira.

Quero chamar a atenção do Presidente para
três questões básicas. A primeira diz respeito à situ
ação que não sei se acontece em outros Estados,
mas acontece no Piauí: a implantação do Fundo de
Aval. Participei das reuniões com os Prefeitos, fui
autor de indicativo de projeto ao Governador do
Estado. Aliás, o fundo de aval vai ser implantado
pelo Governo estadual este ano. Lá, para ser aceito
o Fundo de Aval, o Banco do Nordeste vincula a
aplicação do PRONAF à garantia da Prefeitura.
Acho que são dois programas distintos, não pode
haver vinculação. Se o Prefeito não mostrar interes
se pelo Fundo de Aval, os pequenos produtores, a
agricultura familiar, ficam prejudicados. Gostaria de
saber se há orientação da direção em relação a
isso. Caso contrário, devemos corrigir essa situação
no Estado.

Temos aqui a presença do Presidente do Fó
rum Nacional de Secretários de Agricultura, Dr.
Francisco Haroldo Vasconcelos, que também tem
estreita relação com o Banco do Nordeste, nesse
trabalho, e do Secretário de Agricultura do Estado
de Alagoas, filiado ao meu partido.

Outra questão diz respeito ao Pólo Sudoeste,
da região de Uruçuí e do Vale do Gurguéia, a que
se criou expectativa muito grande. Visitando a re
gião recentemente, tive a informação de ql:le o pro
grama não saiu do papel. Já tivemos vários encon
tros, várias reuniões. Gostaria de saber como está o
cronograma de implantaçi'\o, para repassar a infor
mação a essas pessoas. -

Outra questão diz respeito ao PRODESA 
Programa de Desenvolvimento do Semi-Árido -,
que, para quem não o conhece, trabalha a possibili
dade da convivência com a seca. Ou seja, a idéia
do banco, que considero excelente, é de que profis
sionais das ciências agrárias - agrônomos, veteriná
rios, zootecnistas - trabalhem a implantação de uma
espécie de fazenda modelo e a partir dela implantar,
no mínimo, outras vinte com pessoas daquela re
gião.

Foi analisado o financiamento de quatrocentos
programas desse tipo, no meu Estado foram vinte.
Hoje, as pessoas se sentem abandonadas, de algu
ma forma, porque não foi dada continuidade ao pro
grama. Algumas largaram seus empregos - agrôno
mos professores de universidades, funcionários de
outros órgãos - para se candidatar ao programa,
que foi cancelado, está sem continuidade. Faço um
apelo a V, SI!. para que receba a representação des
ses prodesianos, a fim de dar andamento aos qua
trocentos já aprovados no Nordeste, no Piauí temos
quatro.

O Piauí é o segundo maior produtor de mel da
Região. Não sei por que razão, há hoje uma dificul
dade de os apicultores terem acesso a financiamen
tos, que no início tinha uma abertura muito boa.
Mas, a partir de 1998, principalmente 1999, o banco
praticamente fechou as portas para essa produção,
que é uma saída fantástica para a geração de em
prego.

Ainda ontem, recebi do apicultor Gilvan Sousa,
do Vale do Fidalgo, atendido pela Agência Oeiras
do BNB, a informação de que um projeto de coope
rativa de quatrocentos apicultores está há um ano e
quatro meses aguardando a aprovação do Banco do
Nordeste. Era para ser liberada em janeiro, depois
em fevereiro, março, abril. Quero continuar sendo
defensor do Banco do Nordeste, mas que ele tenha
condições de resolver essas situações.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera

fico) - Com a palavra o Deputado Saulo Pedrosa.
O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Sr.

Presidente, inicialmente, quero congratular-me com
o Presidente em exercício do Banco do Nordeste,
Dr. Osmundo Rebouças, a quem agradeço a pre
sença, e lastimar a ausência do Dr. Aloísio Guima
rães Sotero, que, no nosso entendimento, não aten
deu ao convite formuladO por esta Comissão, de
autoria do Deputado João Caldas. Se houve convite
não atendido, gostaria de solicitar a esta Comissão
que ele s~ja convocado, para que os Dep,utados
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não fiquem desmoralizados perante um represen
tante público, o Superintendente da Sudene.

Somos defensores intransigentes do Banco do
Nordeste, sabemos da sua importância na política
regiohal. Não acho seja uma deferência especial
para a Região, porque foi criado especificamente
para tratar da política do Nordeste. Portanto, tem
obrigação de tratar os desiguais desigualmente.
Mas uso este expediente de forma regimental para
dizer ao Dr. Osmundo Rebouças que tramita na
Casa, no âmbito desta Comissão, proposta nossa
de fiscalização e controle, protocolada no dia 29 de
março, em que solicitamos as ações necessárias
para a recuperação de recursos da Fribasa, em Bar
reiras, mais de 70 milhões de dólares do Banco do
Nordeste, que construiu um frigorífico naquela cida
de, não pagou o empréstimo - é o que estamos sa
bendo -, destruiu o patrimônio todo, transportou
todo o maquinário para Xinguara, no Pará, onde
está construindo ou já construiu outro frigorífico. Fi
zemos essa solicitação confiando em que se dê so·
lução. Vemos esse roubo como muito pior do que o
Escândalo da Mandioca, em que um prQ(~urador foi
morto e 22 estão na cadeia ou sofrendo processo.
Essa quantia foi de 14 milhões e 500 mil dólares.

Por outro lado, dessa auditoria do Tribunal de
Contas da União, tive o cuidado de contar a inadim
plência na Bahia de 1 bilhão 349 milhões. Dos 97
clientes listados, apenas dois não são indicações do
Sr. Antonio Carlos Magalhães ou ligados a S. Exll•

São pedidos de empréstimo todos feitos por Depu
tados Federais e Estaduais ligados a Antonio Carlos
Magalhães. Nesse ponto, Deputado Marcelo Castro,
o Banco do Nordeste foi eficiente, mas não foi eficaz
para o Nordeste. É uma diferença estúpida. De to
dos eles, apenas dois Deputados são de Oposição
no Estado da Bahia.

Em Barreiras, tivemos a oportunidade de ver
com nossos próprios olhos que no período
pré-eleitoral, um Deputado Federal eleito e uma De
putada Estadual eleita fizeram um escritório dentro
do Banco do Nordeste. Todas as associações para
as quais foram liberados recursos, o cheque só saia
com o aval dos candidatos a Deputado Federal e a
Deputada Estadual. Ouvimos isso inclusive dos pró
prios assessores dos Deputados eleitos, que fica
vam na agência do banco ou na associação no ato
da entrega do dinheiro ou dos implementos agríco
las.

Essa é uma denúncia sobre a qual estamos
dispostos a prestar esclarecimento e apresentar tes
temunhas. Gostaríamos que essa Presidência le-

vasse esses casos a sério e que nós, defensores da
instituição, que queremos que eJa se mantenha viva
e ativa no Nordeste, realmente trabalhemos para
acabar com esse apadrinhamento que é prejudicial
para a Região e que na Bahia mantém um feudo
que domina ditatorialmente todas as instituições pú
blicas do Estado, desde o Tribunal de Justiça até a
Assembléia Legislativa. Tudo que lá existe tem o do
mínio do Sr. Antonio Carlos Magalhães, até o Banco
do Nordeste, que está aqui.

Eram essas as minhas palavras.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr.

Presidente, pela ordem.
Gostaria que a Comissão de Agricultura e Polí

tica Rural comunicasse oficialmente à CPI dos Ban
cos a denúncia feita pelo Deputado neste momento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera

fico) - Com a palavra o Deputado Roberto Pessoa.
O SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA - Sr.

Presidente, Dr. Osmundo Rebouças, amigo e com
panheiro, ex-Secretário do Parlamento do Estado do
Ceará, ex-Constituinte, que lutou muito pela institui
ção do FNE, neste momento, quero dizer que sou
daqueles Parlamentares - tenho dito isso em algu
mas oportunidades - tupiniquins: em primeiro lugar,
meu Estado, o Ceará, depois, o Nordeste, e o Bra
sil, um pouco depois, porque sou muito pequeno
para contribuir para a melhoria das condições de
vida do País como um todo.

Tenho trabalhado em prol de todos os órgãos
regionais. Agora mesmo, com relação ao DNOCS,
que querem extinguir, estamos trabalhando, ao Ban
co do Nordeste, por várias ocasiões, como Deputa
do Estadual e Federal, dei minha contribuição, inclu
sive para que seu capital fosse aumentado pejo
Orçamento da República, eu era membro da Comis
são Mista de Orçamento, colaborei para o bom fun
cionamento da Sudene, da Chesf, que também que~

rem privatizar, enfim, trabalho sempre em proveito
da Região.

Entretanto, temos de fazer algumas observa
ções. Por exemplo: escutei o Dr. Osmundo Rebou
ças apresentar dados positivos do Banco do Nor
deste. Não tenha dúvida de que a instituição rece
beu injeções muito grandes do FNE, são 500 mi
lhões por ano do Orçamento que se vão acumulan
do. Hoje, o capital do Fundo é em torno de 6 bilhões
a 8 bilhões.

Dr. Osmundo Rebouças, V.Sª também falou
que o Banco do Nordeste é o único que trabalha, re
almente, essa discriminação com o Nordeste é um
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fato. Quando não existia o FNE, o Banco do Brasil, Quero saber com relação aos eurobônus. O
na administração Calazans, que foi o piqu"e, contri- Banco do Nordeste capitalizou, alegando que iria
buiu com 18% dos seus recursos para a Região. Os aplicar na Região mais pobre do País, 350 milhões
Constituintes aprovaram o FNE para alavancar o de dólares. E captou muito bem, com custo muito
progresso, vieram instituições do Governo e tiraram baixo, porque iria aplicar no setor produtivo do Nor-
o tapete do Nordeste: o Banco do Brasil só opera deste. O que fez? Pegou 55% desse dinheiro e apli-
com 7% ou 8% dos recursos para o Nordeste. cou em títulos do Tesouro Nacional. Vejam bem, Sr.
Então, o Banco do Nordeste ficou com essa carga Presidente, Srs. Deputados, pegou 55% desse di-
toda, com essa obrigação de suprir a demanda da nheiro e aplicou em títulos da dívida pública e não
Região. Fez convênios, conseguiu recursos exter- no setor produtivo. Dos 45% restantes, 71 % estão
nos, tudo isso foi feito. emprestado concentradamente e 71 % desse valor

No entanto, permita-me, meu amigo Osmundo estão em inadimplência, pagando nem juros nem
Rebouças, conforme esse quadro que nos foi mos- principal.
trado, o Banco do Nordeste deve estar bem, mas o Quero saber também das cooperativas d'o Ce-
nordestino, não. Alguma coisa está errada: o algo- ará. Reuniram-se segunda-feira, como falou o Depu-
dão, que era o carro-chefe da economia nordestina, tado José Pimentel, com mais de dez Deputados
não existe mais; em oiticica nem se fala mais; o si- Federais, inclusive, o Deputado Chiquinho Feitosa,
sal da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do que estava aqui há pouco tempo, em que 120 mi-
Norte, da Bahia também não existe mais; a carnaú- Ihões apenas foram aplicados. Nem todas estão ina-
ba do Ceará, do Piauí, também. Vão dizer: "Ah, o dimplentes, mas estão totalmente fechadas, sem
mercado internacional." Melhorou alguma coisa a operar, com mais de 30 mil àssociados prejudica-
tecnologia? E o cacau da Bahia, de ACM? Também, dos. E o Banco do Nordeste não abre uma negocia-
liquidado; e a cana-de-açúcar de Marco Maciel, de ção com essas cooperativas. Isso fez parte de um
Pernambuco, de Inocêncio Oliveira? Acabou; e a seminário, segunda-feira, no Ceará.
bacia leiteira? O Deputado Carlos Batata, que é es- Dr. Osmundo Rebouças, quero 'saber sobre o
pecialista, sabe que está o caos; e a pecuária de percentual do FNE aplicado na agricultura, na agro-
corte? Nessa nem se fala mais, essa pom as secas, indústria e na indústria e no Semi-Árido. Com rela-
cada vez se acaba mais; e o caju do fI,1eu Ceará, do ção ao endividamento, grande parte dos mutuários
Rio Grande do Norte, do Piauí, da Paraíba? Com que pegaram dinheiro com um misto do FNE, FAT e
200 quilos por hectare de castanha, uma loucura, BNDES, porque para alavancar mais financiamento,
uma irresponsabilidade, totalmente abandonado; as o banco usou recursos do FNE, 33%, do FAT, 33%,
culturas de subsistência - arroz, feijão, mandioca - e do BNDES, 33%, para dar uma quantidade maior
não existem mais. O Ceará está importando farinha de recursos. Foi muito bom esse trabalho, que que-
de mandioca de Santa Catarina. ro elogiar. Mas, hoje, esses mutuários estão prejudi-

Agora, algumas coisas avançaram. A ovinoca- cados na agricultura, porque somente do FNE, atra-
prinocultura, por exemplo, é uma atividade que tem vés de legislação própria, foram prorrogados os dé-
reagido. Há também os pólos agrícolas, mostrados bitos dele, e não das outros fontes de recursos.
pelo Banco do Nordeste, Petrolina, Barreiras, o sul São as indagações, colocando-me à disposi-
do Piauí, Balsas, no Maranhão. Alguns pólos agríco- ção para uma réplica ou tréplica, se assim for permi-
las foram incentivados. Talvez esses índices que tido.
nos foram apresentados aqui tenham tido influência O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera-
deles. Pode ser que o Banco do Nordeste tenha fico) _ Queremos anunciar a presença do Sr. Avânio
medoçe aplicar no Semi-Árido brabo, onde mora Feitosa, Presidente da Associação dos Municípios
grande parte da população nordestina. Alagoanos. Agradecemos a V. Sª a participação.

Minha família é cria do Banco do Nordeste: Com a palavra o Deputado Carlos Batata.
sou devedor, estou atrasado nos meus emprésti- O SR. DEPUTADO CARLOS BATATA _ Se-
mos. E isso faz parte do balacobaco de Veja, que nhor representante do Banco do Nordeste, primeira-
publicou, em letras garrafais, com números forneci- mente, quero ponderar que, como a grande maioria
dos pelo Banco do Nordeste, a dívida da minha fa- dos companheiros, também somos defensores do
mília. Tudo bem. Sou homem público, minha vida é BNB, até porque é a (mica instituição nes.te País,
pública, não tenho nada a ver com isso, não misturo para o Nordeste, que ainda funciona. Isso já foi aqui
as coisas. dito e decantado.
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Quero ponderar também que no meu Estado, entender, af sim, começa o banco a financiar de fato
Pernambuco, o BNBtem, de fato, feito um trabalho e a ter um retorno.
através de seus agentes e tem chegado até às co- Para encerrar, quero dizer que fiquei surpreso
munidades rurais, àqueles que produzem em menor com as declarações de companheiros. Peço ao nos-
escala, as associações e cooperativas, e que isso é so Presidente que aquilo que foi aqui denunciado...
o que ainda nos faz ter a esperança de que possa- Porque é impossfvel vermos uma região pobre, so-
mos chegar a recuperar aquele Estado, onde 90% frida, da seca, sem financiamento.
dos seus Municfpios sequer têm água para beber. Gostaria que o Sr. Osmundo Rebouças me
Ainda semana passada, o Dr. Manoel Brandão foi dissesse quantos agricultores tem no Nordeste e o
até Caetés, uma pequena cidade, para ver a ques- quanto é financiado, porque sei que o volume de
tão especffica da mandioca. contratos é maior, porém, a quantidade de agriculto-

Sr. Osmundo Rebouças, quero expor três as- res que está sem o crédito é muito maior ainda.
pectos: primeiro, não adianta fazermos de conta que Reconheço que o banco ainda não tem estru-
vamos financiar e o produtor - e falo pelol pequeno tura suficiente para poder chegar a todos e que lá
- fazer de conta que vai pagar. Qualquer indexador também se peca por questão de organização. Ago-
que o BNB coloque em seus contratos inviabiliza a ra, não é possfvel que o homem que planta milho,
adimplência do produtor. Ou seja, se o IGP-DI, que feijão ou mandioca não tenha acesso ao crédito e
dizem agora ser o melhor, der 2,5% ao mês, ao ano uma empresa como a DAS tenha acesso ao financi-
será 30%. Quando se capitaliza, passa dos 40%. amento do BNB. Isso é crime, isso é um absurdo,
Ora, como uma atividade no Nordeste, onde há ~ isso tem que ser colocado adiante, porque, não só
seca, pode pagar 40% de encargos ao ano? Isso e na Bahia, mas em todo o Pafs, isso tem sido feito de
impossfvel, é impagávell forma assustadora. Pessoas que têm. ressaca da di-

O que ocorre? Faz-se de conta que o produtor tadura _ e esta é a expressão "ressaca da ditadura"
que assina o contrato vai pagar e o banco faz de _ querem ter o poder neste Congresso e agora que-
conta que vE/-i receber. O BNB passa quatro meses rem até mesmo manipular os fundos daqueles que
trabalhando, para poder jogar a sua atividade no passam sede no Nordeste.
mercado, fomentar o setor primário e as indústrias, Para encerrar, queria pedir, Sr. Superintenden-
e passa oito meses, talvez, renegociando, porque te, que V.Sa. coloque também Garanhuns, o agres-
na região da seca os produtores ficam inadimplen- te meridional, como prioridade. Lá há trinta e seis
teso Municfpios - e no outro agreste, trinta e dois - que

É preciso - e volto para a segunda pergunta vivem, a grande maioria, das suas bacias leiteiras,
-colocar o fator seca no contrato, porque na hora que estão completamente falidas, como é caso da
em que se faz um contrato, o que ocorre? Ninguém bacia leiteira de Alagoas, como sabe o Deputado
computa que pelo menos a cada oito anos, há uma João Caldas e o Secretário da Agricultura, Sr. Mário
grande seca. Então, lá no computador, na maquini- Angra Júnior, aqui presente; que V.Sa. lembre que o
nha da Emater ou da empresa de projetos, não se BNB dessas cidades precisam agir agora com rapj-
computa o fator seca. Ou seja, se o indivrduo tem dez, para que sobre algum rebanho, porque hoje
dez animais e passa a ter doze, quatorze, dezesse- tem apenas 25% do que havia há dois anos.
is, ele esquece que na época da seca se chega a Muito obrigado.
vender metade deles, para poder alimentar os de- O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera-
mais; ele se esquece que na época da seca - digo
o técnico, quando faz o contrato -, o agricultor fico) - Com a palavra o Deputado Vicente Arruda.
planta, há uma grande perda e não consegue repor (Pausa.) Ausente.
o contrato. Se o BNB ou qualquer entidade que fi- Com a palavra o Deputado Joel de Hollanda.
nancia não previr a questão seca, estaremos invia- (Pausa.) Ausente.
bilizando os contratos rurais. A equivalência/produ- Estão encerradas as inscrições dos Deputados
to deve ter uma ordem geral para regiões do Norte, para os questionamentos.
Nordeste e Contro-Oeste. Não adianta qualquer in- Passamos a palavra ao nosso convidado, Sr.
dexador. Osmundo Rebouças, para que S.Sa. possa respon-

Em terceiro lugar, há a questão de se coloca- der às perguntas dos nossos Deputados.
rem nos contratos essas previsões, pois no nosso O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Agradeço

aos Srs. Deputados o interesse pelas questões refe-
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rentes às operações do banco. Realmente é o maior O fato é que tudo tem que ser através de lei, e
banco da Região Nordeste, é o banco oficial, fede- a lei é federal: medida provisória, projeto de lei
ral, e precisa ser acompanhado com muito rigor pelo transformando-se em lei, etc. O Banco do Nordeste
que faz. não legisla sobre taxas e encargos.

Gostaria apenas de dizer, inicialmente, que di- A questão dos avais também é um assunto im-
ante de qualquer percepção de algo irregular no portantíssimo. Para os pequenos produtores, existe
banco, o melhor caminho é fazer o questionamento o fundo de aval. Existe fundo de aval na área rural,
por escrito, através da Comissão de Agricultura e existe na equivalência/produto no Pronaf, existe
Política Rural, enviá-lo, para que o banco responda equivalência/produto no Procera, da reforma agrá-
e examine a resposta, se satisfaz ou não, porque ria, que são determinações legais. O Tesouro remu-
confesso que não tenho como responder sobre mui- nera o banco pelo prejuízo. Ele recebe do cliente a
tos detalhes operacionais. Posso dizer apenas que diferença que ele tem de repor.
remetam qualquer pergunta que se refira a irregula- O banco chegar ao produtor é a grande ansie-
ridades e influências políticas. Quanto à inadimplên- dade. E ele tem conseguido chegar a um ritmo mui-
cia de empresas específicas, não cabe ao banco es- to acelerado, tem conseguido alcançar o pequeno
tar divulgando para o público. A questão do sigilo produtor rural no Nordeste.
bancário tem de ser respeitada. Isso tem que ser Quanto ao número de operações, o número de
tratado através de correspondência oficial, porém si- clientes atendidos em quatro anos foi multiplicado
gilosa. seis vezes. Passar de 20 mil, em 1994, para 300 mil

Vou responder às perguntas feitas, na ordem ou 400 mil em questão de quatro anos é uma acele-
que foram apresentadas. ração muito rápida do banco, para chegar ao peque-

O Deputado João Caldas - a quem agradece- no produtor. Mas o Banco Cen,tral, quanto a essas
mos pelo oportuno requerim!3nto e acho que deve questões de Pronaf e Procera, e o Governo Federal
ser freqüente esse tipo de requerimento - referiu-se regulam as taxas do banco, que então tem de cum-
a taxas que o banco cobra e que para o cliente pode pri-Ias.
ser impossível cumpri-Ias. Isso é verdade. O cliente Ao Deputado José Pimentel, sempre interessa-
assina os contratos e não pode cumpri-los, mas não do nas questões bancárias, porque é bancário, meu
é culpa dele. A equivalência/produto é uma saída. ex-colega de Banco do Brasil, instituição de que mu-

Contudo, a questão de taxas não é fixada pelo ito me orgulho, pois também fui do Banco do Brasil,
banco, mas por lei federal. A Comissão de Agricultu- digo o seguinte: o TCU - Tribunal de Contas da
ra e Política Rural pode perfeitamente tomar a inicia- União - visita o Banco do Nordeste todo mês. O
tiva de regulamentar em projeto de lei essas taxas. Banco do Nordeste tem uma grande parte de funcio-
O banco é obrigado, por lei, a remunerar, por exem- nários dedicados exclusivamente a trabalhar com o
pio, o FNE pela TJLP. A TJLP é de 11% ou 12% ao Tribunal de Contas da União. E há a fiscalização do
ano. Ele não pode pagar menos, senão, ele quebra. Banco Central, a fiscalização do INSS,etc. Há um
Ele tem que pagar isso ao Governo, e precisa co- grupo grande do banco, um pessoal dedicado exclu-
brar de quem? Do cliente. Mas se a lei baixar a taxa sivamente a dialogar com esses órgãos. Eu mesmo
que o banco é obrigado a pagar - e isso é possível me envolvo em algumas questões com o Banco
-, o banco cumprirá, perfeitamente. Central, porque sou Diretor de Relações com o Mer-

Agora, o IGP-DI veio substituir a TJLP no FNE. cado. O Banco Central me chama algumas vezes,
O banco está cumprindo. Em certo período, baixou, me intima, diz que temos de responder em determi-
mas no período seguinte vai dar o inverso. Mudar in- nado prazo, não sabendo às vezes se é possível ou
dexador para pagamentos é um tiro que às vezes não. Jogam um prazo arbitrário e temos que dialo-
sai pela culatra. Muitas vezes, há quem peça para gar para podermos prorrogá-lo. O Tribunal de Con-
mudar de um índice para outro. Os índices flutuam e tas faz fiscalizações permanentes no Banco do Nor-
não acompanham um ao outro. Uns sobem, outros deste.
baixam. Interessados em baixar o encargo de finan- Quanto à questão do número de clientes, da
ciamento do banco conseguiram do Governo uma quantidade de clientes e do tamanho dos clientes,
medida provisória para passar para IGP-DI, porque digo que 73% dos seus contratos são feitos com a
ele vinha baixando. Mas, logo depois da medida área rural, são 61 % do valor com a área rural. Por-
provisória, começou a subir. E já tem gente recla- tanto, ficam 39%, pelo dado do último ano, destina-
mando. Então, qual o indexador? dos a outros setores da economia, como agroindús-



o SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr.
Presidente, tenho direito à réplica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera
fico) - Pois não, Deputado José Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Veja
bem, não sou em quem está denunciando, mas o
Tribunal de Contas da União, depois de fazer uma
auditoria no banco. Portanto, não é mais um indiví
duo, é uma instituição.

(Não identificado) - Então, o banco vai respon
der ao Tribunal de Contas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Não,
já respondeu. O relatório foi concluído.

Segundo, a relação dos Deputados aqui cons
tante não foi juntada por um indivíduo, mas pelo Tri-
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tria e indústria. Quarenta por cento desses recursos um grupo, legalmente, de acordo com o estatuto
do FNE são destinados a operações acimá de 100 aprovadó 'pelo Governo Federal, mais de 40 milhões
mil reais. a um só grupo. Isso não é crime. Inclusive dos gru-

Veja bem, Deputado José Pimentel, o banco pos citados pelo Deputado José Pimentel, nenhum
procura atender a projetos sem discriminar o grande está passando de 5% do patrimônio do banco.
e o pequeno. São projetos que dão oportunidade de Então. não há irregularidade. O interesse é que os
trabalho, de emprego e de renda para a população inadimplentes continuem funcionado para manter
do Nordeste, nas áreas urbana e rural. Há médios e emprego e renda, e os outros, que podem apresen-
grandes nesse número de projetos acima d(~ 100 mil tar garantias para pagar sua dívida no futuro, o ban-
reais. co vai segurando. Não há interesse de fulano ou si-

O fato de 40% serem destinados a projetos crano. Ninguém fulaniza a empresa. Se o empreen-
que não sejam pequenos não quer dizer seja erra- dimento é produtivo, se gera emprego e renda, o
do. A uma empresa têxtil que vai empregar mil ope- banco, como Banco de Desenvolvimento, tem que
rários, vai pegar um financiamento de 10 milhões de apoiar, porque senão fecha e põe todo aquele povo
reais. o banco-não pode dizer: "Não, você é grande, na rua. Inclusive são sociedades anônimas, não
cai f,!ra do banco." Ora, ela vai empregar mil pesso- quer dizer que queiram beneficiar fulano de tal. Ago-
as. E importante dar emprego. De modo que não ra, se a denúncia formulada pelo Deputado José Pi-
vejo razão de discriminar projetos por tamanho. Tem mentel realmente tem fundamento, que só tem
de discriminar os projetos que não atendem ao inte- acesso aos créditos aqueles clientes ligados a par-
resse social. Nos projetos especiais. o banco já lamentares, gostaria que fosse apresentado por es-
atende a 99% das operações na área rural para pe- crito ao banco ou à Comissão de Agricultura, porque
quenos produtores. Isso não quer dizer discrimina- vamos apurar. Tem que dizer de quem ouviu, se
ção contra o interesse social. existem provas. E vamos apurar. Agora não há como

Sobre a inadimplência do FNE, posso dizer o dizer se realmente existe ou não influência política.
seguinte: inadimplência. conforme regulamentação Particularmente, nunca recebi pedidos de em-
do Banco Central, depende do dia em que se está presas, de Deputados. Não sei de casos em que a
calculando. O Banco tem o interesse de não matar diretoria do banco tenha aprovado projetos para be-
os empreendimentos. Não há interesse em salvar o neficiar fulano de tal. A diretoria é um colegiado, não
cliente "X' ou 'V'. mas em manter um empreendi- existe alçada. O Presidente não tem autoridade
mento funcionando em benefício da sociedade que para autorizar um centavo de empréstimo para nin-
gere emprego e renda.- Então, se o empreendimento guém. Toda a diretoria assina, concorda ou não. To-
está atrasado e é possível renegociar, tendo garan- dos assinam embaixo. As superintendências anali-
tias, em vez de fechá-lo, jogar na rua centenas ou sam. São várias pessoas de alta responsabilidade
milhares de desempregados, o banco costuma rene- assinando embaixo e arriscando sua reputação e
gociar para que ele tenha chance de se recuperar e até seus bens.
continuar funcionando. Temos casos de empresas _ Gostaria de receber por escrito casos concre-
umas citadas aqui, outras não - que não 'fecharam tos.
porque o banco renegociou a dívida. Se não hou
vesse renegociação, milhares de trabalhadores es
tariam na rua, como ocorreu num estado do Nordes
te. Eles estão lá porque o banco renegociou a dívi
da. Agora, a empresa é grande. Pergunto: seria me
lhor o banco executar e fechar essa empresa por
que ela não tem como pagar e jogar milhares de tra
balhadores na rua? É melhor deixar trabalhar para
ver se a empresa se recupera e paga sua dívida no
futuro. Não se deve condenar o empresário porque
ele 'está inadimplente e porque é grande.

Agora, o estatuto do banco diz que "é permiti
do emprestar para um grupo econômico até 5% do
seu patrimônio líquido." O banco tem mais de 800
milhões de patrimônio líquido. Ele pode emprestar a
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punal de Contas da União. E o mais grave: ouvi banco não responde a essas questões ligadas à co-
esse mesmo discurso do Sr. Chico Lopes, quando operativa, à dificuldade de acesso, à discriminação
ainda era Presidente do Banco Central, e ontem do política, V. ExI teria que mandar...
Diretor do Banco Central que operava com o Sr. O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Vou
Chico Lopes. Só para começarmos a clarear as coi· encaminhar à CPI, entreguei à Comissão, porque
sas. não nos recebem no banco.

Outro ponto importante a frisar: o que não se O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Sugiro que
aceita, Dr. Rebouças, é que 1% desses devedores V. Exll mande, através da Comissão de Agricultura
seja responsável por 77,47% das operações venci- da Câmara dos Deputados, já que individualmente
das, enquanto 98,89% dos devedores pagam. Esse não consegue. O banco tem que receber.
é o debate. Essas grandes operações inadi'mplentes que o

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Existem mu- banco está administrando foram feitas de 1994 para
itas operações. Essas operações vencidas a que V. trás.
ExI se refere... O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Esse Rebouças, desculpe-me. O relatório do TCU não diz
é o ponto fundamental. isso. Com toda sinceridade que devo a V. Ex!!, tenho

Outro dado gravíssimo: 0,2% dos beneficiários de registrar que não é verdade. O relatório do TCU
de empréstimos do BNB tem 28% dos créditos e demonstra que todas as operações com eurobônus
são todos nominados. Não cabe aqui se acobertar foram feitas de julho de 1995 para cá. E tem 71 %
na tal figura do sigilo bancário para não enfrentar vencidos. O relatório também demonstra que as
essas questões, porque elas são políticas e, por operações renegociadas de julho para cá estão ven·
isso mesmo, resolvidas no mundo político. Dr. Re- cidas. Alguém está faltando com a verdade. Eu fico
bouças, temos o cuidado de oficiar ao banco sem- com o TCU.
pre, só que não temos resposta. A última foi em O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Operações
março de 1998, por esta Comissão, para que não de eurobônus, a que o Deputado Roberto Pessoa
fosse mais do Deputado José Pimentel, quando soli- se referiu, são utilizadas para financiar novos em-
citamos ao BNB, ao Banco do Brasil e ao Basa in- preendimentos ou até renegociar a dívida para que
formações sobre faixas de empréstimos subvencio- os empreendimentos não sejam fechados. Agora,
nais (a situação de cada um). O Basa e o Banco do quanto ao problema dos grandes devedores do
Brasil forneceram as informações. Em maio de banco, são todos de antes de 19~5. Para não fe-
·1998, tivemos outra audiência nesta sala e o único char os. empreendimentos, o banco procura admi-
banco que não forneceu as informações foi o BNB, nistrar, para que. não tragam maiores problemas
que se limitou, 60 dias depois, a mandar um fax com sociais.
duas linhas dizendo que não havia inadimplência no Sobre a indagação do Deputado Themistocles
BNB. Isso em maio de 1998. Essa auditoria é de ou- Sampaio, quero dizer que o banco tem no Piauí um
tubro de 1998. Como não temos acesso ao banco, número expressivo de operações no que se refere a
aliás, não somos nem recebidos, a Senadora da Re- um determinado produto, como a carnaúba. V. Exll

pública Marina Silva, Líder do PT no Senado Fede- deve pensar que, na região Nordeste, a carnaúba é
ral, tentou chegar ao BNB. Trancaram a porta, não a um setor de maior viabilidade econômica. Esse se-
deixaram entrar. tor tem fracassado em todos os estados onde ope-

Segunda-feira, tivemos uma reunião com um ra, não só no Piauí.
Senador da República e oito Deputados Federais. A Vamos imaginar: o banco tem milhares de
Cooperativa dos Pequenos Credores disse que não operações num município, como tem em Esperanti-
tem como chegar ao banco. Eles queriam que, pelo na, um município pequeno, com ao mil habitantes.
menos, conseguíssemos abrir a porta para eles che- Então, o banco realiza milhares de operações. Não
garem lá. Se o banco não quer operar com eles, sei por que existe essa dificuldade de acesso a que
que os deixe operar com o Banco do Brasil, que V. ExI se refere. Existe, inclusive, um comitê forma-
quer emprestar dinheiro. do no Município de Esperantina. Mais de mil opera-

o SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Bem, as es- ções foram realizadas no ano passado. Não sei por
tatísticasque tenho do banco mostram que, no ano que V. ExI não tomou conhecimento. Mas que o
passado, das 517 mil operações, 87% foram para banco está presente com atividades, está. Não sei
os pequenos e 4% para os grandes. Agora, se o por que ele expulsa clientes.
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(Intervenção fora do microfonE'. Inaudí·
vel.)

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS 
QuerE> apenas lembrar que a carnaúba viveu sua cri·
se, mas hoje a industrialização da cera de c:arnaúba
está sendo reativada. Por exemplo, hoje, 110 Piauí,
temos vários investidores voltados para a exporta
ção.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Existem ca·
sos especiais, onde há alguma viabilidade.

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS 
Mas é a região de Esperantina - aqui referida pelo
Deputado Themistocles Sampaio - que trabalha for
temente na industrialização da cera de carnaúba, do
babaçu, etc.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Se há viabi
lidade para produção de cera de carnaúba em de
terminada área, digo o seguinte: visite a agência iti
nerante, os agentes de desenvolvimento, existem as
agências do banco. Se houver viabilidade econômi·
ca, não haverá discriminação contra o produto. Ago
ra, o produto tem de ser viável.

(Intervenção fora do microfone. Inaudí
vel.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera
fico) - Deputado, por favor, fale ao microfone, por
que a reunião está sendo gravada.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Vejo aqui
que o Município de Esperantina, ano passado, con·
traiu um empréstimo de 6 milhões de reais. Agora, o
banco divulga pelo rádio, pela televisão a visita de
agentes de desenvolvimento.

O SR. DEPUTADO THEMISTOCLES
SAMPAIO - Não, divulgar os comitês e as coopera
tivas para que se tenha conhecimento. Afirmo a V.
SB que nunca tive conhecimento de comitê nem de
cooperativas que operam com o Banco de) Nordes
te.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Há um co
mitê em cada Município do Piauí.

Com relação à pergunta do Deputado Marcelo
Castro, quero dizer que o banco diminuiu expressi·
vamente a antiga morosidade. Hoje ele é muito rápi
do em todas as suas operações. Se não fosse essa
rapidez, não daria para atender às quinhentas e tan
tas mil operações realizadas no ano passado, Depu
tado. Foi a mudança de operação e de gerencia
mento interno que resultou nessa rapidez, nessa
aceleração no atendimento.

Quanto à pergunta do Deputado Betinho Rosa
do a respeito das fontes das operações, o banco
tem várias fontes de receita. Por exemplo, hoje o
FNE é minoria, dos 3 bilhões e 200 mil empresta
dos, apenas setecentos e tantos foram do FNE, me
nos de um quarto. Os recursos do FNE são comple
mentados com os do BNDES, os do FAT e com eu
robônus. O que o banco empresta em cada opera
ção é um mix de fontes. O banco trabalha, em mé
dia, com 20% do FNE, 30% do FAT, 30% do
BNDES e, de outras fontes, 20%. Em uma determi
nada operação pode haver três ou quatro fontes
misturadas, não é uma única fonte em cada projeto.

O SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA 
Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera
fico) - Pois não, Deputado Roberto Pessoa.

O SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA - Dr.
Osmundo Rebouças, o Deputado Betinho Rosado
teve de sair e pediu-me para substitui-lo nessa
questão.

O problema dessas fontes todo mundo com
preende, aplaude e entende. Nosso problema é o
endividamento. A legislação para as prorrogações
só atendeu a parte do FNE. Se uma proposta é feita
com essas variáveis, com esse mix, e o contrato foi
assinado com esse mix, como é que se pode prorro
gar só o FNE e ficarem as outras fontes fora da
prorrogação? E nessa questão o BNB está à mar
gem da discussão. O Congresso Nacional, através
de uma comissão específica que trata do endivida
mento agrícola, está tratando disso, há medida pro
visória nesse sentido. E o banco está fora, como
também a Secretaria de Políticas Regionais, e é im
portante que se faça presente nessa discussão.

Era só isso que queria relembrar.
0- SR. OSMUNDO REBOUÇAS - As renegoci

ações e securitizações que as leis mandam o banco
pôr em prática não cobrem todas as fontes. Por
exemplo, o FAT não aceita isso. Ele quer a TJLP de
volta, não deixa que o banco pague menos de volta
para ele. O FNE está sendo com o IGP-DI, há casos
de operações com cooperativas, operações com o
Programa Recoop, para recuperar as cooperativas 
é a Resolução nQ 2.271, que o BNDES com o Banco
do Nordeste estão fazendo. São providências que
estão em andamento de acordo com as le'is. Mas
muita coisa no Governo Federal demora. A decisão
demora a chegar lá, para renegociar a dívida, para
fazer securitização de dívida, etc. Por exemplo, re
cursos do FAT para este ano, do Codefat se reúne
amanhã e não vai apreciar os cerca de 500.milhões
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que o banco tem a receber para operações deste de que, para fazer operação, tem que ter fundo de
ano do Programa do FAT, do Proger, do Protraba- aval. Não existe essa orientação. Se existe essa ori-
lho, porque as coisas, saindo daqui de Brasília, de- entação por livre iniciativa da agência, vamos con-
moram a chegar lá. versar com o gerente e esclarecer que não existe

O Deputado Roberto Pessoa tinha perguntado essa orientação.
sobre umas fontes. O FNE, em média, aplica dois Agora, é claro, temos procurado, junto aos
terços no setor rural - 65% no setor rural, 10% na nossos parceiros, às nossas Prefeituras, a formação
agroindústria e 25% na indústria. Essa é a composi- do fundo de aval porque viabiliza o ingresso de deter-
ção da destinação dos recursos do FNE. São dois minados produtores que não têm garantia para ofere-
terços para agricultura, como no banco, em geral, cer ao banco. Aí facilita. o acesso,. Isso não significa
são dois terços para a agricultura. A Resolução nQ dizer que naquele Município que não existe fundo de
2.471 está prorrogando as outras fontes e espera- aval o banco não vai operar. Não existe essa orienta-
mos que isso seja operacionalizado brevemente. É ção e vamos conversar com a agência de Picos.
muito dinheiro do BNDES envolvido. O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - No que se

O Deputado Geraldo Simões, da Bahia, falou, refere ao Pólo Uruçuí e Gurguéia, que não saiu do
mais uma vez, sobre a influência política, de que só papel, o Banco estabeleceu dez pólos na região, e
amigos de correntes políticas dominantes têm aces- no Piauí o principal é esse de Uruçuí e Gurguéia. O
so ao banco. Diria que para isso somente apresen- pólo, antes de começar a operacionalizar, requer
tando um questionamento escrito, fazendo uma in- uma série de levantamentos de dados da economia
vestigação e insistindo com o TCU para apurarmos local, organização para que comece a funcionar re-
isso. Eu não tenho como chegar e dizer: Olha, está almente bem, é um complexo de desenvolvimento
acontecendo isso lá e está aqui o papel comprovan- numa área. Mas ele não está paralisado, tem um
do. O Banco tem que dialogar com as instituições, gerente designado, o cronograma ainda não chegou
começando pelo Tribunal de Contas da União, Co- à parte operacional, mas não está parado. Há pro-
missão de Agricultura, etc. gramas nos pólos, com gerência especial no banco,

O Deputado Wellington Dias, do Piauí, fez uma em Fortaleza, só para cuidar desses dez pólos. Te-
intervenção muito importante. O fundo de aval que al- nho certeza de que ele não vai ficar parado. Ele
gumas Prefeituras já a,provaram para serem parcerias está funcionado devagar na parte de levantamentos
do banco, para garantir pequenas operações, que o preliminares, da estrutura necessária, da organiza-
banco estaria vinculando, estaria obrigando a ter fun- ção dos comitês. Há um Comitê gerencial designa-
do de aval, não vejo como o banco pode obrigar a um do. Ele está na fase de organização. Alguns estão
pequeno produtor trazer garantia da Prefeitura. Se a mais adiantados, como Petrolina e Juazeiro, Açu, no
Prefeitura tem, tudo bem, mas não pode obrigá-lo. Rio Grande do Norte, mas ele não está parado, vai

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Só entrar em funcionamento brevemente. Se V. Exll

para esclarecer. Estou dizendo que o Município em quiser entrar em contato com o banco, pode ligar
que a Prefeitura não fez o fundo de aval estaria im- que daremos informações sobre o que está aconte-
pedido de receber o PRONAF. Essa é a gravidade cendo hoje, em que fase está o trabalho do Pólo
da situação. Isso existe. Estou aqui com o Secretá- Uruçuí e Gurguéia.
rio da Agricultura, que convive lá também, o Dr. Quanto ao Prodesa, diria que V. Exll pode
Aroldo Vasconcelos. mandar os representantes dos prodesianos ao ban-

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Está aqui o co. Se não quiserem ir à Superintendência no Mara-
Sr. Sérgio, o Gerente que trata dessas operações. nhão e no Piauí, pode mandá-los para Fortaleza
Sérgio, você tem notícias disso, se está acontecen- que conversamos com eles. Os prodesianos, os
do no banco? agrônomos têm realmente mostrado grande parte

O SR. Luís SÉRGIO FARIAS MACHADO - de problemas para eles terem sucesso. Tem havido
Posso fazer uso da palavra? muitos problemas, por isso tem prejudicado um pou-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera- co. Mas o banco não abandonou o Prodesa.
fico) - Pois não, por extensão ao pedido do Presi- O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Sr.
dente do Banco. Presidente, peço a palavra.

O SR. Luís SÉRGIO FARIAS MACHADO - O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera-
Gostaria de anotar qual é a agência específica. Não fico) - Tem V. Exll a palavra, Deputado Wellington
existe essa orientação da Direção-Geral do Banco Dias.
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o SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS 
São apenas duas questões. Primeiro, estou encami
nhando oficialmente à Direção do Banco um pedido.
Tenho interesse nesse cronograma e há uma dificul
dade para se ter acesso a cronograma do Pólo Su
doeste. Em relação ao Prodesa, quero deixar acer
tado, e comprometo-me a ir com eles a uma audiên
cia com a Direção do Banco para que possamos tra
tar dessa questão específica do Prodesa.

Houve uma questão, das perguntas que fiz,
que não foi tratada. É exatamente essa situação: há
uma dificuldade de capital de giro em vários empre
endimentos, tem o exemplo da apicultura, ou seja,
falta capital de giro. São pequenas indústrias de api
cultores e da industrialização de castanha que não
têm capital de giro. O Banco do Nordeste não em
presta a essas pessoas capital de giro, e essas pes
soas ficam impedidas, pelo contrato, de obter esses
empréstimos do Banco do Brasil. Há duas saídas: ou
o banco libera esses produtores para tirar esse capital
de giro junto ao Banco do Brasil - e não vejo proble
ma nenhum nisso -, ou disponibiliza capital de giro.
Há muitas dificuldades. Muitas dessas fábricas de
castanha e de mel estão quebrando, no Piauí e em
outros Estados. E não são só esses dois setores, há
outros setores. Precisamos evitar essa quebra para
que, com essa sensibilidade que V. ExB demonstra,
não haja mais desemprego do que o que já existe.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - No Ceará,
também existe esse problema. Estão querendo ex
portar castanha e solicitam capital de giro para isso.
O problema é que capital de giro tem um limite mui
to restrito no banco. O banco, como agente de de
senvolvimento, procura fazer uma restrição ao capi
tal de giro e aplicar mais em investimento. Esse é
um caso específico. V. Exll poderia passar um fax
para o banco e relatar essa situação. Numa conver
sa com os representantes dos produtores, pode se
chegar, talvez, a um consenso.

Quero também dizer ao Deputado Wellington
Dias que a Superintendência do PiauílMaranhão já
marcou uma reunião com os vinte prodesianos, se
gundo me informou o Sr. Sérgio.

Quanto à indagação do Deputado Saulo Pe
drosa, esses casos individuais de empresas, como
V. Exll citou, e Firibasa, são casos de inadimplência,
de projetos antigos no banco que estão na Justiça
do Estado de Pernambuco. Está na Justiça para co
brança desses débitos. São projetos que antiga
mente o banco fazia. E está seguindo a tramitação
legal para tentar recuperar o crédito. É o que o ban
co pode fazer dentro da lei.

O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Um
adendo. Soubemos que tem um pessoal de segu
rança no Fribasaque não permite nem que a audito
ria do banco tenha acesso. Conversei até com um
auditor. É só fachada, retiraram até as telhas, a fia
ção e todo o maquinário. E, o pior de tudo, o recurso
do FNE destinado ao Nordeste foi para o Pará. É
um crime inominável e é necessário recuperar o re
curso e que os culpados sejam punidos pela lei.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Esse caso
do Fribasaestá na Justiça; a questão está sendo
discutida para tentar evitar o prejuízo.

Quero dizer que a Bahia é o Estado de maior
prioridade do Banco em termos de aplicações. Te
nho aqui os números. No ano passado, o banco rea
lizou, só na Bahia, 150 mil novas operações, apli
cando 802 milhões de reais no Estado.

Quanto às influências políticas que V. Exll cita~

é um caso a ser apurado mediante denúncia pores
crito. Se o banco não responder, a Comissão de
Agricultura deve insistir, mas é um caso a ser apura
do, com as testemunhas que houver. 'Influência polí
tica é uma coisa criminosa, não deve existir mesmo.

O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - O
Deputado que usou a tribuna já fez requerimento e
encaminhou à CPI dos Bancos.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Em relação
às indagações do Deputado Roberto Pessoa, o
Banco do Nordeste realmente tem uma carga muito
forte na Região. Os outros bancos se retiraram, in
clusive bancos oficiais e, por causa do FNE, houve
essa retirada dos outros programas. Um grande
banco, federal, esteve conosco semana passada no
Maranhão. A imprensa perguntou por que aquele
banco não operava mais no Maranhão. E disseram:
"Não, é porque o Banco do Nordeste cresceu muito
aqui e o outro banco se retirou." O próprio Presiden
te do Banco do Brasil declarou que o Banco do Nor
deste cresceu tanto que o Banco do Brasil se sente
até um pouco desobrigado de estar atuando por lá.

Essas observações do Deputado Roberto Pes
soa, acho, são muito pertinentes. Mas, quanto ao
fracasso da agricultura nordestina, de determina
dos produtos, como algodão, cacau, pecuária,
caju, farinha, é uma questão que extrapola o âmbi
to do banco. Quer dizer, o banco não pode obrar o
milagre de salvar a agricultura nordestina. O papel
dele é capacitar e financiar, mas não é o suficiente
para deixar a agricultura em bom estado numa re
gião.

O SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera
fico) - Tem V. Ex" a palavra:

O SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA - V.
Exll me perdoe. O Banco do Nordeste foi criado para
o desenvolvimento do Nordeste, somente para ativi
dade produtiva. Então, o Banco Nordeste também
tem, não só com a situação de crédito, mas com o
próprio Departamento (ininteligível), que é muito
competente, e outros instrumentos que o banco
tem, como um banco de desenvolvimento.

O que difere o Banco do Nordeste dos outros é
que este banco é de desenvolvimento, e os outros
são comerciais. O Banco do Nordeste também tra
balha comercialmente, mas tem uma responsabili
dade nessas questões todas, não como culpado.

Apenas queria dizer que o cenário que foi pin
tado aqui, um trabalho de marketlng muito bem fei
to, é que o Banco do Nordeste vai muito bem, mas
com o nordestino vai mal. lsso é um fato.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Seo banco
aplicou, Deputado, 3 bilhões e 200 na Região e fi
nanciou 517 mil projetos... Quer dizer, imagina a Re
gião, isso é o máximo que o banco pode fazer: ca
pacita os pequenos produtores, dá assistência técni
ca, faz pesquisas a fundo perdido, reúne os produ
tores, tem fórum de clientes, tem austeridade máxi
ma, reduziu para a metade a despesa de pessoal
em quatro anos, faz tudo isso. Ele tem limitações.
Agora, se a agricultura vai mal na Região Nordeste,
ela iria muito pior se não fosse o banco. Agora, o
banco tem limites. Ele não pode obrar milagres e di
zer: "Porque o banco existe, a agricultura vai bem".
No Brasil todo existe BNDES, Banco do Brasil finan
ciando o Sul, e, mesmo assim, não quer dizer que
seja suficiente para resolver o problema da agricul
tura regional.

O SR. DEPUTADO JOEL DE HOLLANDA 
Deputado Roberto Pessoa, acredito que V. Exll tem
razão: o Nordeste não vai bem. Mas queria ponde
rar a V. Exll que não vai bem em função das políti
cas públicas adotadas em relação a nossa Região.

V.Exa., e eu também, defende projetos estru
turadores para nossa Região: a transposição de
águas, não do São Francisco, mas de outras bacias
para fortalecer o São Francisco; a atual situação da
Transnordestina; a navegabilidade do São Francis
co; a situação de pólos industriais e agroindustriais
na nossa Região. Mas o que tem sido dado à Re
gião? Frentes de trabalho, cestas básicas e car
ros-pipas. Esse tipo de tratamento é o que não que
remos para o Nordeste. E nós pagamos o preço,
porque lá, nas nossas bases, dizem: "As Lideranças

políticas do Nordeste alimentam a indústria da seca,
alimentam esse status quo". Quando não é verdade.
V. Ex" e todos nós da bancada nordestina queremos
o quê? Queremos irrigação, desenvolvimento da fru
ticultura, desenvolvimento da infra-estrutura hídrica
da Região, de tal forma ql:le o Nordeste alcance o
desenvolvimento auto-sustentável.

Nessa direção, Sr. Presidente, queria dar tes
temunho do que tenho ouvido do BNDES, do Banco
Mundial, do BID, todas as instituições financeiras
que fazem parcerias com o Banco do Nordeste. Ele
tem competência para atuar na zona rural e para
trabalhar com pequeno e microempresário. É um
banco que se está modernizando e é uma alavanca
para esse novo Nordeste que queremos, Nordeste
que leva o crédito, mas que leva também a prepara
ção do empresário, o treinamento, a capacitação do
agente produtivo. E é nessa linha que o Banco do
Nordeste está atuando, uma linha moderna, nova
em relação ao Nordeste e não do famigerado car
ro-pipa, da famigerada assistência da cesta básica,
e assim por diante.

Se formos contabilizar quanto se está gastan
do com essa seca, já vai a quase 2 bilhões de reais,
quando faltam recursos para os grandes prójetos
estruturadores da Região, de fortalecer a base hídri
ca, a irrigação, de encontrar uma tecnologia para o
Semi-Árido, de ajudar, como o Banco do Nordeste
está fazendo, com competência, seriedade, mere
cendo elogios do BNDES, que diz que nunca viu um
banco ter tanta afinidade, tanta competência para
trabalhar com pequeno, micro, que não consegue fi
nanciamento em nenhum outro organismo, mas en
contra no Banco do Nordeste.

Por isso, quero dar esse testemunho e concor
do com V. Exll em parte, mas acho que estamos
precisando é de uma política que dê ao Nordeste
não a esmola da cesta básica, não a esmola das
frentes de trabalho, aquele espetáculo deprimente
de crianças, velhos, aleijados, atrás de um car
ro-pipa com uma lata d'água. Isso é deprimente, e
não sou Deputado do carro-pipa, não sou Deputado
da cesta básica, não sou Deputado das frentes de
trabalho, que não trazem nada de benefício para o
Nordeste. Trabalho para defender o São Francisco,
defender a irrigação, a fruticultura, o Semi-Árido, o
fortalecimento das barragens, dos açudes, perfura
ção de poços, apoio ao microempresário, para que
ele fique no setor rural e consiga produzir.

Por isso quero louvar e dizer que recolhi do
BNDES, do Banco Mundial, do BID, na FINEP, de
todos os organismos que fazem parceria com o
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Banco Nordeste, esse testemunho de que é um O SR. P~ESIDENTE (Deputado Dilceu Spera-
banco competente, eficiente, que se está moderni- fiéo) - Pela ordem, con'cedo a palavra ao Deputado
zando para se transformar'na verdadeira agência de Carlos Batata.
desenvolvimento do Nordeste. O SR. DEPUTADO CARLOS BATATA - Que-

O SR. DEPUTADO CARLOS BATArA - Sr. ro apenas fazer uma observação. Concordo em par-
Presidente, peço a palavra peJa ordem. te com o Deputado Joel de Hollanda no que diz res-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera- peito à questão hídrica. Isso é o que deseja qual-
fico) - Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado quer bom nordestino: que se saia do carro-pipa.
Márcio Reinaldo Moreira e, posteriormente, ao De- Agora, infelizmente, eu discordo no que diz
putado Carlos Batata. respeito ao momento atual, Deputado. O nordestino

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO está lá, naquele rincão, sem água. Das duas, uma:
MOREIRA - Agradeço, Sr. Presidente. Quero cum- ou põe o carro-pipa ou ele morre de sede. Há 30
primentar o palestrante e dizer a V. Exas., Srs. De- anos que se fala em seca. E quantos estão ou vie-
putados, que estou acompanhando esse pronuncia- ram para cá há vários ~nos e foram incapazes de fa-
mento do Banco do Nordeste e, por coincidência, no zer algo de concreto com o poço, com a irrigação?
final da semana passada, naquele feriado, percorri o No momento atual, é impossível, Deputado, não se
norte de Minas Gerais, uma região muito sofrida utilizar o carro-pipa. Obviamente temos de nos unir
como o Nordeste e que também está inserida no aqui, em Brasília, para evitar que isso ocorra no fu-
Polígono das Secas. ' turo, mas, no momento, não existe outra saída: ou

Quero testemunhar aqui a esperança que o se leva a água, ou se morre de sede.
povo do norte de Minas tem no Banco do Nordeste, O SR. DEPUTADO JOEL DE HOLLANDA -
como um dos organismos sérios, competentes e ca- Sr. Presidente, fui citado e gostaria apenas de dizer
pazes de levar algum progresso àquela gente. Tive ao nobre colega de Pernambuco, Carlos Batata,
a oportunidade de ver em Januária - e o Deputado que, em nenhum momento, eu disse que não se de-
Cleuber Carneiro gostaria de estar aqui, por isso via dar a cesta básica. Eu não quero que a política
falo também em seu nome, para dar o testemunho se resuma à cesta básica, ao carro-pipa e às fren-
do desenvolvimento e do progresso que o Banco do tes de trabalho. O emergencial não pode ser o prin-
Nordeste tem levado àquela gente, inclusive financi- cipa!. Se o Nordeste está doente, não vamos dar o
ando indústrias e promovendo pequenas mas efeti- anestésico, temos de fazer a cirurgia. Qual é a ci-
vas ações que ali acontecem. rurgia que V. Exll defende? É a irrigação, é a

Realmente assisti em algumas comunidades Transnordestina, são os pólos agroindustriais, é a
aquilo que foi dito aqui e que não se vê em outras. fruticultura, é o Semi-Árido, é o apoio à bacia leitei-
Talvez seja um problema da gerência, de pessoal, isto ra, é dar condição de o homem viver no campo,
é, os comitês municipais e aquele agente efetivo, cha- com crédito, com assistência rural, treinamento, ca-
mado de desenvolvimento, trabalhando em Municípi- pacitação? São essas coisas que o Banco do Nor-
os. Tive até a oportunidade de me reunir com alguns. deste propõe? Concordo com V. Ex&!: se está mor-

Portanto, acho que é uma questão de adequa- rendo de fome, vamos dar o alimento, vamos levar
ção e de ajuste para que realmente coisas melhores a água.
aconteçam. Soubemos também que na Bahia, na di· Agora, a política não pode se resumir a isso. A
visa com Minas, na terra de Prisco Viana, Guanam- política para o Nordeste que queremos, que V. Exll

bi, o Banco do Nordeste estava muito mais eficaz do quer, é outra; precisamos de projetos que dêem au-
que em outras cidades de Minas Gerais. Tudo bem, to-sustentação ao desenvolvimento de nossa Re-
talvez seja uma questão de gerência, dos agentes gião, que dêem condições de o Nordeste crescer e
que estão a serviço de algumas comunidades. Em se desenvolver sem precisar das emergências.
Januária - e, como disse, o Deputado Cleuber Car- O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera-
neiro, do PFL, um companheiro que luta muito pela fico) - Concedo a palavra 'ao nosso convidado,
região - vimos grande progresso, grandes avanços para que ele responda às indagações dos Deputa-
como há muito tempo não se via, graças ao Banco dos.
do Nordeste. O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Queria ape-

É o testemunho que quero deixar registrado nas, concluindo as respostas, dizer o seguinte: o eu-
nos Anais, parabenizando, naturalmente, o nosso robônus , citado pelo Deputado Roberto Pessoa, é
digno palestrante. uma das fontes que o banco tem. Se o banco aplica
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3 bilhões e tanto, 300 milhões são eurobônus. Ele
sé junta com o mix de recurso do banco e aí, se al
guns programas estão inadimplentes e tiveram euro
bônus, todas as frentes serão cobertas, não foi só o
eurobônus. E esse eurobônus entra nas fontes, no
mix total de recursos para renegociar dívidas, .inclu
sive as que estavam atrasadas, para fazer a rola
gem das dívidas. Então, se existe inadimplência, e
V. ExI' disse que 30% foi aplicado e deu inadimplên
cia de 30% de aplicação em eurobônus, no mix...

O SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA 
Trinta e um por cento do eurobônus. Perguntei tam
bém sobre 55% da aplicação que foram para títulos
do Tesouro Nacional.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Não, o ban
co aplica todo o seu saldo de caixa em títulos públi
cos federais por obrigação legal. Ele não pode guar
dar o dinheiro enquanto não aplica. É uma flutuação
do dinheiro aplicado no dia-a-dia nas gerências fi
nanceiras. Parado quatorze meses?

O SR. DEPUTADO JOS.É PIMENTEL - Rela
tório do TCU, que ~nalisouo eurobônus, aponta
quatorze meses aplicado em títulos. Por isso o ban
co está sendo multado. Está chegando agora o rela
tório.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Ele aplica
permanentemente em títulos públicos todas as fon
tes que vão deixando saldo. Se um cliente paga 100
mil reais de uma prestação de eurobônus, naquele
dia ele aplica. Ele fica permanentemente aplicando
qinheiro de eurobônus, porque dinheiro de eurobô
nus fica entrando de retorno. como FNS aplica,
como o FAT, BNDES, todos aplicam.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - São
cinco exchanges. Das cinco, só duas foram aplica
das no final, uma totalmente há quatorze meses.
Não se enquadra, infelizmente, nessa situação.

O SR. OSMUNDO RE..,ÇAS - Não cheguei
a examinar esses detalhes financeiros, Deputado.
Mas o banco faz o seguinte: todo o dinheiro que não
foi aplicado naquele momento fica aplicando em tí
tulos públicos até chegar o momento de aplicar.
Agora, o FNE, como eu disse, Deputado Roberto
Pessoa, aplica com a média de recursos: 65% na
agricultura, 10% na agroindústria e 25% na indús
tria. Total: 100%. No Semi-Árido, ele aplica, do FNE,
como manda a Constituição mais de 50%, ele aplica
60% no Semi-Árido, em valor; e 70% na quantidade
de operações do FNE são no Semi-Árido. Isso está
nos relatórios do banco.

O SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA - Fa
lei também sobre as cooperativas do Ceará, que es-

tão inadimplentes e que o banco não quer conver
sar.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Existe o
Programa RECOOP ...

O SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA 
Sete cooperativas e somente três..:

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Aí envolve,
evidentemente, as ligações do banco com os pro
gramas do Governo Federal que mandam negociar
ou não. E chega a atender somente quantas?

O SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA 
Três até hoje.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Três coope
rativas.

O SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA 
Mas há onze que estão sendo estudadas, ficou pro
vado...

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Certamente,
a análise da cooperativa para ser atendida é feita
com rigor para o banco não continuar...

O SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA - Dr.
Rebouças, sugiro que haja uma conversação entre
as cooperativas e o banco; uma reunião ou um se
minário para encontrarmos uma solução, porque o
banco se tranca, as cooperativas dizem isso, V. SI!
diz aquilo. Então, vamos conversar.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Eu acho
uma boa idéia. Mande representantes das coopera-'
tivas que eu garanto. Falta de reunião não haverá,
porque o que se faz lá é reunião todos os dias, de
manhã à noite, das reuniões técnicas com as supe
rintendências e gerências é que surgem as deci
sões, se se atende ou não. Mande esses represen
tantes que nos reuniremos com eles.

Finalmente, o Deputado Carlos Batata falou
sobre o indexador utilizado pelo banco. Indexador é
uma questão de legislação federaf. O banco não de
cide nada sobre indexador. Ele paga à fonte de re
curso o que a lei ou o contrato reza, quando ele
contrata lá fora a captação do recurso.

Quanto à idéia de introduzir o fator seca para
desencargo dos agricultores, acho boa, desde que
venha por lei. O banco não pode introduzir o fator
seca para calcular, só quando a lei manda, porque a
lei manda e diz logo qual é a fonte de recursos, o
banco apenas administra o recurso.

Acho que a agricultura brasileira não está sen
do atendida como deveria em financiamento. E o
subsídio agrícola é legítimo. Todos sabem que na
França há subsídio enorme para evitar a avalanche
de população na cidade de Paris, e é um meio de



Deputado José Pimentel, acho que V. Ex!! de
veria ficar satisfeito por eu ter vindo no lugar do DI'.
Byron. Fui Deputado e conheço esta Casa mais do
que S. SI e estou por dentro também das coisas do
Banco, sou PhD em Economia, de Harvard...

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Quero
registrar que também tenho qualificação. Tenho o
maior apreço pelo DI'. Rebouças, faço questão de as
sistir a todas as palestras que faz, porque aprendo
muito, mas o fato é que somos um País presidencia
lista, e quem decide é o Presidente. Infelizmente.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Mas o mês
passado S. Sll veio à Comissão de Finanças, deu
certo, não há nada contra ninguém.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Só na
Comissão de Fiscalizllção e Controle, fiz questão de
registrar. Senti-me muito orgulhoso em ver o Presi
dente da maior instituição do Nordeste naquela Co
missão. Eu o parabenizei pela vinda, mas esperava
que, na sua agenda, tivesse espaço para vir, aqui.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Sempre Que
puder S. S· virá.

O SR. DEPUTADO JOEL DE HOLLANDA
Sr. Presidente, um pequeno aparte. Quero apenas
parabenizar o Deputado pela idéia de convidSll o
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segurar a população no meio rural. O Brasil não cheguem realmente ao seu objetivo, que é a estabi-
atende devidamente o setor agrícola. Iidade social do povo brasileiro, de que tanto preci-

Deveria haver programas especiais, com inde- samos. 'r

xador baseado no fator preço do produto, fator seca, Fico satisfeito com a sua observação e com a
se acontecer uma desgraça, uma calamidade, a dos Deputados. Não deixarei de lamentar a ausên-
pessoa não pode ser obrigada a pagar se a nature- cia, embora saiba que o motivo da ausência foi de
za o castigou. Então, está faltando no Brasil uma força maior, de alta relevância. Entretanto, a Comis-
política agrícola, isso é verdade. Eu lamento dizer são teve o cuidado de convocar, com muita antece-
que é algo que falta neste País. dência, mas, tudo bem, acho que haverá outras

Agradeço ao Presidente e a todos pela aten- oportunidades. O Deputado" José Pimentel disse
ção. Se houver mais algum comentário, estaremos que há cinco anos está nesta Comissão, e o Presi-
dispostos a responder. dente do Banco, reiteradas vezes, foi convocado a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dilceu Spera- vir a esta Comissão e nunca veio.
fico) - Também agradecemos ao DI'. Osmundo. O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Exata-

Concedo a palavra ao último orador inscrito, mente, Sr. Presidente, cinco anos e nunca teve
autor do requerimento, Deputado João Caldas. agenda, sempre houve um motivo. Na Comissão ao

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS _. Sr. Pre- lado, Comissão do Trabalho, S. SI passou quatro
sidente, fizemos uma grande mobilização para que anos adiando e, em dezembro de 1998, propôs que
o Presidente do Banco e o Superintendente da Su- escolhêssemos um sªbado que ele poderia vir. No
dene estivessem aqui hoje. Infelizmente, ambos não mês de dezembro dà"1998, depois de quatro anos
puderam vir. O DI'. Rebouças fez uma explanação dizendo que não tinha agenda.
que acho positiva. O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Então,

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Posso fazer são essas coisas que...
um aparte, Deputado? O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Sr. Presi-

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Pois dente, só mais um aparte ao Deputado José Pimen-
não. tel.

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - O Presiden
te Byron Queiroz não veio porque foi chamado a
Washington. O Banco Mundial e o BID vão dobrar o
dinheiro que estão investindo no Banco do Nordes
te, que é coisa raríssima. Já foram apliGados no
PRODETUR, um programa de estruturação para o
turismo, 800 milhões de dólares através dos Esta
dos, e o BID vai repassar mais 800 milhões de dóla
res para o turismo. O Presidente tinha de estar lá. O
BID, juntamente com o Banco Mundial, vai aplicar
no microcrédito também. É raríssimo, já que os dois
bancos são ciumentos um do outro, esses dois ban
cos trabalharem juntos com o Banco do Nordeste
para dobrar o microcrédito. Por isso, o Presidente
está lá e não pôde comparecer à Comissão.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Quere
mos corroborar a sua fala e dizer que a intenção da
Comissão de Agricultura, pelo que vimos aqui - es
tamos aqui, periodicamente, sob a Presidência do
Deputado Dilceu, com outros membros, Saulo Quei
roz e tantos outros que vêm aqui -, é estabelecer
nesta Comissão um entendimento, uma parceria
com os organismos federais para encontrarmos so
luções. É claro que as críticas, as ponderações e as
denúncias devem ser feitas, mas queremos essa
parceria, juntar forças para qu~ nossas instituições
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Presidente do Banco do Nordeste e o Superiptenden- Câmara dos Deputado, reuniu-se ordinariamente a
te da Sudene. Acho que, não obstante esse contra- Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
tempo de o Dr. Byron ter viajado, a Comissão cumpriu sob a Presidência do Senhor Deputado José Carlos
o seu papel. Houve debates, discussões, informações. Aleluia, estando presentes os Senhores Membros

Titulares, Deputados Geovan Freitas e José Roberto
O Dr. Osmundo está aqui representando o Ban- Batochio, Vice-Presidentes, Aloysio Nunes Ferreira,

co do Nordeste. S. Sll é o Presidente em exercício do André Benassi, Antônio Carlos Biscaia, Antônio Car-
Banco do Nordeste, legalmente. E o motivo da não- los Konder Reis, Augustó Farias, Bispo Rodrigues,
presença do Dr. Byron foi buscar recursos para o Cezar Schirmer, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edu-
Nordeste, para a nossa Região, para gerar mais em- ardo Paes, Fernando Coruja, Geraldo Magela, Gér-
prego, que é o que defendemos nesta Casa. son Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Jaime

Quero dizer que está bem representando. O Martins, José Dirceu, Jutahy Júnior, Léo Alcântara,
Banco do Nordeste aqui compareceu de forma sim- Luciano Bivar, Luiz Antônio Fleury, Marcelo Déda,
pies, aberta, transparente e nos deu as informações Marcos Rolim, Maria Lúcia, Mendes Ribeiro Filho,
que queríamos. Parabenizo o Presidente da Comis- Moreira Ferreira, Moroni Torgan, Nair Xavier Lobo,
- d . C . I Nélson Otoch, Ney Lopes, Osmar Serraglio, Paulo

sao e o autor o requerimento. relo que o Par a- Magalhães, Renato Vianna, Roland Lavigne, Ricar-
mento engrandeceu o nosso trabalho legislativo. do Fiúza, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar
Isso que o nobre Deputado está querendo vai acon- Rocha, Waldir Pires, Zulaiê Cobra e os Senhores
tecer cada vez mais, isto é, a participação do Poder ryJembros Suplentes, Deputados Antônio do Valle,
Legislativo nas definições das políticas em favor das Atila Lins, Bonifácio de Andrada, Cláudio Cajado,
Regiões do nosso País. Corauci Sobrinho, Fernando .Gonçalves, Gustavo

O SR. OSMUNDO REBOUÇAS - Mas parece Fruet, Luís Barbosa, Max Rosenmann, Nélson Mar-
que o Deputado José Pimentel gosta mais do Dr. chezan, Nélson Marquezelli, Paes Landim, Pompeo
Byron do que de mim, porque quando S. SI! não de Mattos, Salvador Zimbaldi e Vic Pires Franco.
vem, fica com raiva. Deixaram de registrar suas presenças os Senhores

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL _ Na Membros Titulares, Deputados Ary Kara, Caio Riela,
Ciro Nogueira, Freire Júnior, Inaldo Leitão, José

verdade, tenho o maior apreço por todos os cida- Antônio, Mussa Demes e Zenaldo Coutinho. Abertu-
dãos, mas gosto mesmo da minha companheira, ra: Havendo número regimental, o Senhor Presiden-
Maria Luzinete. te declarou aberta a reunião, passando ao exame

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Sr. Pre- da Ata da Vigésima Reunião Ordinária, realizada no
sidente, o Superintendente da SUDENE, Dr. Aloísio dia dezoito de maio do ano em curso. A requerimen-
Sotero, disse que não haverá nenhum óbice para to do Deputado Antônio Carlos Biscaia, foi dispen-
que outra reunião seja remarcada e S. Sll compare- sada a leitura da Ata. Não houve discussão. Em vo-
ça à Comissão. Muito obrigado. tação, foi aprovada por unanimidade a Ata. Ordem

O SR S ( do Dia: O Deputado Antônio Carlos Biscaia reque-
• PRE IDENTE Deputado Dilceu Spera- reu fosse invertida a pauta para apreciar-se o item 5

fico) - Em nome da Comissão, agradecemos ao Dr. da de n2 31, tendo o Plenário aprovado a solicita-
Osmundo Rebouças pelo comparecimento, pelos ção. 1) Projeto de Lei n2 2.523-A/96 - do Poder
esclarecimentos e pelos trabalhos prestados. Executivo (Mensagem n2 1.127/96) - que "denomina

Antes de encerrar a presente reunião, convo- 'Rodovia Ulysses Guimarães' a BR-282". Relator:
camos os nobres Deputados para uma reunião deli- Deputado Roland Lavigne (PFUBA). Parecer: pela
berativa no próximo dia 5, quarta-feira, e para uma constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
reunião de audiência pública, na terça-feira, às 15h, deste, com emenda, e pela inconstitucionalidade do
com o Dr. Mauro Rezende Lopes, do Instituto Brasi- Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.
leiro da Economia da Fundação Getúlio Vargas. O Deputado Antônio Carlos Biscaia procedeu à lei

tura do parecer em substituição ao Relator. O Depu-
Está encerrada a presente reunião. tado Fernando Coruja afirmou ser justa a homena-

COMISS- O CO ST TUI~ÃO E S ç gem ao Deputado Ulisses Guimarães, aproveitando
A DE N I:T JU TI A o ensejo para exprimir o seu anseio em ter a referi-

E DE REDAÇAO da rodovia totalmente pavimentada. O Senhor Presi-
Ata da 211 Reunião Ordinária, realizada em dente afirmou que, se o Deputado Fernando Coruja

19 de maio de 1999 concordasse, poder-se-ia transformar a sugestão
Aos dezenove dias do mês de maio de mil no- em Indicação. Não houve discussão. Em votação,

vecentos e noventa e nove, às dez horas e cinqüen- foi aprovado o parecer do Relator por unanimidade.
ta e cinco minutos, no Plenário n'" 1 do Anexo 11 da A Deputada Zulaiê Cobra requereu fosse invertida a
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pauta para apreciar-se o item 3 da de nll 36, tendo o com publicidade oficial". Relator: Deputado Paes
Plenário aprovando. a solicitação. 2) Proposta de Landim (PFLJPI). Parecer: pela constitucionalidade,
Emenda à Constituição n2 613/98 - da Sra. Zulaiê juridicidade e técnica legislativa deste e das nove
Cobra e outros - que "dispõe sobre a estruturação emendas apresentadas. Foi concedida vista ao De-
do sistema de Segurança Pública, cria o Sistema de putado Léo Alcântara em 28 de abril de 1999. A re-
Defesa Civil, e dá outras providências. Relator: De- querimento do Deputado Léo Alcântara, foi adiada a
putado Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP). Parecer: discussão. 7) Projeto de Lei n2 4.382194 - do Poder
pela admissibilidade. O Deputado Moroni Torgan Executivo (Mensagem nll 1.105/93) - que "altera o
procedeu à leitura do parecer em substituição ao disposto no Decreto-Lei nll 2.288, de 23 de julho de
Relator. Os Deputados Geraldo Magela, Mendes Ri- 1986, e na Lei nll 7.862, de 30 de outubro de 1989,
beiro Filho, Fernando Coruja, Edmar Moreira e Mo- para determinar o resgate em dinheiro do emprésti-
roni Torgan solicitaram vista conjunta da matéria, mo compulsório". (Apensados os PL n2s 318/95,
tendo sido esta concedida pelo Senhor Presidente. 563/95 e 2.108/96). Relator: Deputado Ary Kara
O Deputado Edmar Moreira solicitou a palavra para (PPB/SP). Parecer: pela constitucionalidade, juridici-
indagar a respeito de nova apensação ao Projeto de dade técnica legislativa deste, das emendas da Co-
Lei nQ 1/95, do qual é Relator, em razão ele já ter missão de Finanças e Tributação e dos PL nlls
proferido seu parecer. O Senhor Presidente infor- 318/95 e 2.108/96, apensados, e pela inconstitucio-
mou que iria, posteriormente, consultar o Pn:lsidente nalidade do PL nll 563/95, apensado. Foi concedida
da Casa a respeito da indagação. Em seguida, o vista ao Deputado José Antônio em 28 de abril de
Deputado Osmar Serraglio requereu fosse invertida 1999. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
a pauta para apreciar-se o item 5 da pauta de nll 36, vado o parecer do Relator por unanimidade. 8)
tendo o Plenário aprovado a solicitação. 3) Propos- Emenda oferecida em plenário, reabertura de
ta de Emenda à Constituição n2 7/99 - do Senado discussão, ao projeto de lei n2 .1.498-B/89 _ que
Federal (PEC nll 64/95) - que "dá nova redação ao "acrescenta dispositivo à Lei n2 1.060, de 5 de feve-
inciso XXIX do art. 7!l e revoga o art. 233 da Consti- reiro de 1950, que estabelece normas para a con-
tuição Federal". Relator: Deputado Osmar Serraglio cessão de assistência judiciária aos necessitados";
(PMDB/PR). Parecer: pela admissibilidade, na forma Relator: Deputado Átila Lins (PFLJAM). Parecer:
do Substitutivo apresentado. Discutiram a matéria pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legis-
os Deputados Fernando Coruja, Antônio Carlos Bis- lativa, e, no mérito, pela aprovação da emenda de
caia e Geraldo Magela. Em votação, foi aprovado o plenário, na forma da subemenda apresentada. Foi
parecer do Relator por unanimidade. O Deputado concedida vista ao Deputado André Benassi em 29
Geraldo Magela requereu fosse invertida a pauta de abril de 1999. Discutiram a matéria os Deputados
para apreciar-se o item 4 da pauta de nll 36, tendo o Ibrahim Abi-Ackel, Vicente Arruda, Gérson Peres,
Plenário aprovado a solicitação. 4) Propt)sta de Zulaiê Cobra, Antônio Carlos Biscaia, Marcelo Déda,
Emenda à Constituição n2 2199 - da srO LlIiza Eru- Ricardo Fiúza, Waldir Pires, Nélson Otoch, José Ro-
dina e outros - que "dá nova redação ao § 211 do art. berto Botochio e Bispo Rodrigues. Em votação, foi
61 da Constituição Federal". Relator: Deputado Mar- rejeitado o parecer do Relator, tendo sido designado
cos Rolim (PT/RS). Parecer: pela admissibilidade o o Deputado Ibrahim Abi-Ackel Relator do parecer
Deputado Geraldo Magela procedeu à leitura do pa- vencedor, pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
recer em substituição ao Relator. Os Deputados nica legislativa da emenda de plenário e, no mérito,
Mendes Ribeiro Filho e Moroni Torgan solicitaram pela rejeição. Encerramento: Nada mais havendo a
vista conjunta da maféria, tendo sido esta concedida tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às
pelo Senhor Presidente. 5) Projeto de Lei Compie- doze horas e cinqüenta e cinco minutos, antes con-
mentar n2 98192 - do Senado Federal (PLS nll vocando outra para a próxima terça-feira, às quator-
171/89) - que "define, nos termos do inciso I do art. ze horas. E, para constar, eu, Sérgio Sampaio Con-
161 da Constituição Federal, o valor adicionado treiras de Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata,
para fins de cálculo da participação dos municípios que, depois de aprovada, será assinada pelo Se-
na receita do Imposto sobre Operações relativas à nhor Presidente e encaminhada à publicação no
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Diário da Câmara dos Deputados. Deputado José
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunici- Carlos Aleluia, Presidente.
pai e de Comunicação". Relator: Deputado Aloysio -
Nunes Ferreira (PSDB/SP). Parecer: pela cemstituci- DISTRIBUIÇAO DE PROJETOS
onalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
houve discussão. Em votação, foi aprovado o pare- MEIO AMBIENTE E MINORIAS
cer do Relator por unanimidade. 6) Projeto de Lei
n2 191-B/91 - do Senado Federal (PLS n1l 329/89) - O Deputado FLÁVIO DERZI, Presidente desta

. que ''fixa critérios para a realização de despesas Comissão, fez a seguinte:
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Distribuição n~ 12199

Em 19-5-99

Ao Deputado FERNANDO GABEIRA
Projeto de Lei n2 2.892192 - do Poder Executi

vo - que "dispõe sobre os Objetivos Nacionais de
Conservação da Natureza, cria o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação, estabelece medidas
de preservação da diversidade biológica, e dá ou
tras providências". (Apensados os PL n2s 1.768/96 e
3.745/92)

Sala da Comissão, 19 de maio de 1999. - Au
renilton Araruna de Almeida, Secretário.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Deputado GILBERTO KASSAB, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n51 7/99

Em 19-5-99

Ao Deputado ARLINDO CHINAGLlA

Projeto de Lei n2 576/99 - do Sr. Simão Ses
sim - que "proíbe a instalação de aquecedores a
gás no interior de banheiros".

Sala da Comissão, 19 de maio de 1999. - Le
nivalda D. S. A. Lobo, Secretária.

REDISTRIBUiÇÃO ÓE PROJETOS

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

O Deputado FLÁVIO DERZI, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Redistribuição n51 2199

Em 19-5-99

À Deputada ALCIONE ATHAYDE
Projeto de Lei n2 3.380/97 - da Sra. Dalila Fi

gueiredo - que "altera o § 22 do art. 32 da Lei n2

9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumí
geros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas, nos termos do § 42 do art. 220
da Constituição Federal".

Sala da Comissão, 19 de maio de 1999. - Au
renilton Araruna de Almeida, Secretário.
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José Dirceu PT
José Genoíno ••..................PT
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini •................PSDB
Lamartine Posella .•• ; •••........PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina ...•.•............PSB
Maluly Netto .............•......PFL
Marcelo Barbieri •...•.••........ PMDB
Marcos Cintra PL
Medeiros .......................•PFL
Michel Temer..••..••....•......•PMDB
Milton Menti. .•.................PMDB
Moreira Ferreira .......••...•.••PFL
Nelo Rodolfo ..•.••.•..•..... : PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima ........•............PFL
Paulo Kobayashi ~ PSDB
Paulo Lima .........•.•...•......PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini •...........•...PT
Ricardo Izar PPB
Robson Tuma ....•................PFL
Rubens Furlan PFL
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
TeIma de Souza .•........•....•..PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto .••.•••...•••PL
Wagner Salustiano•..•..•........PPB
Xico Grazíano .•••.•.............PSDB



Zé Índio .•••.•...•••..........•.PMDB
Zulaiê Cobra .•.••••..•.•.•.•.•.•PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro •..•.•.•.•...•.•PFL
Lino Rossi .....•................PSDB

'Murilo Domingos•••.•••.•.•••..•.PTB
Osvaldo SObrinho •.••...••.••••••PTB
Pedro Henxy PSDB
Rícarte de Freítas•.••.•...•.••.PSDB
1~té Bezerra•.••••••.•.•....••••PMDB
Wilson 5antos••..•••.•.•......••PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz .......•.•........PCdoB
Alberto Fraga ••.•••.•..•.•.•....PMDB
Geraldo Nagela PT
Maria Abadia PSDB
Pastor Jorge•••.••..•.•••.•...••PMDB
Paulo Oct6vio•.•.••.•.•••..•.•••PFL
Pedro Celso .•..•..•..........•..PT
Ricardo Noronha .•.•.•••..•.••••.PMDB

Goiás
Barbosa Neto ••••••••••••.•.•. , •.PMDB
Euler Morais•............•.•....PMDB
Geovan Freitas••••••••••.•..••..PMDB
Jovaír Arantes •.••••••.•.•.•.••.PSDB
Juquínha .••••.•............•....PSDB
Lidia Quinan PSDB
Lúcia V~nia•........•...........PSDB
Luiz Bittencourt •••...•.•.•.... :PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo .......•............PSDB
Pedro Chaves PMDB
Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado .•.•..............PFL
Vilmar Rocha •...................PFL
Zé Gomes da Rocha •..............PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian ....•.......•...PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion .•.•.•...•.•.....PfL
Affonso Camargo .........•.......PFL
Airton Roveda •.................•PFL
Basílio Villani ••...............PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. P.osinha PT
Flávio Arns .•...................PSDB
Gustavo Fruet PM[~

Hermes Parcianello R{DB
Iris SiMÕes PTE
IVdnio Guerrd PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTE
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Máreio Matos .•. ; .....•..........PT
Max Rosenmann ....•..............PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer ....•.•...•.....•..PPB

Odilio Balbinotti •..••...•..•.••PSDB
Oliveira Filha ·.PPB
Osmar Serraglio.............•.•.PMDB
Padre Roque •....•.•............•PT
Ricardo Barros .•................PPB
Rubens Bueno••••••.••.••.•..•••.PPS
Santos Filho PFL
Voldomiro Meger•••••••.••...•••.PFL
werner Wanderer•.•..•...•..•....PFL
. Santa Catarina

Antônio carlos Konder Reis ..•••.PFL
Carlito Merss ..•...•......•.•.. ~ ..PT
Edinho Dez .........•..... :'..... : ...PMDB
Edison Andrino .••••...•.......•.PMDB
Fernanda Coruja .••.•............PDT
Gervásio Silva •.••.••••.....•..•PFL
Hugo Biehl ..••.••••••.•....•.•.•PPB
Jo15o Matos •.•••••••.•.••...•••.•PMDB
João Pizzolatti ..•.•............PPB
José Carlos Vieira ••••..•..•••••PFL
Luci Choinacki •••••••..•.•..•...PT
Pedro Bittencourt •••••••••.••••.PFL
Raimundo Colombo•••.•....•......PFL
Renato Vianna ••••••••.•.••••••••PMDB
Serafim Venzon••.•••.•..•.•..•.•PDT
Vicente Caropreso .•••.••••...•..PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto .•......•.•..•.......PT
Airton Dipp•.••.•.•.•..•.•.•.•.•PDT
Alceu Collares•.•.•••.••.......•PDT
Augusto Nardes ......•, PPB
Caio Riela •...•..••••..•.•......PTE
Cezar 5chirmer PMDB
Darcísio Perondi .....•..........PMDB
Enio Bacci. PDT
Esther Grossi •.•.•.•......•.....PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior .••................PPB
Germano Rigotto ..•...........•..PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze•.•...........PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim••.••••.............PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan .•.•.•..•...•...PSDB
Nelson Proença ..•...............PMDB
Osvaldo Biolcpi .•.•...•.•.....•. PMDB
Paulo José Gouvêa •••.•...•.....•PST
Paulo Paim...•.••..•..•.........PT
Pompeo de Mattos •.•.............PDT
Roberto Argenta ••...•.•.•.....•.PFL
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt ...•......•.......PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius PSDB
.!-~~~,!oJ)ia _!.~-:p?--:~.99~_



COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA Nelson Marquezelli Murilo Domingos

E'POL(nCA RURAL Nllton capixaba Osvaldo Sobrinho
Presidente: Dllceu Sperafico (PPB) PDT
1Q Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB) Glovanni Queiroz Agnaldo Muniz2lI Vice-Presidente: Xlco Graziano (paDB) Pompeo de Mattos Coriolano sales3Q Vice-Presidente: AntOnio Jorge (PFL) Sérgio Barros Enivaldo Ribeiro (PPB)

TItulareI Suplent.. Bloco PSB, PedoB
PFL Aldo Rebelo Clementino Coelho

Abelardo Lupion Betlnho Rosado Romel Anizio (PPB) Sérgio Guerra
Antônio Jorge Darci Coelho Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Carlos Melles Gerváslo Silva

Joâocaldas Eujácio SimõesCleuber Carneiro Joaquim Francisco
Luiz Dantas Marcos de JesusFrancisco Coelho José MúeIo Monteiro

Secretário: Molzes Lobo da CunhaJaime Fernandes Jos6Rocha
Joel de Hollanda Marcondes Gadelha Local: Anexo 11
Paulo Braga Pastor Reglnaldo de Jesus Telefones: 318-6916/6978/6979/6981
Roberto Pessoa Werner Wanderer COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA,Ronaldo calado Zezé Perrella COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICAZila Bezerra 1 vaga

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)PMDB
111 Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSOB)

Adauto Pereira (PFL) Alberto Fraga 2lI Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
carlos Dunga Edlnho Araujo 311 Vice-Presidente: Robério Araújo (PPB)
Confúcio Moura 19or Avellno Tltuleres SuplentesMarcelo castro Milton Menti
Moacir Mlcheletto Pinheiro landim PFL
Nelson Meurer (PPB) 5 vagas Arolde de Oliveira Adauto PereiraSlIas Brasllelro casar Bandeira Elton RohneltThemlstocles sampaio Corauci Sobrinho Francisco CoelhoWaldemir Moka José Mendonça Bezerra Gerson GrabielliWilson santos José Rocha José Melo

PSDB luiz Moreira Medeiros
Anlvaldo Vale e.Sá Maluly Netto Ney Lopes

Paulo Marinho Pauldemey Avelinocarlos Batata Chiquinho Feitosa
santos Filho Paulo MagalhãesDanilo de castro Julio Semeghlnl SilasCâmara Paulo OCtávioLuis carlos Heinze (PPB) UdiaQulnan Vic Pires Franco Sérgio BarcellosOdflio Balblnotti luiz Ribeiro

Paulo José Gouvêa (PST) Nilo Coelho PMDB
Saulo Pedrosa Paulo Kobayashl FrancistOnio Pinto Gastão VieiraSérgio Reis Rubens Bueno (PPS) José Priante Glovan FreitasXico Graziano Sérgio carvalho Lamartine PoseUa Luiz Bittencourt

PT Marçal Filho Mendes Ribeiro Filho
Marcelo Barblerí RIcardo NoronhaAdão Pretto José Pimentel Mattos Nascimento 5 vagasGeraldo Simões Marcos Afana0 Nelson ProençaJoão Grandão Padre Roque Pastor JorgeLuci Choinacld Paulo Rocha PedrolrujoNilson MourIo Valdeel Oliveira Pinheiro landimValdir GallZlr WeIIlngton Dias

PSDB"8 Alberto GoIdman Átila Ura
Almirst Airton Ca8cavel JoHdeAbreu João Almeida
AugUltONardes Fetter Júnior Julio 8emeghlnl Uno Rossi
DUceu Speraflco JoloTota luiz Piauhyllno Rafael Guerra
HugoBlehl JonNalLucasJunlor luiz Ribeiro Roberto Rocha
Roberto Balestra Pastor Marllclo Narclo Rodrigues Romeu Queiroz

PT8 Pedro canedo 3 vagas
salvador Zfmbaldl

Helenlldo RibeIro (peCB) F6JIx Mendonça sampaio Dórla



PT

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo
Yvonilton Gonçalves

PTB

IrisSimões
José Carlos Martinez
Uno Rossi (PSOB)

PDT

Agnaldo Muniz
Or. Hélio
Eurlpedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

lédioRosa Gustavo Fruet

Angelu Guadagnin Inaldo Leitão Henrique Eduardo Alves

Antonio Pallocci Maria Lúcia Pedro lrujo

E.sther Grossi Mendes Ribeiro Filho Pedro Novais

Fernando Marron; Nair Xavier Lobo Themístocles Sampaio

Paulo Delgado Osmar Seraglio 2 vagas

Pedro Wilson Renato Vianna

PSDB

Ary Kala Aloysio Nunes Ferreira AniVl;\ldo Vale

Gerson Peres André Benassi Bonifácio de Andraci8

José Janene Jutahy Júnior Franco Montoro

Paulo de Almeida Léo Alcântara João Leão

1 vaga Moroni Torgan Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro

Albérico Cordeiro Zenaldo Coutinho Odílio Balbinotti
Magno Malta ZUlaiê Cobra Salvador Z/mba/di

Walfrido Mares Guia PT

Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha
Luiz Salomão Geraldo Magela José Genoíno

Vivaldo Barbosa José Dirceu José Machado
1 vaga Marcelo Déda Nelson Pellegrino

Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Wáldomiro Roravante

Glvaldo 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)
111 Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMOB)
211 Vice-Presidente: José Roberto Batochlo (pOn
311 Vice-Presidente: I08ldo Leitão (PMDB)

TItulares Suplentes

PFL

Presidente: Flávio Derzi (PMOB)
111 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
211 Vice-Presidente: celso Russomanno (PPB)
311 Vice-Presidente: Paulo Baltazar (P8B)

Pompeo de Mattos
2 vagas

celso Russomanno
Jair BoIso08ro
Luiz Fernando

Roberto Balestra
VadãoGomes

Fernando Gonçalves
Nelson Marquezelll

1 vaga

PDT

PTB

Caio Riela
Luiz Antonio Fleury
Mussa Demes (PFL)

AryKara
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 Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano Blvar Paes Landim (PFL)

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo li
Telefones: 318-6922 a 318·6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Átila Uns
Benedito Dias

Claudio Cajado
Corauei Sobrinho

Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
~aluJy Netto

P8úIO Marinho
Raimundo Santos

Vic Pires Franco

Antônio do Valle
Cleonâncio Fonseca

Fernando Diniz

PMDB

cezar Schirmer
Freire Júnior
Geovan Freitas

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Eduardo Paes
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Ruza
VilmarRocha



Bloco PSB, PCdoB

Paulo Baltazar Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL

Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 1\
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
111 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2lI Vice-Presidente: Celso Glglio (PTB)
3R Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)

TItulares Suplantes

PFL

Bloco PSB, PCdoB

Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

1 vaga(s) Remi Trinta

Secretário(a):Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318·7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (Pn
111 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (Pn
2lI Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoS)
311 Vice-Presidente: Neuton Uma (PDT)

TItulares Suplentes

PFL

TItular.

PPL
Expedito Júnior
Luciano P\zzatto
Pastor Reginaldo de Jesus
2 vagas

PMDB

Eunício Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt

PSDB

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Murllo Domingos
Sebastião Madeira
Vitorio MedioU

PT
Ben·Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

PPB

celso Russomanno
Márcio Slttar (PPS)
Ricardo Izar

PTB
Regis Cavalcante (PPS)

PDT

Fernando Zuppo

Costa Ferreira
Mauro Fecury
Pedro Fernandes"
Raimundo santos
Sérgio Barcellos

SUplentes

Aroldo Cedr8;Z
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir MiCheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues

Alberto Goldmann
AIolzio Santos
Antonio Feijão
Maria Abadia

Marinha Raupp

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

AIclone Athayde
NeIoRodolfo

Paulo de Almeida

Dui/Io Pisanes6hi

Fernando Coruja

Casar Bandeira
Eduardo Paes

Ildefonço Cordeiro
Roberto Pessoa

Zlla Bezerra

Barbosa Neto
Gustavo Fruet
João Mendes
Valdeci Oliveira (pn
1 vagas

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
Dr. Heleno
João Castelo
Ronaldo cezar Coelho

Iara Bernardi
Márcio Matos
Professor Luizinho

Maria do Carmo Lara (PT)
Sérgio Novais (PSB)
Telmo Kirst

celso Giglio

João sampaio

Marcondes Gadelha
NiceLobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Silas Câmara
Vilmar RoCha

Alberto Fraga
Ricardo Noronha
Rita Camata
2 vagas

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

PMDB

PSDB

Ana Catarina
Armando Abllio

Euler Morais
Nelson Proença
Renato Vianna

Ademir Lucas
Carlos Mosconi
José de Abreu

Juquinha
Manoel salviano

João Coser
Nilmário Miranda

Valdir Ganzer

Eliseu Moura
Ricardo Izar

Simão Sessim

Albérico Cordeiro

Sérgio Barros

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne

Zila Bezerra
1 vagas

Elcione Barbalho
4 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Danilo de Castro

Fernando Gabeira (PV)



Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL.

Cabo Júlio De Vela8CO

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo li, Sala
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Aloizlo Mercadante (PT)
111 Vice-Presidente: José Machado (PT)
2lI Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
311 Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSOB)

titular.. SUplent..

PFL

PPB

João Plzzolatti AryKara
Júllô Redecker' Hercula!1o Anghinetti
1 vaga Hugo Biehl

PTB

Rubens Bueno (PPS) Chico da Princesa

PDT

celso Jacob Airton Dipp

Bloco PSB, PCdoB

Clementlno Coelho Glvaldo Carlmbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, 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 EMra (PMDB)
111 Vice-Presidente: Nlce Lobão (PFL)
2lI Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSOB)
311 Vice-Presidente: Calcita Pinheiro (PFL)

titular.. SUplentes

PFL

F1ávioAms
Sebastião Madeira

Babá
Nelson Pellegrino
Nilmário Miranda

Almir Sá
José Unhares
Nilton Baiano

Max Mauro

Neutan Uma

Agnelo Queiroz

Francisco Garcia
Gerson Gabrlelll
Jairo Camelro
Paulo OCtávio
Rubem Medina

PT

PPB

PTB

PDT

Bloco PSB, PCdoB

·PMDB

2 vagas

Marcos Rollm
Pedro Wilson

Walter Miranda

Jair ~Isonaro
Padre Roque (PT)

1 vaga

Ivan Paixão (PPS)

EberSllva

José Antonio

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Raimundo Colombo
Ricardo F1úza

Roberto Argenta

Calcita Pinheiro
José Melo
luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Sobrinho (PTB)
Z8zé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Maria Elvira
Norberto Teixeira
Osvaldo Blolchl

PMDB

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Moreira Ferreira
Osvaldo Coelho

Pedro Fernandes
Santos Filho

Alberto Mourão
Germano Rigotto

Glycon Terra Pinto
Osmar Seragllo

1 vaga

Ana Catarina
AntOnio do Valle
Jurandil Juarez
MúcioSá
Osvaldo Coelho (PFL)

Emerson Kapaz
José Mllltão
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço

Aloizlo Mercadante
João Fassarella
José Machado

PSDB

PT

Antonio cambraia Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Armando Monteiro Átila Ura Dino Femandes

Edison Andrlno F1ávloAms FeuRosa
Jorge Alberto Marlsa Serrano Raimundo Gomes deMatos

Salatlel Carvalho Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT

André Benassl Esther Grossi Gilmar Machado "

Antonio Kandlr Fernando Marroni Iara Bernardi
Léo Alcântara Pedro Wilson Professor Luizinho

Marlsa Serrano PPB
XIco Grazlano Eurico Mlran«:la José Unhares

Jonival Lucas Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustlano

Carllto Merss
P1BGeraldo Simões

Luiz Mainardi Walfrldo Mares Guia José Carlos Martinez



EberSilva

Agnelo Queiroz
Evandro Milhomen

POT

Bloco PSB, PCdoB

Celso Jacob

Djalma Paes
Vanessa Grazziotin

Odelmo Leão
Zé índio

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

PTB

Júlio Redecker
Luís Carlos Heinze

Caio Rlela
íris Simões

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

PPS
Eduardo Seabra (PTB) Femando Gabeira (PV)

Secretário: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Veda Crusius (PSDB)
1DVice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
2D Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
3DVice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB, PCdoS

Evilásio Farias Eduardo Campos
Sérgio Guerra Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Marcos Cintra Luciano Blvar

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Delfim Netto (PPB)
1D Vice-Presídente: Márcío R. Moreira (PPB)
2D Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
3D Vice-Presidente: Luiz Femando PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Batinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Manoel castro
Paes Landim
Paulo Uma
Robson Tuma
Rodrlgo Maia

Antonio cambraia
Armando Monteiro
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
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

PMOB

PSOB

PT

PPB

Antônio Jorge
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

Pedro Bittencourt
Valdomiro Meger

Cezar SChirmer
Eunicio Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez
Olavo Calheiros

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

Coriolano Sales
Luiz Salomão

Affonso Camargo
Elton Rohnelt
JairoAzi
Paudemey Avelino
Rubens Furlan

Femando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
,João Almeida
João Leão
Romel Feijó

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Max Mauro

POT

PMOS

PSOB

PT

PPB

PTB

Neuton Uma
Olímpio 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

Pedro Corrêa

Regis Cavalcante (PPS)



Bloco 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: 318-6888/6887 Fax: 318.2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1R Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMOB)
2R Vice-Presidente: José Janene (PPB)
aR Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

TTnULARES SUPLENTES

PFL

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Presidente: Alceu Collares (POT)
1R Vice-Presidente: Enio Bacci (POT)
2R Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3R Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSOB)

TItulares Suplentes

PFL

Serafim Venzon

Airton Oipp (POT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Alceste Almeida
Aníbal Gomes
Marcos Uma
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B.Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Pauto Feij6

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
1 vaga

José Janene
Nelo Rodolfo
VadãoGomes

Albérico Cordeiro

Olfmpio Pires

PDT

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Fernando Zuppo

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Uma

SilasCâmara

EdinhoBez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
Ricardo Rique

1 vaga

Sebastião Madeira
Sérgio Reis

Vergílio Guimarães (PT)
2 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

Walter Pinheiro

Nilton Baiano
Ricardo Barros

Yvonilton Gonçalves

Nilton Capixaba

1 vaga

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abflio (PMOB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

PMDB

Oarcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

PSDB

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

PT
Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Or. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

PPB

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PTB

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanto Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Poseila
Marcelo Castro

Maria Lúcia
Waldemir Moka

2 vagas

Amon Bezerra
Custódio Mattos

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feljó

Saulo Pedrosa
1 vaga

Jair Meneguelli
João Fassarella

Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa

Bloco PSB, PCdoB

Bloco PSB, PCdoB

Ricardo Maranhão Haroldo Lima

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretário(a): Va/da D. S. Lobo
Local: Anexo li, Sala T-S6 _ Reunião: 41s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

Magno Malta
RenildoLeal

PDT
Alceu Collares
Enio Bacci

Ojalma Paes

Calso Glglio
Max Mauro

Or. Hélio
Serafill) Venzon

Agne/o Queiroz



Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL •

Remi Trinta Almeida de Jesus

PPS

Secretário(a): Eloízio 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 Múcio Monteiro (PFL)
1R Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
~ Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3DVice-Presidente: Marcus Vicente (PSOB)

TITULARES SUPLENTES

PFL

José Carlos Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro Hlldebrando Pascoal
Medeiros João Ribeiro
Roberto Argenta Robson Tuma
Valdomiro Meger RodrigoMaia
Wilson Braga Roland Lavigne

PMOB

Laire Rosado Eunício Oliveira
Pedro Celso (PT) Maria Lúcia
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi
Vanessa Grazziotin (PCcloB) Pinheiro landim
zaire Rezende 1 vaga

PSOB

Alexandre santos Arthur Virgílio
Jovair Arantes Fátima Pelaes
Luciano Castro José Militão
Marcus Vicente Lúcia Vânia
Pedro Henry Marcio Fortes

PT
Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim Carlos santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB

Enivaldo Ribeiro Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti Augusto Nardes
Pedro Corrêa JoãoTota

PTB
Roberto Jefferson Luiz Antonio Fleury

POT

Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

PTN

1vaga Narcio Rodrigues (PSDB)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6987/69901700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
1g Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
~ Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSOB)
3D Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

TItulares Suplentes

PFL

Almir Sá
Augusto Nardes

Simão Sessim
Telmo Kirst

Barbosa Neto
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Jorge Costa

MúcioSá
Osvaldo Reis

Wilson Santos
1vaga

BasílioVillanl
Coronel Garcia

Dr. Heleno
Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Vittorio Medioli

2 vagas

Almeida de Jesus (PL)
João Magno

Nilson Mourão
Pedro Celso

Ricardo Berzoini

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
MussaOemes

Paulo Braga
Rubem Medina

PT

PMOB

PPB

PSOB
Aloízio santos
Chiquinho Feitosa
FeuRosa
Luís Eduardo
Mário Negromonte
Ricarte de Freitas
Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Airton Cascavel
JoãoTota
José Chaves (PMDB)
Paulo de Almeida

Albérico Filho
Alberto Mourão
Domiciano Cabral
Edinho Araújo
Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello
João Henrique
Marcelo Teixeira

AntOnio Geraldo
Aracely de Paula
E1iseu Resende
19or Avelino (PMDB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Raimundo Colombo
1 vaga

Carlos Santana
Luiz Sérgio
Philemon Rodrigues (PMDB)
Teima de Souza
Wellington Dias

1 vagaIvan Paixão

Luiza Erundina
1 vaga

Bloco PSB, PCdoB

Eduardo Campos
Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Avenzoar Arruda (PT) Cabo Júlio

PTB
Chico da Princesa
Duilio Pisaneschi

POT
Neuton Uma
Wanderley Martins

José Carlos Elias
Josué Bengtson

Giovanni Queiroz
João sampaio



Bloco PSB, pedoB

Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL

Eujácio Simões De Velasco

PPS

Clementirio Coelho

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Aracely de Paula
Jorge Khoury

Lavoisier Maia
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
VilmarRocha

1 vaga

PMDB

Bloco PSB, PCdoB

Evandro Milhomen

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Uns
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Hildebrando Pascoal
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 1\
Telefones: 318-69981318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
111 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
211 Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
311 Vice·Presidente: Paulo Delgado (PT)

Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

Suplentes

Francisco Garcia
João Ribeiro

José Melo
Sérgio Barcellos

1 vaga

José Borba (PMDB)

PFL

Átila Lins
Benedito Dias
Deusdeth Pantoja
Raimundo Santos
Zila Bezerra

PV

Olavo Calheiros (PMDB) 1 vaga

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 1\
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA.
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
111 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
211 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
311 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)

Titulares

PMDB

E1cione 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

A1c:este Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

l3adu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Ricarte de Freitas

Babá
José Pimentel
Márcio Matos

'Alberto Fraga
Damião feliciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Ricardo Rique
Synval Guazzelli

Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
Arlhur Virgllio
Bonifácio de Andrada
Coronel Garcia
Franco Montora
José Teles
luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi

PSDB

João Magalhães
José Chaves
Laire Rosado

Maria Elvira
Pastor Jorge

zalre Rezende
Zé Gomes da Rocha

2 vagas

Augusto Franco
Luciano Castro

Márcio Fortes
Moroni Torgan
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar coelho
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

PPB PT
Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PedoB)

PTB

Josué Bengtson

PDT

Eurlpedes Miranda

João Tota
Sérgio Barros (PDT)

1 vaga

Renildo Leal

Agnaldo Muniz

Luiz Mainardi
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgllio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Cunha Bueno
Jairo Bolsonaro

PPB

Eduardo Jorge
José Dirceu

Marcedo Dédá
Milton Temer
Waldir Pires

Edmar Moreira
Robério Araújo



Paulo Mourão (PSDB)
Wagner salustiano
1 vaga

PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

PDT

José Thomaz NonO (PSDB)
Neiva Moreira

Zé índio
2 vagas

Eduardo Ssabra
Renildo Leal

Luiz Salomão
Wanderley Martins

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
1 vaga

PT

PPB

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bispo Wanderval
Valdemar C. Neto

Presidente: Germano Rlgotto (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Antonio Kándir (PSDB)
2!! Vice-Presidente: Antonio Paloccl (PT)
3Q Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFl)

TItulares SUplentes

PFL

André Benassi
Airton Xerêz

Feu Rosa
Jutahy Junior

Gustavo Fruet
Maria Lúcia

Osmar Serraglio
zalre Rezende

2 vagas

Luiz salomão
1 vaga

Celso Giglio
José Carlos Elias

Almerlnda de Carvalho
Antônio Jorge

Átila Uns
José Melo

Leur Lomanto
Mauro Fecury
Wilson Braga

PSDB

PMDB

PDT

PTB

Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
José Thomaz NonO
Léo Alcantara

Alberto Fraga
lédio Rosa
Inaldo Leitão
Mendes Ribeiro Filho
Nair Chavier Lobo
Renato Vianna

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Cameiro
Ney Lopes
Paes Landim

Coriolano sales
João sampaio

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos
Secretário (a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, sala 165-B
Telefone: 318-6874/7059

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
RIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSnTUCIONAL NR 96, DE 1992, QUE "IN
TRODUZ MODIFICAÇÕES N~ ESTRUTURA DO

PODER JUDICIARIO"

Proposição: PEC 0096192 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Cameiro (PFL)
1Q Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2!! Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3Q Vice-Presidente: Simão Ssssim (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

Aldo Rebelo
1 vagas

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
BasílioVillani

José Militão
Manoel salviano
Ricardo Ferraço
sampaio Dória

Betinho Rosado
Cleuber Cameiro

Deusdeth Pantoja
Paudemey Avelino

Paulo Braga
Pedro Pedrossian

Roberto Argenta
Wilson Braga

Antonio Cambraia
Barbosa Neto

EdinhoBez
Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

PSDB

PMDB

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Edinho Araújo
Germano Rlgotto
José Priante
Luiz Blttencourt

Antonio Kandlr
Emerson Kapaz
Lúcia VAnia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Roberto Brant

Eduardo Paes
E1iseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Pedro Femandes
Rodrigo Mala
Ronaldo Caiado

Haroldo Uma
Pedro Valadares

Bloco PSB, PCdoB

Cabo Júlio
De Velasco

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-82661318-6992 a 6996 Fax: 318-2125

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRE
CIAR E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSnTUCIQNAL N2 175, DE 1995,

QUE "ALTERA O CAPITULO DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO NACIONAL"



José Antonio Agnelol Queiroz
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Ronaldo Vasconcellos De Velasco

Vicente Arruda I_uiz Piauhy1ino
Zulaiê Cobra Nelson Otoch

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Amaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson ChÍi~o da Princesa

PDT
José Roberto Batochio Femando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

Secrretária: Cily Montenegro
Local: SelViço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318·7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
RIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL NR 498, DE 1998, DO SE

NHOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E OUTROS,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 49,
84,89,90, 142 E 144 E SUPRIME O ARTIGO 91

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA CONSTITUCIONAL NR 626, DE

1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CQNSTITUIÇÃO FEDERAL,

MEDIANTE A INCLUSAO DO CARGO DE MINIS
tRo DE ESTADO DA DEFESA ENTRE OS P'RI-
VATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A ALTERA

çÃO DA COMPOSiÇÃO DO C0t-!SELHO D,E DE
FESA NACIONAL, A DEFINIÇAO DO JUIZO

COMPETENTE PARA PROCESSAR e JULGAR
os COMANDANTES DA MARINHA, DO EXÉRCI
TO E DA AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS PROVI-

DÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 0498197 Autor: José Genoíno e outros

Presidente:
111 Vice-Presidente:
2lI Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Remi Trinta

Fátima Pelaes
Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

Celcita Pinheiro
Sion Rohnelt
Silas Câmara

1 vaga

Luiz Salomão

José Genoíno
Paulo Delgado

2 vagas

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

Luciano Pizzatto

AryKara
Celso Russomanno

João Tota

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

Cleonâncio Fonseca
zaire Rezende

4 vagas

PT

PSDB

PDT

PTB

PPB

PMDB

PSDB

?MDB

Uno Rossi
Moroni Torgan

Elcione Barbalho
Ricardo Noronha
Waldemir Moka
1 vaga

Aldir Cabral
Laura Cameiro
Partos Reginaldo de Jesus
Robson Tuma

Femando Gonçalves
José Carlos Elias

Neiva Moreira

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OAV~NÇO

E A IMPUNIDADE DO NARCOTRAFICO
Proposição: RCP 0001/99 Autor: Morini Torgan e outros

Presidente: Magno Malta (PTB)
111 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
211 Vice-Presidente: Femando Ferro (PT)
311 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Wemer Wanderer

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Átila Uns
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
,Jairo Cameiro

João Ribeiro
José Iourrenço

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim



Bloco (PSB, PCcloB)
paulo Ballazar José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo JI1IIo Pastor Valdeci

IIcfet6rlo (a): cannem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, sf139-B
Telefone:318-7054

Pedro canedo Zulaiê Cobra
PT

Antonio canoa SIICIIa Márcio Bittar (PPS)
Fernando Ferro Eber Silva (PDT)

PPB
Nelo Rodolfo Jonival Lucas Junior
Nllton Baiano 1vaga

PTB
Magno Malta Pompeo de Mattos

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
RIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL~ 203, DE 1995, DO SE
NHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E OU
TROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃ.9 AO § 12 DO
ARTIGO Nl! 222 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL,
SUPRIMINDo.SE O § 22 DO REFEIDO ARTIGO,
QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRE
SAS JORNAL{STlCAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À PRO.

POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 455,
DE 1997, DO SENI10R DEPUTADO ALQYSIO

NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE "DA NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA ÇONSTITUIÇÃO

FEDERAL", APENSADA AQUELA
Proposição: PEC 0203f95 Autor: LaprovitaVieira e outros

Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
1RVice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2!1 Vice-Presidente: Waner Pinheiro (PT)
3RVice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PSB, PCcloB)
Clementino coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues . Bispo Wnaderval

Suplentes

6 vagas

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Netto
Pedro Femandes

Silas Câmara

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio carlos Pannunzio

PFL

PSDB

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgilio
Bonifácio de Andrada

Alberto Mourão
Antonio cambraia
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Pedro Novais
Renato Vianna

Aroldo Cedraz
Casar Bandeira
Darci CoelhO
Jaime Martins
JairoAzl
Joel de Hollanda
Paes Landim

Proposição:
Presidente: De Velasco (PST)
1R Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2!1 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3R Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
TItulares

Ayrton Xerêz Femando Gabeira (PV)
José Thomaz Nonõ Marisa Serrano
Luis Eduardo Zenaldo Coutinho
Roberto Brant 2 vagas
Vlttorio MedioU

PT
Dr. Rosinha Regis Cavalcante (PPS)
Gilmar Machado 3 vagas
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB
Antonio Joaquim Araújo José Janene
Oliveira Filho Robério Araújo
Wagner Salustiano 1 vaga

PTB
Albérico Cordeiro IrisSimões
José carlos Martinez Murilo Domingos

PDT
Neiva Moreira Agnaldo Muniz

secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165·B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ELABO
RAR ANTEPROJETO COM VISTAS À flEFOR
MA DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA

DOS DEPUTADOS
Autor: PRESIDENTE

Eunlcio Oliveira
5 vagas

Alberto Goldman

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

lavoisier Mala
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrosslan
Ronaldo Caiado

PeDB

PMDB

AnlYakfo Vale

Henrique Eduardo Alves
João Colaço
LuIz Blttencourt
Olavo calheiros
Pastor Jorge
PInheIro Lamfm

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
SlIasCâmara
VIc Pires Franco



João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan

Arnaldo Madeira
Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Nelson Marchezan
Ronaldo Cezar Coelho

PT

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco Uncoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALI
SAR O PROJETO DE LEI COMPLEMI:NTAR N2
10, DE 1999,'( QUE "DISPÕE SOBRE O RE91ME
DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E DA OU-

TRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
211 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
SQ Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Luciano Bivar Uncoln Portela

secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 5/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALI
SAR O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2
09, DE 1999, QUE "DISPÕE SOBRE AS NOR
MAS GERAIS PARA A INSnTUlçÃO DE REGI
ME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PELA
UNIÃO, PELOS ESTADOS, PELO DISTRITO FE-

DERAL E PELOS MUNiCíPIOS"
Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1Q VIce-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
211 Vice-Presidente: Osvaldo BiOlchi (PMDB)
3Q Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
TItulares Suplentes

PFL

Geraldo Magela
João Paulo

•Marcelo Déda
Professor Luizinho

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Unhares

Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury

Coriolano sales

Afonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Raimundo Colombo
RodrigoMaia

Freire Júnior
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Rita Camata
Synval Guazzelli

Átila Ura
Basílio Villani
Emerson Kapaz
Uno Rossi

PT

PPB

PTB

PDT

PMDB

PSDB

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

3 vagas

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Fernando Coruja

Celcita Pinheiro
C.osta Ferreira

Deusdeth Pantoja
Luis Barbosa

F)aulo Octávio
Roberto Pessoa

Wilson Braga

E:dinho Araújo
Edison andrino

João Magalhães
Milton Monti

Osmãnio Pereira
1 vaga

Adolfo marinho
.Jutahy Junior

Zenaldo Coutinho
3vagasd

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Caio Riela
Fernando Gonçalves

Alceu Collares

Eduardo Paes
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wiison Braga

,Gustava Fruet
MlltonMonti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro chaves
Wilson Santos

André Benassi
Anivaldo Vale
Hetenildo Ribeiro

PPB

PTB

PDT

PMDB

PSDB

Padre Roque
3 vagas

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Junior

IrisSimões
Renildo Leal

Dr. Hélio

AntOnio Jorge
Jaime Martins
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

VilmarRocha
1 vaga

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

José de Abreu
Maria Abadia

Paulo Mourão



Proposição: PLP 0008199 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Unhares (PPB)
111 Vice-Presidente: Marcelo castro (PMDB)
2lI Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSDB)
311 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: Wemer Wanderer (PFL)
Titula.... Suplentes

João castelo saulo Pedrosa
Max Rosenmann 2 vagas
Pedro canedo

PT
Antonio Palocci Angela Guadagnin
Dr. Rosinha Jair Meneguelti
Femando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

POT
Alceu Collares Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Pedro Eugênio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318-7555

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALI
SAR O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2
08, DE 1999, QUE "DISPÕE SOBRE A RELA

çÃO ENTRE A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRI
TO FEDERAL E OS MUNiCípIOS, SUAS AUTAR
QUIAS, FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECO.
NOMIA MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLI
CAS E SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FE-

CHADAS D~ PREVIDÊNCIA CQ.MPLEMENTAR,
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Secretário: Elias Janner Gorioi
Local: serViço de Comissões Especiais, Anexo 11
Te~fone:318-7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRE
CIAR E PROFERIR PARECER AO PROJETO DE

LEI COMPLEMENTAR N218, DE 1999, QUE
REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I, 11, 11I E IV,

E O A~TIGO 169DA COfiSTlTUIÇÃO FEDERAL,
DISPOE SOBRE PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS
E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBI:ICAS

E ESTABELECE O REGIME DE GESTAO
FISCALRESPONSÁVE~ BEM ASSIM ALTERA ALEI

COMPLEMENTAR N!64, DE 18DE MAIO DE 1990
Proposição: PLP 0018199 Autor: Poder Executivo

Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
111 Vice-Presidente: Luiz carlos Hauly (PSDB)
2,lI Vice-Presidente: carlito Merss (PT)
311 V~-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
TItula.... Suplentes

PFL

Maria Lúcia
MúcioSá

Silas Brasileiro
3 vagas

Nilson Pinto
Roberto Rocha

4 vagas

Celso Jacob

Geraldo Magela
João Magno

Luci Choinacki
Luiz Mainardi

Ciro Nogueira
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

NlceLobão
Paudemey Avelino

Paulo OCtávio
Ronaldo Caiado

Luis Carlos Heinze
Oliveira Filho

. Zé índio (PMDB)

Femando Gonçalves
José Carlos Martinez

PTB

PT

POT

PPB

PMOB

PSOB

Antônio cambraia
Armando Monteiro
carlos Dunda
Cezar SChirmer

Betlnho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Rubem Medina
Zezé Perrella

João sampaio

Alcione Athayde
José.Unhares
Robérlo Araújo

IrisSimões
RenildoLeal

Henrique Fontana
José Pimentel
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Adolfo Marinho
José Teles
Juquinha
Udiaauinan
Ricarte de Freitas
Sérgio Reis

Anlbal Gomes
Waldemir Moka

4 vagas

Adauto Pereira
Dr. Benedito Dias

Elton Rohnelt
José Carlos Veira

José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa

Zila Bezerra

PFL

PMOB

Almerinda de carvalho
Aracely de paula
Betlnho Rosado
José Lourenço
Roland Lavigne
Rubens Furlan
Wemer Wanderer

Ana Catarina
Armando Abílio
Edinho Bez
João Matos
Jorge Alberto
Marcelo castro



Gastão Vieira
Pedro Novais

Salatiel Carvalho
PSDS

1 vaga

Alofzio Santos
Custódio Mattos
Luiz Carlos Hauly
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Veda Crusius

PSDB
Aécio Neves

Aloysio Nunes Ferreira
André Benassi

Ayrton Xerêz
Mareio Fortes
Roberto Brant

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoe Salviano
Narcio Rodrigues
Roberto Brant
Veda Crusius

PT

João Almeida
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
xicÓ Grazlano

2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda Eduardo Campos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Luciano Bivar

secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sl165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESnNADA A APRE
CIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS OS

PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA CASA,
ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO ANEXO
ÚNICO DO ATO Dl! CRIAÇÃO, RELAnVOS À
REGULAMENTAÇAO DO SISTEMA FINANCEI

RO NACIONAL, CONFORME PREVISTO NO
ARnGO 192, DA CONSnTUlçÃO FEDERAL

Presidente: Danllo de Castro (PSDB)
111 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2lI Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (pn
311 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
TItulares Suplant..

PFL

PDT
Coriolano Sales Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PUN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PSS, PCdoS)

secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sl165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL Nl627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSnTUlçAo FEDERAL"
Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal

Presidente: Átila Uns (PFL)
111 Vice-Presidente: Themfltocles sampaio (PMDB)
2lI Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
311 Vice-Presidente: EIlseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo cezar Coelho (PSDB)
lltul..... Suplentes

PFL

Carlito Merss
Femando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarella

EllseuMoura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

Félix Mendonça
Murilo Domingos

Luiz Salomãos

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Ricardo Fiuza
Robson Tuma
Rubem Medina

Edinho Bez
Eunfcio Oliveira
Henrique Eduardo alves
Nelson Proença
Pedro Chaves

PT

PPB

PTB

PDT

PMDS

BeJl-Hur Ferreira
Iara Bemardi

João Coser
Professor Luizinho

Almir Sá
E'.dmar Moreira

Márcio Reinaldo Moreira

albl3r1co Cordeiro
Duilio Pisaneschi

1 vaga

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Cal10s Coutinho

Luciano PJzzatto
Paes landim
BodrigoMaia

Antonio cambraia
Antônio do Valia

Armando Monteiro
Flávio Derzi
Milton Monti

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoinl
Wellington dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Femando

Murilo Domingos
Osvaldo Sobrinho

Pedro Eugênio

Affonso Camargo
Átila Uns
Paulo Magalhães
Pedro TIttencourt
Raimundo santos
Roberto Pell80ll
VilmarRocha

Domiciano cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themfstocles sampaio
Waldemlr Moka

PPS

PTB

PUDB

João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

1 vaga

Delfim Netto
Herculano Anghlnetti

Márcio Reinaldo Moreira

José carlos Elias
Renildo Leal

Sérgio Miranda

AntônloGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

EduardO Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
1 vaga

Gastão Veira
Pinheiro landim
Wilson Santos

3 vagas



PSDB Dr. Benedito Dias Medeiros

Alberto Goldman Luiz carlos Hauly Gervésio Silva Nice Lobão

Jovair Arantes Ricardo Ferraço José Thomaz NonO Raimundo Santos

Nicias Ribeiro 4 vagas Leur Lomanto RobsonTuma
Paulo Feijó Luis Barbosa Valdomiro Ml3Qer
Roberto Rocha PMDB
Ronaldo Cezar Coelho

PT Albérico Filho Jorge Wilson .

Geraldo Simões Angela Guadagnin
Barbosa neto Olavo calheiros
Domiciano cabral Pinheiro Landim

Luiz sérgio Antonio Palocci
Edinho Araújo 3 vagas

Maria do carmo Lara João Herrmann Neto (PPS)
Gustavo FruetTeima de Souza João Magno
Philemon Rodrigues

PPB
Cunha Bueno 3 vagas PSDB
EliseuMoura André Benassi Alexandre Santos
José Janene Helenildo Ribeiro Léo Alcântara

PTB João castelo Zenaldo Coutinho

celso Gigio José carlos Elias Nelson Otoch 3 vagas
Osvaldo Sobrinho Renildo Leal Vicente Arruda

PDT Zulaiê Cobra

Aírton Dipp Coriolano Sales PT
Bloco (PSB, PCdoB)

·Péê:lro Eugênio Vanessa Grazziotin
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus Pastor Valdeci Palva
secretária: Adia calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone:318-7:062

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSnTUCIONAL N2 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"e" DO INCISO 11 DOj 511 DO ART. 128
DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL"

Proposição: PEC 374196 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano cabral (PMDB)
1a Vice-Presidente: João castelo (PSDB)
2G Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
sa Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PC do B)
José Antonio Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos

Secretário: José Maria Aguiar de castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062

A1merinda de carvalho
AntOnio Jorge

PFL

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Antonio carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

AryKara
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelli
Osvaldo Sobrinho

enio Bacci·

PPB

PTB

PDT

4 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Max Mauro
Nilton capixaba

Coriolano Sales

EDiÇÃO DE HOJE: 592 PÁGINAS


