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dor com o crescimento do índice de desemprego no municipais de Barretos, Estado de São Paulo. ..... 37573
País. NecesSidade de apreciação, pelo Congresso JOÃO MENDES - Vulnerabilidade do mo-
Nacional, das reformas tributária e fiscal para maior deio econômico brasileiro. Atribuição, pelo Presi-
eficiência do Estado no combate à crise vigente. .... 37556 dente da República, da crise financeira ao atraso

JOSÉ MAURíCIO - Protesto contra a apro- na votação das reformas constitucionais. Contra-
vação da' proposta de reforma administrativa. riedade às medidas de ajuste fiscal lançadas pelo
Criação do Sindicato dos Trabalhadores em Governo Fernando Henrique Cardoso no tocante
Transporte Alternativo no Estado do' Rio de Ja- à redução de recursos destinados à área social e
neiro. Estatuto Social Provisório da entidade. aos sacrifícios impostos à classe assalariada. ..... 37574
Confiança no acolhimento, pelos Ministros Sepúl- PAULO PAIM - Transcurso do Dia Nacio-
veda Pertence e Marco Aurélio, de mandados de nal da Consciência Negra - 20 de novembro. Co-
segurança ajuizados pelo orador perante o Su- memoração do Mês da Consciência Negra. Ho-
premo Tribunal Federal. 37557 menagem aos ativistas do Movimento Negro pela

ENIO BACCI - Baixos investimentos fede- realização de atos evocativos da memória de
rais em obras destinadas a crianças e adolescen- Zumbi dos Palmares.............................................. 37575
tes, conforme documento divulgado pelo Fundo MARTA SUPLlCY - Transcurso do Dia Na-
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF..... 37563 cional d"l. Consciência Negra - 20 de novembro.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Supressão de Repúdio a atos de discriminação racial ocorridos
dispositivo sobre extinção da paridade salarial no País. Positividade da atuação ·de movimentos
entre servidores ativos e inativos, constante da negros. Oportunidade de manifestação da Casa
Proposta de Emenda à Constituição nº 173, de em defesa dos interesses da população negra.
1995, referente à reforma administrativa. Protesto Definição de recursos orçamentários para titula-
contra a aprovação da referida proposta. 37563 ção de áreas aos remanescentes dos quilombos.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca- Efetivo cumprimento de convenções e pactos in-
ção dos Deputados ao plenário para apreciação ternacionais contrários à discriminação racial ou
da Ordem do Dia. 37564 étnica, assinados e ratificados pelo Brasil. Extin-

SIMÃO SESSIM - Precariedade do setor ção de opressões e servilismo impostos às popu-
de saúde pública no País. Investimentos na medi- lações negras. 37576
cina preventiva. Ameaça de demissão de servi- INÁCIO ARRUDA - Documento "Carta de
dores da Fundação Nacional de Saúde - FNE..... 37564 Aracaju: Reitores Alertam a Nação", sobre possi-

JOSÉ CARLOS VIEIRA - Conveniência da bilidade de prejuízo para todas as instituições
retirada, pelo Ministério Público,da ação de in- com a adoção das recentes medidas econômicas
constitucionalidade da Medida Provisória nº apresentadas pelo Governo Federal. 37577
1.571, sobre o parcelamento dos débitos dos ina- EURípEDES MIRANDA - Anúncio da visita
dimplentes para com o INSS. 37565 do Govemo itinerante do Estado de Rondônia aos

PRESIDENTE (Michel Temer) - Determi- Municípios deJi-Paraná e Ouro Preto D'Oeste. ....... 37578
nação de encerramento dos trabalhos nas Co- MARÇAL FILHO - Manifestação de apoio
missões. Convocação dos Deputados ao plenário ao conjunto de medidas de ajuste fiscal apresen-
para apreciação da Ordem do Dia. 37570 tadas pelo Governo Federal. Estudo da Confede-

ZAIRE REZENDE - Discordância com o ração Nacional da Agricúltura - CNA - sobre en-
despacho do Ministro Octávio Gallotti, do Supre- carecimento do custo de produção da safra
mo Tribunal Federal, Relator do pedido de liminar 97/98. Questionamento sobre a demissão dos
contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados servidores da Fundação Nacional de Saúde. ....... 37578
sobre tramitação da proposta de emenda à Cons- EDUARDO JORGE - Balanço da atuação
tituição da reforma administrativa. 37570 parlamentar do orador. 37578

EXPEDITO JÚNIOR - Denúncia de corrup- TELMA DE SOUZA - Divulgação, pelo Ins-
ção praticada' pelo Governador Valdir Raupp, do tituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Estado de Rondônia. 37572 - e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infân-
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cia - UNICEF, de pesquisa a respeitõ da situaçãO sidência, das matérias objeto do Destaque de
de crianças e adolescentes brasileiros. Prioridade Bancada nl! 14 , ,............... 37590
dada pelo Governo Federal aos especuladores fi- INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) -
nanceiros em detrimento de crianças carentes. Contradita- à questão de ordem levantada pelo
Transcurso do Dia Nacional da Consciência Ne- Deputado MARCELO DÉDA. 37590
gra - 20 de novembro. Repúdio ao preconceito PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi-
contra mulheres negras......................................... 37584 mento da questão de ordem levantada pelo De-

JARBAS LIMA - "Carta de São Gabriel", putado MARCELO DÉDA...................................... 37590
sobre a situação do setor agropecuário na frontei- Usou da palavra o Sr. Deputado MOREIRA
ra oeste do Estado do Rio Grande do Sul. Con- FRANCO, Relator da matéria , 37590
cessão de incentivos governamentais à produção Usaram da palavra para orientação das
agrícola. 37585 respectivas bancadas os Srs. Deputados ~ÉR-

V - Ordem do Dia GIO AROUCA, LUIZ BUAIZ, ALEXANDRE CAR-
PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua- DOSO, ARLINDO VARGAS, GERSON PERES,

ção da votação, em segundo turno, da Proposta MARCELO DÉDA, WAGNER ROSSI, AÉCIO
de Emenda à Constituição nº 173-E, de 1995, NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIS EDUAR-
que modifica o regime e dispõe sobre princípios e DO. 37591
normas da Administração Pública, servidores e Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
agentes políticos, controle de despesas e finan- do MARCELO DÉDA. 37593
ças públicas, e custeio de atividades a cargo do Usaram da palavra para orientação
Distrito Federal, e Capítulo da Administração PÚ- das37593 respectivas bancadas os Srs. Deputa-
blica, acrescenta normas às Disposições dos MARCONI PERILLO, INOCÊNCIO OLlVEI-
Constitucionais Gerais e estabelece normas RA, MARCONI PERILLO, ODELMO LEÃO,
de transição. 37588 MARCONI PERILLO, MARCELO DÉDA, MARIA

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação ELVIRA, ODEI MO LEÃO, MARCONI PERILLO,
de requerimento de preferência para a votação WAGNER ROSSI, MARCELO DÉDA, WAGNER
dos Destaques de nºs 14, 15, 16 e 22, antes dos ROSSI, ARLINDO VARGAS, ODELMO LEÃO,
demais. 37588 WAGNER ROSSI, ALEXANDRE CARDOSO, AL-

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Pedido BERTO GOLDMAN, WAGNER ROSSI. 37594
de leitura, pela Presidência, dos destaques objeto Usou da palavra pela ordem, para retifica-
do requerimento de preferência. 37588 ção de voto, o Sr. Deputado OSVALDO REiS...... 37594

PRESIDENTE (Michel Temer) - Leitura Usaram da palavra para orientação das
dos destaques objeto do requerimento de prefe- respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIS
rência. 37588 EDUARDO, MARCONI PERILLO,' INOCÊNCIO

Usaram da palavra para orientação das OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, ARLINDO VAR-
respectivas bancadas os Srs. Deputados ALE- GAS, WAGNER ROSSI, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
XANDRE CARDOSO, ARLINDO VARGAS, MAR- ARLINDO VARGAS, MARIA ELVIRA, RONALDO
CELO DÉDA, WAGNER ROSSI, MARCONI PE- CEZAR COELHO, WAGNER ROSSI, ODELMO
RILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIS EDUAR- L,EÃO, MARCONI PERILLO, MARCELO DÉDA. . 37594
DO, ODELMO LEÃO. 37589 Usou da palavrao Sr. Deputado MOREIRA

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação FRANCO, Relator da matéria................................ 37595
do requerimento... ·· .. ·..·..........···....·....·....c·· .... ·· .... · 37589 Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (Michel Temer) - Determi- respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIS
nação do encerramento dos trabalhos das Co- EDUARDO, ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLl-
missões.................................................................. 37589 VEIRA, MARIA ELVIRA, MARCONI PERILLO,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque SIMARA ELLERY. 37595
de Bancada nº 14 para votação em separado dos SARNEY FILHO (Pela ordem) - Pedido de
arts. 10 e 21 da redação para o segundo turno da esclarecimentos à Mesa sobre o objetivo da con-
Proposta de Emenda à Constituição nº 173-E, de vocação de sessão do Congresso Nacional para
1995. . 37589 o próximo sábado. 37595

Usou da palavra para encaminhamento da PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
votação o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA. 37589 ao Deputado Sarney Filho..................................... 37595

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Usou da palavra pela ordem, para retnioa-
do AÉCIO NEVES. 37590 ção de voto, o Sr. Deputado ALDO REBELO. 37596

MARCELO DÉDA - Questão de ordem so- Usou da palavra 'pela ordem, para retlfloa-
bre necessidade de desmembramento, pela Pre- ção de voto, o Sr. Deputado EDINHO BEZ........... 37596
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Usaram da palavra para orientação das PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci-
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL- mento ao Plenário sobre a matéria em votação. " 37600
MO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO NE- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
VES, ODELMO LEÃO. 37596 do GERSON PERES. 37600

Usou da palavra pela ordem, para retifica- Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado NILSON GIBSON. ... 37596 ção de voto, o Sr. Deputado MAURO LOPES. ..... 37600

Usaram da palavra para orientação das MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Pedido
respectivas bancadas os Srs. Deputados SIMA- de esclarecimentos à Presidência sobre a maté-
RA ELLERY, ODELMO LEÃO, MARCELO ria em votação. 37600
DÉDA, ODELMO LEÃO, WAGNER ROSSI, INO-
CÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, WAGNER PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ROSSI, NELSON OTOCH, SIMARA ELLERY, ao Deputado MARCELO DÉDA. 37600
NELSON OTOCH, AÉCIO NEVES, ODELMO PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
LEÃO, WAGNER ROSSI, INOCÊNCIO OLlVEI- mento da votação. 37600

RA, ODELMO LEÃO, WAGNER ROSSI............... 37596 Usaram da palavra pela ordem, para regis-
Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- tro de voto, os Srs. Deputados WILSON CAM-

putados HAROLDO LIMA, L1NDBERG FARIAS... 37597 POS, ROBERTO FONTES :.................. 37601

Usou da palavra para orientação da res- Usou da palavra pela ordem, para retifica-
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO ção de voto, o Sr. Deputado AÉCIO NEVES. 37601
OLIVEIRA. 37598 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

WILSON CIGNACHI (Pela ordem) - Com- do ALEXANDRE CARDOSO................................. 37601
pra, pelo BRADESCO, da Companhia União de PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
Seguros do Estado do Rio Grande do Sul. 37598 dos dispositivos, à exceção do inciso XIII do art.

Usou da palavra para orientação da res- 52, constante do art. 10 do parecer....................... 37601
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
OLIVEIRA. 37598 de Bancada nQ 15 para votação em separado do

ADÃO PREITO (Pela ordem) - Desampa- art. 12 da redação para o segundo turno da Pro-
ro dos agricultores gaúchos com a venda da posta de Emenda à Constituição nQ 173-E, de
Companhia União de Seguros do Estado do Rio 1995. 37606
Grande do SuL...................................................... 37598 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Desautori- tro de voto, os Srs. Deputados ALDO REBELO,
zação, pela Presidência, de comunicados ou JOSÉ GENOíNO, RICARDO GOMYDE, JOSÉ
questões de ordem de natureza diversa do as- CHAVES. 37606
sunto da votação. 37598 INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - So-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta licitação de retirada do destaque........................... 37606
aos Srs. Líderes sobre a possibilidade de supres- PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta
são do art. 10, com a exclusão do inciso XIII........ 37598 aos Srs. Líderes sobre retirada do destaque. 37606

Usou da palavra o Sr. Deputado MOREIRA Usaram da palavra pela ordem, sobre con-
FRANCO, Relator da matéria. 37599 sulta da Presidência, os Srs. Líderes FERNAN-

Usaram da' palavra pela ordem, sobre con- DO GABEIRA, SERGIO AROUCA, LUIZ BUAIZ,
sulta da Presidência, os Srs. Líderes LUIS PEDRO VALADARES, ARLINDO VARGAS,
EDUARDO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ARNALDO ODELMO LEÃO, MARCELO DÉDA, WAGNER
MADEIRA, GEDDI:"'_ '"iEIRA LIMA, ODELMO ROSSI, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
LEÃO, ARLINDO VARGAS, SÉRGIO AROUCA.. 37599 LUIS EDUARDO.................................................... 37606

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- \ PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi-
putados ALEXANDRE CARDOSO, LUIS \ mento do pedido de retirada do destaque. 37607
EDUARDO ~ :... 37599 PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque

Usou da palavra pela ordem, para retifica- de Bancada nQ 16, para supressão da expressão
ção de voto, o Sr. Deputado JAIME MARTINS..... 37599 "após cinco anos de efetivo exercício", constante

Usou da palavra pela ordem, sobre consult- do parágrafo único do art. 132 da Constituição
a da Presidência, o Sr. Deputado MARCELO Federal, proposto pelo art. 18 da redaç~o para o
DÉDA. •.............................:..................................... 37599 segundo turno da Proposta de Emenda à Consti-

Usou da palavra pela ordem, sobre consulta tuição nQ 173-E, de 1995. 37608
da Presidência, o Sr. Deputado ALEXANDRE PRESIDENTE (Michel Terrer) - Prorroga-
CARDOSO............................................................. 37600 ção da sessão por uma hora '.................. 37608
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Usou da palavra o Sr. Deputado MOREIRA Usou da palavra para orientação da banca-
FRANCO, Relator da matéria................................ 37608 da a Sra. Deputada MARIA ELVIRA. 37612

Usou da palavra pela ordem, para registro de Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado HERMES PARCIANELLO. .... 37608 voto, o Sr. Deputado EMERSON OLAVO PIRES... 37612

Usou da palavra para encaminhamento de Usou da palavra para orientação da respecti-
votação o Sr. Deputado WAGNER ROSSI. 37608 va bancada a Sra. Deputada SIMARA ELLERY...... 37612

Usou da palavra pela ordem, para registro de Usou da palavra pela ordem, para registro
voto, o Sr. Deputado JOÃO CARLOS BACELAR. .. 37608 de voto, o Sr. Deputado PEDRO VALADARES... 37612

Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SER- respectivas bancadas os Srs. Deputados ARLlN-
GIO AROUCA, PEDRO VALADARES, ARLINDO DO VARGAS, AÉCIO NEVES, SIMARA ELLERY. 37612
VARGAS, ODELMO LEÃO. 37608 Usou da palavra pela ordem, para retifica-

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Conve- ção de voto, o Sr. Deputado JOSÉ LOURENÇO.. 37612
niência de inclusão, na redação final da matéria, Usou da palavra para orientação da banca-
de regra de equiparação de três anos de estabili- da o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. 37612
dade para todos os servidores públicos................ 37608 HÉLIO BICUDO (Pela ordem) - Justificati-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Sugestão va da abstenção do orador na presente votação.. 37612
aos Srs. Líderes de transformação, em emenda PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci-
de redação, da proposta do Deputado MARCELO menta ao Deputado Hélio Bicudo sobre a matéria
DÉDA. 37609 em votação. 37612

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu- Usaram da palavra para orientação das
tados MARCELO DÉDA, GEDDEL VIEIRA LIMA. .. 37609 respectivas bancadas os Srs. Deputados NEL-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- SON OTOCH, ODELMO LEÃO............................. 37612
tro de voto, os Srs. Deputados GERMANO RI- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
GOTTO, MAURíCIO REQUIÃO. 37609 do NELSON OTOCH............................................. 37612

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem, para registro
respectivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO de voto, o Sr. Deputado RAIMUNDO SANTOS.... 37613
NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 37609 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- respectivas bancadas os Srs. Deputados
do GERSON PERES............................................. 37610 MARCONI PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA,

Usaram da palavra para orientação das PADRE ROQUE. 37613
respectivasbancadas os Srs. Deputados LUIS Usou da palavra pela ordem, para registro de
EDUARDO,LUIZ BUAIZ, GERSON PERES, AR- voto, o Sr. Deputado SEVERINO CAVALCANTI..... 37613
LINDO VARGAS, AGNELO QUEIROZ, GEDDEL
VIEIRA LIMA, ANTONIO FEIJÃO, INOCÊNCIO Usaram da palavra para orientação das
OLIVEIRA, LUIS EDUARDO, INOCÊNCIO OLl- respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL

MO LEÃO, WAGNER Rossi, MARCONI PERIL-

~~:.~U~R;:~~ ...~.~~.~~~: ...~.~~:.~~ ...~~.~~- 37610 LO, DuíLlO PISANESCHI..................................... 37613
Usou da palavra pela ordem, para retifica-

Usou da palavra pela ordem, para registro ção de voto, a Sra. Deputada MARINHA RAUPP. 37613
de voto, o Sr. Deputado ANTONIO FEIJÃO. ........ 37610

Usou da palavra para orientação da bancaUsaram da palavra para orientação das
. b d S D d NEL da o Sr. Deputado WAGNER ROSSI.................... 37613respectivas anca as os rs. eputa os -

SON OrOCH, WAGNER ROSSI, INOCÊNCIO Usou da palavra pela ordem, para retificação
OLIVEIRA, PEDRO VALADARES, ODELMO de voto, o Sr. Deputado WELlNTON FAGUNDES. 37613
LEÃO, FERNANDO FERRO, SIMARA ELLERY, Usou da palavra para orientação da banca-
ODELMO LEÃO, SIMARA ELLERY, ODELMO da o Sr. Deputado DUILlO PISANESCHI. 37613
LEÃO, NELSON OTOCH, INOCÊNCIO OUVEI- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
RA, ODELMO LEÃO, MATHEUS SCHMIDT. ....... 37611 tro de voto, os Srs. Deputados JOANA DARC,

Usou da palavra pela ordem, para retifica- ANTONIO UENO. 37613
ção de voto, o Sr. Deputado JOÃO MENDES. ..... 37611 Usou da palavra para orientação dabanca-

Usaram da palavra para orientação das da o Sr. Deputado MARCONI PERILLO. 37613
respeCtivas banGaClas os Srs. Deputados NEl- Usou da. palavra pela ordem, para retifica-
SON OTOCH, SIMARÀ ÉLLERY. 37611 ção de voto, ó Sr. Deputado PEnRO CANEDO. .. 37614

Usou da palavra pela ordem, para retificação Usou da palavra para orientação dabanca-
de voto, o Sr. Deputado BENEDITO DE URA......... 37611 da o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. 37614
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Usou da palavra pela ordem, para registro Usaram da palavra para orientação das
de voto, o Sr. Deputado ROBERTO PAULlNO..... 37614 respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-

Usou da palavra para orientação da banca- CÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, ARNALDO
da a Sra. Deputada SIMARA ELLERY. 37614 MADEIRA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ARLINDO

Usou da palavra pela ordem, para registro VARGAS, FERNANDO FERRO, AGNELO QUEI-
de voto, o Sr. Deputado ÁLVARO GAUDÊNCIO ROZ, FERNANDO FERRO, ODELMO LEÃO,
NETO..................................................................... 37614 JOSÉ THOMAZ NONÔ, AGNELO QUEIROZ,

Usaram da palavra para orientação das ODELMO LEÃO, JOSÉ THOMAZ NONÔ, MAT-
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO- HEUS SCHMIDT, ARLINDO VARGAS. 37623
CÊNCIO OLIVEIRA, DUILlO PISANESCHI, Usou da palavra pela ordem, para retificação
ODELMO LEÃO. 37614 de voto, o Sr. Deputado WOLNEY QUEIROZ. 37623

JOSÉ MACHADO (Pela ordem) - Questio- Usaram da palavra para orientação das
namento à Presidência sobre o encaminhamento respectivas bancadas os Srs. Deputados CIDI-
da regulamentação das medidas provisórias........ 37614 NHA CAMPOS, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODEL-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta MO LEÃO............................................................... 37623
ao Deputado José Machado. 37614 Usou da palavra pela ordem, para retificação

Usou da palavra pela ordem, para retifica- de voto, o Sr. Deputado WOLNEY QUEIROZ. ........ 37624
ção de voto, o Sr. Deputado UDSON BANDEIRA. 37615 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra para orientação da banca- respectivas bancadas os Srs. Deputados WEL-
da o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. 37615 SON GASPARINI, MARCELO DÉDA, MARCONI

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- PERILLO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
do LUIS EDUARDO. 37615 ARLINDO VARGAS, ODELMO LEÃO, PAULO

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Encerra- ROCHA.................................................................. 37624

mento da votação. 37615 WELSON GASPARINI (Pela ordem) - Con-
Usaram da palavra pela ordem, para regis- clusão do Grupo Parlamentar Municipalista sobre

tro de voto, os Srs. Deputados HUGO RODRI- o Fundo de Participação dos Municípios. Apoio,
GUES DA CUNHA, FIRMO DE CASTRO, GON- no Senado Federal, à retirada do Fundo de Esta-
ZAGA PATRIOTA, GERVÁSIO OLlVEIRA, FEU bilização Fiscal - FEF - dos Municípios. 37624
ROSA, VANIO DOS SANTOS, JOÃO COLAÇO.. 37615 Usou da palavra pela ordem, para retifica-

PRESIDENTE (Michel Temer) -Supressão ção de voto, o Sr. Deputado TUGA ANGERAMI. . 37624
da expressão. 37615 LUIZ CARLOS HAULY (Pela ordem) - Es-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- clarecimento ao Plenário sobre acordo municipa-
tro de voto, os Srs. Deputados RONALDO SAN- lista quanto ao Fundo de Participação dos Muni-
TOS VALDOMIRO MEGER 37620 cípios ,."....................................................... 37624, ..

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Destaque de Usou da palavra pela ordem, para registro
Bancada nº 22 para supressão da expressão "...in- de voto, o Sr. Deputado FERNANDO FERRO...... 37625
cluindo as de fiscalização e arrecadação tributária, Usaram da palavra para orientação das
previdenciária e do trabalho, orçamento e controle respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTO-
interno, segurança pública, diplomacia, advocacia e ,NIO CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEÃO',
defensoria pública.", constante do art. 35 da reda- MARIA LAURA, ANTONIO CARLOS PANNUN-
ção para o segundo turno da Proposta de Emenda ZIO, MARIA ELViRA.............................................. 37625
à Constituição nº 173-B, de 1995. . 37620 Usou da palavra pela ordem, para retifica-

Usaram da palavra para orientação das ção de voto, a Sra. Deputada MARINHA RAUPP. 37625
respectivas bancadas os Srs. Deputados SER- Usaram da palavra para orientação das
GIO AROUCA, LUIZ BUAIZ, ALEXANDRE CAR- respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-
DOSO, ARLINDO VARGAS, GERSON PERES... 37620 MO LEÃO, ARLINDO VARGAS, ODELMO

Usou da palavra pela ordem, para registro LE:ÃO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, MARIA
de voto, o Sr. Deputado ARMANDO ABíLlO....;... 37621 ELVIRA, ODELMO LEÃO...................................... 37625

Usaram da palavra para orientação das PRESIDEt;JJE (Michel Temer) - Aviso sobre
respectivas bancadas os Srs. Deputados AGNE- conclusão da votação da matéria na próxima sema-
LO QUEIROZ, MIRO TEIXEIRA, LUIZ EDUAR- na. Convocaçãodos Srs. Deputados para reuniões,
DO GREENHALGH, WAGNER ROSSI, AÉCIO no próximo sábado, das Comissões Mistas destina-
NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIS EDUARDO. 37621 das ao exame das medidas econômicas.. 37625

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Usaram da palavra para orientação das
do HÉLIO ROSAS. 37621 respectivas bancadas os Srs. peputados NEL-
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SON OTOCH, ODELMO LEÃO, ANTONIO CAR-
LOS PANNUNZIO. 37626

PRESIDENTE (Michel Temer) - Reiteração
de convocaçãodos Srs. Deputados para a sessão
das Comissões Mistas no próximo sábado. Reite
ração de aviso sobre conlusão, na próxima se-
mana, da votação da reforma administrativa. ....... 37626

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Convocação da bancada do PFL para participa
ção no debate das medidas econômicas gover-
namentais. 37626

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação
do comparecimento dos Srs. Líderes em reunião
das Comissões Mistas no próximo sábado. 37626

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL
MO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, RAIMUNDO
GOMES DE MATOS. 37626

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 37626

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado HERMES PARCIANELLO. .... 37626

PRESIDENTE (Michel Temer) -Supressão
da expressão. Declaração de prejudicialidade do
Destaque de Bancada nQ24.................................. 37626

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado ROBERTO JEFFERSON....... 37631

Apresentação de proposições: CUNHA
BUENO; .MARCELO BARBIERI; ALEXANDRE
CERANTO;PAULO LUSrOSA; ELIAS MURAD;
ARLINDO CHINAGLlA; JAIR MENEGUELLI; LU
CIANO ZICA; DALILA FIGUEIREDO; PAULO

ROCHA; MARINHA RAUPP E OUTROS; CAR
LOS NELSON E OUTROS;. JOSÉ CARLOS
VIEIRA, EDUARDO COELHO E OUTROS; CI
DINHA CAMPOS; MARCONI PERILLO; AR-
NALDO FARIA DE SÁ. 37631

VI - Encerramento
2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Flávia Maria Soares Signo

relli Carneiro, Gélson José Lourenço, Ivanisa Ma
ria Teitelroit de Sousa Martins, Patrícia Pacheco
Rebelo.................... 37670

b) Nomeação: Antônio de Pádua de Lima
Brito, Caetano Cobucci Filho, Gerson José Lou
renço, Leonardo Alencar de Araújo, Maria das
Graças Andrade Sena, Maurício Corazza Maldo-
nado, Patrícia Goulart. 37670

c) Designação por acesso: José Antônio
Severino, José Edimilson Burégio da Silva, Lêda
Márcio Resende, Liliane de Castro Coutinho, Luiz
Rodrigo de Medeiros' Guimarães, Maria do Car-
mo Vale Tavares, Nilo Fernades da Rocha. ......... 37671

d) Designação: José Albino Pereira, José
Martins Ferreira e Denise Moreira de Moraes. ..... 37673

3 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
n.Qs 3.035, de 1997, com pareceres e despachos. 37673

COMISSÕES
4 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Educação, Cultura e Des-

porto, nQs 22 e 23, em 20-11-97. 37676
5-MESA
6 - LíDERES E VICE-LíDERES
7 - COMISSÕES

Ata da 213ª Sessão, Extraordinária, Matutina,
em 20 de novembro de 1997

Presidência dos Srs. Michel Temer; Presidente; Ubiratan Aguiar, 19 Secretário;
Nelson Trad, 29 Secretário; José Maurício, 19 Suplente de Secretário; Nelson Otoch,

Simara Ellery, Alzira Ewerton, § 2 9 do art. 18, do Regimento Interno.

ÀS 9 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Heráclito Fortes
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad

Pará
Geraldo Pastana - Bloco/PT; Olávio Rocha 

PSDB.

Amazonas
Cláudio Chaves - PFL.

Tocantins
Udson Bandeira - Bloco/PMDB.

Maranhão

César Bandeira - PFL.

Ceará

Robérto Pessoa - PFL.

Piauí

B. Sá - PSDB; Júlio César - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado - PFL.

Paraíba

Enivaldo Ribeiro - PPB.
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Pernambuco,

Femando Ferro - BlocolPT; -Nilson Gibson - PSB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB.

Bahia

Haroldo Lima - BlocolPCdoB; Roberto Santos 
PSDB; Simara Ellery - BlocoIPMDB; Ursicino Queiroz·
PFL

Minas Gerais

José Rezende - PPB; Philemon Rodrigues 
PTB; Romel Anízio - PPB.

Espírito Santo

Adelson Salvador ~ Bloco/PMDB; João Coser
Bloco/PT; Rita Camata - Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

Carlos Santana - Bloco/PT; Noel de Oliveira 
Bloco/PMDB.

São Paulo

Dalila Figueiredo - PSDB; Delfim Netto 
PPB; Eduardo Jorge - Bloco/PT; Franco Montoro
- PSDB; Ivan Valente - Bloco/PT; João Melão
Neto - PFL; José Genoíno - Bloco/PT; José Pinot
ti - PSB; Luciano Zic~ - Bloco/PT; Luiz Gushiken
- Bloco/PT; Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB; Ushi
taro Kamia - PPB.

Goiás

Sandro Mabel - Bloco/PMDB.

Paraná

Alexandre Ceranto - PFL; Chico da Princesa 
PTB; Dilceu Sperafico - .PPB; Odílio Balbinotti 
PSDB; Ricardo Barros - PPB.

Santa Catarina

Vânio dos Santos - Bloco/PT.

Rio Grande do Sul

; Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes - PPB;
Esther Grossi - Bloco/PT; Odacir Klein - BlocoIPMDB.

I .... ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A lista
de presença regístra o comparecimento de 52 Senho
res Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. JOÃO PAULO, servindo como 2º Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão anteceden
te, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. NILSON GIBSON, servindo como 1º Se
cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM Nº 1.390

Senhores Membros do Congresso Nacional"
Solicito a Vossas Exçelências, de conformidade

com a Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado do Trabalho a retirada do Projeto de Lei n.!! 6.836,
de 1985, que "Altera os arts. 1º, 6º e 7º da Lei n.º 605,
de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso se
manal remunerado e o pagamento de salário nos dias
feriados civis e religiosos", enviado à Câmara dos Depu
tados com a Mensagem n.º 562, de 1985.

Brasília, 18 de novembro de 1997. -'Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 45IMTb

Brasília, 14 de novembro de 1997.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Proponho a Vossa Excelência o envio de Mensa

gem ao Congresso Nacional solicitando a retirada do Pro
jeto de Lei n.º 6.836185, que "Altera os arts.1º, 6º e 7º da
Lei n.º 605, de 5-149, que dispõe sobre o repouso sema
nal- remunerado e o pagamento de salário nos dias feria
dos cMs e religiosos", encaminhado por intermédio da
Mensagem n.º 562, de 8 de novembro de 1985, tendo em
vista o interesse deste Ministério em reexaminar a matéria.

Respeitosamente, - Paulo Paiva, Ministro de
Estado do Trabalho.

AVISO n.º 1.576 - SUPAR/C. Civil.

Em 18 de novembro de 1997.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República soli
cita a retirada do Projeto de Lei n.º 6.836, de 1985.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva
lho, Ministro' de Estado Chefe da Casa'Civil da Pre
sidência da República.
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MENSAGEM Nº 1.391

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

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos dos
Senhores Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e Ministro de Estado de
Minas e Energia, o texto do projeto de lei que "Insti
tui taxa de licenciamento, controle e fiscalização de
matérias nucleares e radioativos e suas instalações·.

Brasília, 18 de novembro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM CONJUNTA Nº 28

Brasília, 9 de outubro de 1997.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada conside

ração de Vossa Excelência Projeto de Lei que institui
a taxa de licenciamento, controle e fiscalização de
instalações e materiais nucleares e radioativos (TLC),
no exercício institucional dessas atividades pela Co
missão Nacional de Energia Nuclear - CNEN.

Conforme é do conhecimento de Vossa Exce
lência, cabe à CNEN exercer a fiscalização e o con
trole das atividades relacionadas com pesquisa,
produção, comercialização, transporte e armazena
mento de minérios nucleares ou materiais radioati
vos, aprovar e emitir licenças e autorizações para
construção e operação de instalações onde tais ele
mentos sejam manuseados (produzidos, utilizados,
armazenados), bem como receber e depositar rejei
tos radioativos.

Tais atribuições vêm exigindo um esforço ope
racional da CNEN em conciliar o custo de suas ativi
dades com as priôridades orçamentárias fixadas
pelo Govemo, sem prejuízo no atendimento a padrões
de qualidade e segurança contidos em normas e regu
lamentos em vigor no País.

A título de exemplo, a CNEN possui registra
dos e mantém sob controle cerca de 1.800 estabe
lecimentos médicos, industriais e de pesquisa
onde radiosótopos são manipulados, denominados
estabelecimentos médicos, industriais e de pesqui
sa onde radiosótopos são manipulados, denomina
dos instalações radioativas, distribuídos pelas diver
sas regiões do País. Nessas instalações, são reali
zadas anualmente, em média, ,200 inspeções, sem
qualquer ônus para os usuários. Da mesma forma. '
são ,emitidas po.r ano, -nest~ área, em. torno de 1.000
autorizações para importação, exportação, 'aquisi;:;
ção de radiosótopos no mercado interno, transfe
rência entre uS,uário, etc.

Por outro lado, sendo as atividades de licencia
mento, controle e fiscalização executadas pela CNEN
constituídas de serviços perfeitamente divisíveis, nada
mais justo que seus usuários paguem pelos serviços
prestados, ao invés de ratear tais custos à conta de tri
butos gerais pagos por toda a população.

Esse procedimento tem sido empregado em
inúmeras atividades similares, elevadas do exercí
cio do poder de polícia pelo Estado. São os casos,
por exemplo, das taxas de fiscalização relativas às
atividades agropecuárias, na área do Ministério da
Agricultura, e da taxa de fiscalização dos mercados
de títulos e valores mobiliários, na esfera do Minis
tério da Fazenda. Ademais, a cobrança de taxas e
emolumentos é largamente utilizada em todo o
mundo desenvolvido, por ser, principalmente, mais
democrática e distributiva.

Finalmente, Senhor Presidente, é de se notar
que a medida proposta não conflitaria com o propósi
to de Vossa Excelência em promover a reforma do
sistema tributário nacional, reduzindo o número de
impostos e tornando mais equânime a distribuição de
ônus fiscal entre as diversas categorias de contribuin
tes. Assim, ao permitir que o usuário dos serviços ar
que com seus custos, atua no sentido de promover
essa distribuição e, embora aparentemente seja mais
um tributo, trata-se, apenas, de taxa, imposição cuja
característica é não acarretar obrigações fiscais
acessórias aos contribuintes, fato este típico dos im
postos, o verdadeiro alvo da comentada reforma.

Respeitosamente, - Ronaldo Mota Sardenberg,
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República - Raimundo Mendes de Brito, Minis
tro de Estado de Minas e Energia.

PROJETO DE LEI N.!! 3.901/97

Institui taxa de licenciamento, controle
e fiscàlizaçáo de materiais nucleares e
radioativos e suas instalações.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica instituída a taxa de licenciamento
controle e fiscalização de instalações e materiais nu~
c1eares e radioativos e suas instalações - TLC.

Art. 2º Constitui fato gerador da TLC o exercício
de poder de policia legalmente atribuído à Comissão Na
cional de Energia Nuclear - CNEN sobre as atividades
relacionadas:

I - à pesquisa mineral de minerais nucleares, de
minerais contendo urânio 00 tório, ou'ambos associados,
e de minerais contendo elementos de interesse para a
energia nuclear, conforme especificado peja CNEN;
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11 - à seleção de local, construção, operação e
descomissionamento de instalações nucleares;

11I - à seleção de local, construção, operação e
descomissionamento de instalações destinadas à pro
dução ou utilização de radiosótopos para pesquisa, usos
medicinais, agrícolas e industriais e atividades análogas;

IV - à produção e comercialização de:
a) minérios e materiais nucleares;
b) minérios que contenham urânio ou tório, ou

ambos associadas;
c) minerais, minérios, concentrados produtos e

subprodutos de elementos de interesses para a
energia nuclear;

V - ao transporte de material radioativo ou nuclear;
VI - à construção ou operação de estabeleci

mento destinado à produção de material radioativo
ou nuclear ou à utilização de energia nuclear;

VII - à posse, ao uso ou à guarda de material
radioativo ou nuclear;

VIII - à habilitação ao manuseio, à utilização e ao
exercício da supervisão de fontes de radiação ionizan
te, conforme as normas e regulamentos da CNEN; e

IX - ao armazenamento, ao recebimento, ao
tratamento, ao transporte e à deposição de rejeito~

radioativos.
Art. 3º São contribuintes da TLC:
I - as pessoas jurídicas autorizadas a operar

instalações nucleares;
II - as pessoas físicas ou jurídicas habilitadas ou

autorizadas a utilizar o material radioativo ou nuclear;
111- as pessoas físicas ou jurídicas habilitadas

ou autorizadas à posse, uso, manuseio, transporte e
armazenamento de fontes de radiação ionizantes;

IV - as pessoas físicas ou jurídicas habilitadas
ou autorizadas a realizar' pesquisa de minerais com
urânio ou tório, ou ambos associados, e minerais
contendo elementos de interesse para a energia nuclear;

V - as pessoas jurídicas autorizadas à produ
ção e comercialização de minérios nucleares, mi
nerais com urânio ou tório, ou ambos ass,?ciados,
bem como minerais, minérios, concentrados, pro
dutos e subprodutos de elementos de interesse
nuclear; e

VI - as pessoas físicas ou jurídicas responsá
. veis pela geração de rejeitos radioativos.

Parágrafo único. Estão isentos da TLC os institu
tos de pesquisa e desenvolvimento da área nuclear do
Programa de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear,
Organizações Militares, hospitais públicos integrantes
do Sistema Unico de Saúde, instituições públicas de
pesquisa qüe empreguem técnicas nucleares bem
como pessoas jurídicas instituídas exclusivamente

para fins filantrópicos, assim consideradas na forma
da lei e que comprovadamente utilizem material ra
dioativo para atender a esses fins.

Art. 4º Os prazos para as renovações dos atos
expedidos pela CNEN serão estabelecidos em nor
mas específicas por ela emitidas.

Art. 52 Os valores da TLC estão fixados no
anexo a esta lei, e serão devidos quando da apre
sentação do respectivo requerimento formulado pelo
interessado à CNEN.

§ 12 Fica o Poder Executivo autorizado a atuali
zar os valores da TLC nas condições aplicáveis aos
demais tributos federais.

§ 2º A TLC referente ao licenciamento e fiscali
zação da operação da segunda e subsequentes usi
nas nucleoelétricas, que utilizem a mesma usina de
referência, bem como da segunda e subsequentes
usinas instaladas em um mesmo sítio, poderá sofrer
redução de até cinqüenta por cento, nos itens onde
estas situ~s impliquem em redução do volume de
tarefas requeridas.

§ 3!! Os valores da TLC referente ao licencia
mento e fiscalização serão revistos a cada cinco
anos, ouvidos os respectivos contribuintes, quan
do serão também fixados os seus valores concer
nentes ao descomissionamento de reatores nu
cleares.

Art. 6º A TLC será recolhida à conta de recur
sos próprios da CNEN, mediante documento único
de arrecadação, através da rede bancária.

Art. 7º Os recursos .provenientes da TLC serão
destinados às atividades da CNEN voltadas para:

I - segurança nuclear, licenciamento, controle e
fISCalização de materiais nucleares radioativos e suas
instalações;

11 - pesquisa e desenvolvimento relacionados
às atividades previstas no inciso I;

11I - apoio técnico operacional relacionados às
atividades previstas no inciso I;

IV - apoio ao desenvolvimento e aplicação de
materiais didáticos e pedagógicos relacionados às
atividades previstas no inciso I.

Art. 8º No prazo máximo de noventa dias, após a
entrada em vigor desta lei, os valores devidos relativos
à TLC, para instalações nucleares serão calculados,
pela CNEN, ouvidos os contribuintes da TLC, em fun
ção do estágio de licenciamento em que se encontre a
instalação.

Parágrafo único. Os demais casos serão tra
tados em instruções complementares da CNEN.

Art. 9º A CNEN baixará as instruções comple
mentares para o cumprimento desta. lei.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília,
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ANEXO I

Novembro de 1997

OBJETO ATO VALOR (R$)

Reator nuclear de potência Aprovação de local (*) 446.400,00

Licença de construção (*) 3.978.000,00

Autorização para utilização de material
nuclear 74.000,00
Autorização para operação inicia! (*) 5.392.000,00
Autorização para operação permanente 409.200,00
Licenciamento ou renovação de licença 1.200,00

de operador

Certificação da qualificação do 1.200,00

Supervisor em Radioproteção

TLC a ser paga anualmente após 915.000,00
emissão da Autorização para operação
permanente

* Este valor poderá ser reduzido de até 50%, quando se tratar da segunda usina ou subseqüentes instaladas no mesmo sitio que

utilizem a mesma usina de referência

OBJETO ATO VALOR(R$)

Reator nuclear de pesquisa/teste Aprovação de local 298.000,00
Licença de construção 815.000,00
Autorização para utilização de material 74.000,00
nuclear
Autorização para operação inicial 1. 107.000,00
Autorização para operação permanente 84.000,00
Licenciamento ou Renovação de
licença de operador 1.200,00
Certificação da qualificação do
Supervisor em Radioproteção 1.200,00

TLC a ser paga anualmente após
emissão da Autorização para operação 205.000,00

permanente
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OBJETO: VALOR'(RS)
Instalação do Ciclo do ATO ESCALA
Combustível Nuclear INDUSTRIAL PILOTO LABORAT.

Mineração de minérios de urânio Aprovação de local 24.000,00 24.000,00 0,00
e/ou tório Licença de construção 40.100,00 13.700,00 0,00

Autorização para operação inicial 40.100,00 13.700,00 0,00
Autorização para operação permanente 40.100,00 13.700,00 0,00
Renovação ou transferência de licença
ou autorização 9.200,00 4.600,00 0,00
Cancelamento de autorização 14.000,00 14.000,00 0,00
Certificação da qualificação do
Supervisor de Radioproteção 1.600,00 1.600,00 0,00

TLC a ser paga anualmente apos
15.000,00 7.500,00emissão da Autorização para

operação permanente

Aprovação de local 24.000,00 24.000,00 0,00
Licença de construção 40.100,00 13.700;00 9.200,00
Autorização para utilização de material

Beneficiamento ( produção de nuclear 1.700,00 840,00 840,00

concentrado) Autorização para operação inicial 40.100,00 13.700,00 9.200,00
Autorização 'para operação permanente 40.100,00 4.600,00 4.600,00
Renovação ou transferência de licença
ou autorização 9.200,00 4.600,00 4.600,00
Cancelamento de autorização 20.500,00 20.500,00 20.500,00
Certificação da qualificação do
Supervisor de Radioproteção 1.600,00 1.600,00 1.600,00

TLC a ser paga anualmente após
emissão da Autorização para 15.000,00 7.000,00 4.000,00
operação permanente

Aprovação de local 24.000,00 24.000,00 0,00
Licença de construção 40.100,00 13.700,00 9.200,00
Autorização para utilização de material
nuclear 1.700,00 840,00 840,00
Autorização para operação inicial 40.100,00 13.700,00 9.200,00

Conversão
Autorização para operação permanente 40.100,00 4.600,00 4.600,00
Renovação ou transferência de licença
ou autorização 9.200,00 4.600,00 4.600,00
Cancelamento de autorização 20.500,00 20.500,00 20.500,00
Certificação da qualificação do
Supervisor de Radioproteção 1.600,00 1.600,00 1.600,00

TLC a ser paga 3mm!mente aró, 15.000,00 7.000,00 4.000,00
emissão da Autorização para
operação permanente

I
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OBJETO: VALOR (RS)
Instalação do Ciclo do ATO ESCALA
Combustível Nuclear INDUSTRIAL PILOTO LABORAT.

Enriquecimento Aprovação de local 24.000.00 24.000,00 0.00
Licença de construção 43.400,00 14.800,00 10.000.00
Autorizaçào para utilização de material
nuclear 1.700.00 840,00 840.00
Autorização para operação inicial 43.400,00 14.800,00 10.000.00
Autorização para operação permanente 43.400,00 5.000,00 5.000.00
Renovação ou transferência de licença
ou autorização 43.400.00 5.000.00 5.000.00
Cancelamento de autorização 20.500,00 20.500,00 20.500.00
Certificação da qualificação do
Supervisor de Radioproteção 1.600,00 1.600,00 1.600.00

TLC a ser paga anualmente após
18.000,00 7.500,00 4.500.00emissão da:Autorização para

operação permanel1t~ ,

, Aprovação local 24.000.00 24.000.00 0,00

Reconversão Licença de construção 43.400.00 14.800,00 10.000.00
Autorização para utilizaç~o de material
nuclear 1.700,00 840,00 840.00
Autorização paraoper\lção'in,icial 43.400,00 14.800,00 10.000.00
Autorização para operação permanente 43.400,00 5.000,00 5.000,00
Renovação ou transfer.ência de licença
ou autorização ., 43.400,00 4.600,00 5.000.00
Cancelamento de autorizilção 20.500,00 20.iOO.00 20.500,00
Certificação da qualific'ação'do
Supervisor de Radioprbte'çãó 1.600,00 1.600,00 1.600,00

TLC a ser paga anualmente após
emissão da Autorização para 18.000,00 7.500,00 7.500,00
operação permanente

Aprovação de local 24.000,00 24.000,00 0,00
Licença de construção 43.400,00 14.800,00 10.000.00

Fabricação de Elemento Autorização para utilização de material
Combustível nuclear 1.700,00 840,00 840,00

Autorização para operação in.icial 43.400,00 14.800,00 10.000,00
Autorização para operação permanente 43.400,00 5.000,00 5.000,00
Re/lovaçãO ou transferência de licença
ou:autorização 43.400,00 4.600,00 5.000,00
Cancelamento de autorização 20.500,00 20.500,00 20.500,00
Certificação da qualificação do
Supervisor de Radioprdieção 1.600,00 1.600,00 1.600,00

TLC a ser paga anualmente após 18.000,00 7.500,00 7.500,00
emissão da Autorização para
operação permanente
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OBJETO: VALOR(RS)
Instalação do Ciclo do ATO ESCALA
Conlbustível Nuclear INDUSTRIAL PILOTO LABORAT.

Reprocessamento Aprovação de local 46.700,00 23.800,00 0,00
Licença de construção 92.S00,00 16.000,00 10.600,00
Autorização para utilização de material
nuclear 3;200,00 840,00 840,00
Autorização para operaçào inicial 92.Soo,00 16.000,00 10.600,00
Autorização para operaçllo pennanente 92.S00,OO S.300,00 5.300,00
Renovação ou transferência de licença
ou autorização 92.S00,00 S.3OO,00 5.300,00
Cancelamento de autorização 40.\00,00 20.500,00 20.500,00
Certificação da qualificaçllo do
Supervisor de Radioproteçlo ·1.600,00 1.600,00 1.600,00

TLC a ser paga anualmente após
41.000,00 9.000,00 2.000,00emissão da Autorização para

operação permanente

Aprovação local 24.000,00 24.000,00 0,00
Licença de construçllo 20.SOO,00 7.000,00 4.700,00

Armazenamento de material Autorização para utilizaçào de material

nuclear nuclear 1.700,00 840,00 840,00
Autorização para operaçio inicial 20.500,00 14.100,00 4.700,00
Autorização para operaçlo pennanente ?O.SOO,OO 7.000,00 2.400,00
Renovação ou transferência de licença 20.500,00 2.400,00 2.400,00
ou autorizaçllo
Cancelamento de autorizaçlo 20.500,00 20.~00,OO 20.500,00
Certificação da qualificaçlo do
Supervisor de Radioproteçlo 1.600,00 1.600,00 1.600,00

TLC a ser paga anualmente após 9.000,00 7.000,00 3.000,00
emissão da Autorização para
operação permanente ,

OBJETO ATO VALOR(RS)

Empresas que praticam o comércio de Emissão de autorização para O,So/. do valor da fatura ao câmbio do
minerais. minérios e concentrados, importação dia do pagamento
produtos e subprodutos de elementos ,
de interesse para a energia nuclear ou Cadastramento de empresas 48,00
que contenham urânio e/ou tório ,

Renovação de cadastro 48;00

Minerais e minérios de interesse para Parecer técnico sobre Relatório Firi~1 I 16.800,00 ,
a energia nuclear de Pesquisa

., I

I
,

Jazida pésquisada ou lavra de Parecer técnico sobre enqQdramento I 16.800,00
minerais ou minérios contendo urânio no regime de monopólio

Ie/ou tório
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..
OBJETO:

Instalação Radiativa

Irradiador de grande porte

Laboratórios de produção de
radioisótopos

ATO

Aprovação de local

Autorização para construção ou
modificação

Autorização para operação

Retirada de Operação

Certificação da qualificação do
Supervisor de Radioproteção

Aprovação de local

Autorização para construção ou
modificação

Autorização para operaçiio

Retirada de Operação

Certificação da qualificação do
Supervisor de Radioproteção

-VALOR(RS)

11.600,00

19.000,00

38.700,00

1.500,00

1.300,00

11.600,00

19.000,00

38.700,00

1.500,00

1.300,00

Acelerador linear (indústria e pesquisa) Autorização para construção ou

modificação

Autorização para operação

Retirada de Operação

Certificação da qualificação do
Supervisor de Radioproteção

19.000,00

37.600,00

750,00

1.300,00

Indústria convencional:
radiografia industrial fixa, fábrica de
equipamentos com fontes incorporadas

Indústria convencional:
radiografia móvel, medidores m:cleares
fixos e portáteis, inclusive prospecção

Medicina: teleterapia com
radioisótopos, terapia com fontes
seladas e aceleradores lineares

, utilizados em teleterapiá

Autorização para construção ou
modificação

Autorização para operação

Retirada de operação

Certificação da qualificação do
Supervisor de Radioproteção

Autorização para operação

Retirada de operação
Certificação da qualificação do
Supervisor de Radioproteção

Autorização para construção ou
modificação

Autorização para operação

Retirada de operação

Certificação da qualificação do
Supervisor de Radioproteção

6.000,00

3.800,00

1.900,00

540,00

3.800,00

760,00

540,00

6.000,00

3.800,00

1.900,00

820,00
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OBJETO: ATO VALOR(RS) I
I
I

Instalação Radiativa I
I

Medicina e pesquisa: diagnóstico com Autorização para operação 3.800.00 !
radiofânnacos e radioterapia com I

fontes não seladas. laboratórios com Retirada de operação 750.00
manipulação de fontes, traçadores

Certificação da qualificação do
Supervisor de Radioproteção 410.00

Frentes de trabalho em gamagrafia Autorização específica para vias 1.900,00
(radiografia industrial móvel. com públicas e zonas urbanas
fontes)

Renovação da autorização específica 750,00

Todas as instalações radiativas Renovação das autorizações para 10% do valor de emissão da
operação Autorização para Operação
Renovação da Certificação de
Supervisor de Radioproteção 370.00
Autorizações para aquisição de fontes I% do valor total declarado no
radioativas formulário próprio

OBJETO ATO VALOR(RS)

Transporte de materiais radioativos Aprovação normal de transporte I.I 00.00
Aprovação especial de transporte 1.170.00
Aprovação de projeto de embalado
do tipo B (U) 11.300,00
Aprovação de projeto de embalado do
tipo B (M) ) 1.300,00
Aprovação de projeto de embalado
contendo material fissil 18.800.00
Certificação da qualificação de
supervisor de radioproteção 900.00

Material radioativo sob forma
especial

Aprovação de projeto
5.700,00

OBJETO ATO VALOR (R$)

Rejeitos Radioativos Deposição de rejeitos de baixo e 5.000.00
médio níveis de radiação Por metro cúbico

,
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AVISO Nº 1.577 - SUPARlC. CIVIL

Em 18 de.novembro .de 1997,
Senhor Primeiro Secretário,'
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República re
lativa a projeto de lei que "institui taxa de licencia
mento, controle e fiscalização de materiais nucleares
e radioativos e suas instalações".

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

MENSAGEM Nº 1.397

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de E?CPosiçãq de Motivos do Senhor Ministro
de Estado dás Comunicações, o ato constante do
Decreto de 12 de novembro de 1997, que "renova a
concessão da Fundação Nossa Senhora Imaculada
Conceição, para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Palmeira, Estado
do Paraná".

Brasília, 18 de novembro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 280/MC

Brasília, 29 de outubro de 1997.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o in

cluso Processo Administrativo nº 53740.000352193,
em que a Fundação Nossa Senhora Imaculada Con
ceição, solicita renovação da concessão para explorar
o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Palmeira, Estado do Paraná, originariamen
te deferida à Rádio Ipiranga Ltda., pela Portaria MVOP
nº 620, de 24 de setembro de 1947, transferida para a
requerente pela Portaria MC nº 51, de 24 de janeiro de
1977, permissão esta renovada, por dez anos, a partir
de 1º de maio de 1984, pela Portaria nº 86, de 26 de
abril de 1984, publicada no Diário Oficial da União em
30 subseqüente, tendo passado à condição de con
cessionária em virtude de aumento de potência autori
zado pela EM nº 19, de 2 de fevereiro de 1987, publi
cada no Diário Of~cial da União em 13 subseqüente.

2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposiçõ
es contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972
e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que a regulamentou, que consideram como deferi
dos os pedidos de renovação requeridos na forma

devida e não decididos ao término do prazo de vi
gência da concessão ou permissão, sendo, por isso,
admitido- o funcionamento ,precárip das estações,
me$mo qUªndó expiradas as respectivas outorgas.

3. Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não deter
mina, necessariamente, a extinção do serviço presta
do, podendo o processo da renovação ser ultimado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.

5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997

Renova a concessão da Fundação
nossa Senhora Imaculada Conceição,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda'média, na cidade de Pal
meira, Estado do Paraná.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, ínciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art.6º, inciso, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53740.000352193, decreta:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1ºde maio de 1994, a concessão para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Palmeira, Estado do Paraná, outorgada à
Fundação Nossa Senhora Imaculada Conceição, pela
Portaria MVOP nº 620, de 24 de setembro de 1947, re
novada, por dez anos, a partir de 1º de maio de 1984,
pela Portaria nº 86, de 26 de abril de 1984, publicada
no Diário Oficial da União em 30 subseqüente, tendo
passado à condição de concessionária em virtude do
aumento de potência autorizada pela EM nº 19, de 2
de fevereiro de 1987, publicado no Diário Oficial da
União em 13 subseqüente.

Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este De
creto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomu
nicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituiçãc.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 12 de novembro de 1997; 176º da In
dependência e 109º da República. '- FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Sérgio Motta.

AVISO Nº 1.583-SUPAR/C.Civil

Em 18 de novembro de 1997.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 12 da Fundação Nossa
Senhora Imaculada Conceição, da cidade de Pal
meira, Estado do Paraná

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

MENSAGEM NI! 1.398

Senhores Membros'do Congresso Nacional,
Nos termos 'do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto á apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações o atocons
tante do Decreto de 12 de novembro de 1997, que
"Renova a concessão da Emissora Sarandiense
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Sarandi, Estado do
Rio Grande do Sul".

Brasília, 18 de novembro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 281/MC

Brasília, 29 de outubro de 1997.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à consideração de Vossa Excelência

o incluso Processo Administrativo nl!
53790.000096/94, em que a Emissora Sarandie~se

Ltda., solicita renovação da concessão para explorar
o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Sarandi, Estado do Rio Grande' do Sul,
outorgada conforme Portaria MVOP nl! 358, de 26 de
maio de 1958, cuja última renovação, já na condição
de concessionária, ocorreu nos termos do Decreto
nº 89.591, de 27 de abril de 1984, publicado no Diá
rio Oficial da União em 30 subseqüente, por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1984, cujo prazo resi-

dual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991.

2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, .con?,iderando as disposiçõ
es contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Becreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983:
que a, regulamentou, que consideram como deferi
dos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vi
gência da concessão ou permissão, sendo, por isso,
admitido o Juncionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas,outorgas.

3. Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendên
cia de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti
mado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.

5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento. Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as
sunto á superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, - Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997

Renova a concessão da Emissora
Sarandiense Ltda.,' para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Sarandi, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Presidente Da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º., inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista, o que consta do Processo Administrativo nº
53790.000096/94, Decreta:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33
da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, ,a partir de 1º de maio de 1984, a concessão
da Emissora Sarandiense Ltda., outorgada pela Por
taria MVOP nº 358, de 26 de maio de 1958, e reno
vada pelo Decreto nº 89.591, de 27 de abril de 1984,
publicado no Diário oficial da união em 30 subse
qüente, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1981, para ex-



DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997

Renova' a concessão da Rádio Edu
cadora de Dois Vizinhos Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Dois Vizinhos,
Estado do Paréllná.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV;, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6r.!, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983"e tendo
em vista o que consta do Processo Administ~tivo nº
53740.000489/95, decreta:

Art. 1º Fica renovada, de acordo (,..Jm o art.
33, § 32 , da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
por dez anos, a partir de 6 de outubro de 1995, a
concessão da Rádio Educadora de Dois Vizinhos

Brasília, 29 de outubro de 1997.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Subrreto à consideração de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº 53740.000489/95,
em Que a Rádio Educadora de Dois Vizinhos Ltda. soli~

cita renovação da concessão para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Dois

..
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, 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 radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Dois Vizinhos, Estado
do Paraná".

Brasília, 18 de novembro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 2821MC

Em 18 de novembro de 1997.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretraria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete á apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 12 de novembro de
1997., que renova a concessão da Emissora Saran
diense Ltda., da cidade de Sarandi, Estado do Rio
Grande do Sul. '

Atenciosamente,- Clovis de Barros Carvalho,
- Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presi
dência da república.

MENSAGEM ~!! 1.399
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piorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra- Vizinhos, Estado do Paraná, outorgada conforme
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Sa- Portaria nº 823, de 29 de setembro de 1975, cuja úl-
randi, Estado do Rio Grande do Sul. tima renovação ocorreu nos termos do Decreto nº

Parágrafo único. A exploração do serviço de 91.564, de 23 de agosto de 1985, publicado no Diá-
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este De- rio Oficial da União de 26 subseqüente, por dei:
creto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de telecomu- anos, a partir de 6 de outubro de 1985, cujo prazo
nicações, leis subseqüentes e seus regulamentos. residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos le- de maio de 1991.
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 2. Observo que o ato de outorga está ampara-
termos do § 3º do art. 223 da Constituição. do juridicamente, considerando as disposições conti-

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de das na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no
sua publicação; Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a

Brasília, 12 de novembro de 1997, 176° de In- regulamentou, que consideram como deferidos os
dependência e 109º da República. - FERNANDO pedidos de renovação requeridos na forma devida e
HENRIQUE CARDOSO, - Sérgio Motta. não decididos ao término do prazo de vigência da
AVISO nº 1.584 _ SUPARlC. Civil. concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o

funcionamento precário das estações, mesmo quan
do expiradas as respectivas outorgas.

3. Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendên
cia de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 6 de outubro de 1995.

5. Nessa conformidade,. e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
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Brasília, 29 de outubro de 1997.
Excelentíssirno Senhor Presidente dá República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o'

incluso ,Processo Administrativo n.!! 50790.000883/93,
em que a Fundação Educacional União da Serra solici
ta renovação da concessão para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ma
rau, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada confor
me Decreto n.º 1.136, de 4 de junho de 1962, renova
da nos termos do Decreto n.!! 88.831, de 10 outubro de
1983, publicado no Diário Oficial da União em 11 sub
seqüente, por dez anos, a partir de 12 de novembro de
1983, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991.

2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972, e no
Decreto n.º 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a re
gulamentou, que consideram como deferidos os pedi
dos de renovação requeridos na forma devida e não
decididos ao término do prazo de vigência da conces
são ou permissão, sendo, por isso, admitido o funcio
namento precário das estações, 'mesmo quando expi
radas as respectivas outorgas.

3. Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não deter
mina, necessariamente, a extinção do serviço presta
do, podendo o processo da renovação ser ultimado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato corre.spondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 1º de novembro de 1993.

5. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei n.!! 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto n.2 88.066..Lde 1983, submeto o assunto à supe
rior consideração de Vossa. Excelência pefrá decisão e
submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cum
primento ao § 3º do art. 223 da ConstituiÇão.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997

Renova a concessão da Fundação
Educacional União da Serra para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade d!! Marau, Estado do'
Rio Grande do Sul. .' '

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto n.º 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten-

AVISO Nº 1.585-SUPAR/C. Civil.

Em 18 de novembro de 1997.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 14 de novembro de
1997, que renova a concessão da Rádio Educadora
de Dois Vizinhos Ltda., da cidade de Dois Vizinhos
Estado do Paraná. '

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

MENSAGEM N.!' 1.400

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante do Decreto de 14 de novembro de 1997, que
"Renova a concessão da Fundação Educacional
União da Serra para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Marau,
Estado do Rio Grande do Sul".

Brasília, 18 de novembro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.

Ltda., outorgada pela Portaria nº 823, de 29 de se- EM N.º 285/MC
tembro de 1975, renovada pelo Decreto nº 91.564,
de 23 de agosto de 1985, publicado no Diário Ofi
ciai da União em 26 subseqüente, sendo mantido
o prazo residual da outorga conforme Decreto de
10 _de maio de 1991, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de' Dois Vizinhos, Estado
do Paraná.

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicaçõ
es, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação Q9 Cong~es'so Nacional, nos
termos dos § 3º do art. 223 da Cónstituição.

Ar:t. 3!! Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 14 de novembro de 1997; 176º da In
dependência e 109º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.
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do em vista o que consta do Processo Administrativo
n.º 50790.000883/93, decreta:

Art." 1ºFica" renovada:, "de acordo com" o -art.
33, § 3º, da Lei n.º 4.117, eie 27 de agôsto de 1962,
por dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão da Fundação Educacional União da Ser
ra, outorgada pelo Decreto n.º 1.136, de 4 de junho
de 1962, e renovada pelo Decreto n.º 88.831, de 10
de outubro de 1983, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Marau, Estado do Rio Grande do
Sul.

Parágrafo único. A exploração do"'serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 14 de novembro de 1997; 176º da In
dependência e 109º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.

AVISO N.º 1.586 - SUPAR/C. Civil.

Em 18 de novembro de 1997.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 14 de novembro de
1997, que renova a concessão da Fundação Educa
cional União da Serra, da cidade de Marau, Estado
do Rio Grande do Sul.

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

MENSAGEM N.º 1.401

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 14 de novembro de 1997, que "Renova a
concessão da Rádio Jequitibá Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Campinas, Estado de São Paulo".

Brasília, 18 de novembro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N.º286/MC

Brasília, 29 de outubro de 1997.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o in-
cluso Processo Administrativo n.º 29100.001562191,
em que a Rádio Jequitibá Ltda., Solicita renovação
da concessão para explorar o serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Campi
nas, Estado de São Paulo, outorgada conforme De
creto n.º 86.895, de 1º de fevereiro de 1982, publi
cado no Diário Oficial da União em 3 subseqüente,
cujo correspondente contrato de concessão foi pu
blicado no Diário Oficial da União em 4 de março
do mesmo ano.

2. Ressalvo que a concessão foi originariamen
te outorgada à Rádio Difusora Princesa D'Oeste
Ltda., que posteriormente teve sua razão social alte
rada para Rádio Jequitib'i Ltda., conforme Portaria
n.º 338, de 4 de julho de 1988.

3. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposi
ções contidas na Lei n.º 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto n.º 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo
de vigência da concessão ou permissão, sendo, por
isso, admitido o funcionamento precário nas esta
ções, mesmo quando expiradas as respectivas ou
torgas.

4. Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendên
cia de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ul
timado.

5. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 4 de março de 1992.

6. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei n.º 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto n.º 88.066, de 1983, submeto o assunto à supe
rior consideração de Vossa Excelência para decisão e
submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cum
primento ao § 3º do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
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DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997

Renova a concessão da Rádio Je
quitibá Ltda.,· para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Campinas, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6!!, inciso I, do
Decreto n.!! 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n.!! 29100.001562191, decreta:

Art. 1!! Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3!!, da Lei n.!! 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 4 d~ março de 1992, a conces
são para explorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
~ade de Campinas, Estado de São Paulo, origina
riamente outorgada à Difusora Princesa D'Oeste
Ltda., pelo Decreto n.!! 86.895, de 1!! de fevereiro de
1982, cuja razão social foi alterada para Rádio Je
quitibá Ltda., conforme Portaria n.!! 338, de 4 de ju-
lho de 1988. ,.

Parágrafo único. A explpração do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2!! Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3!! do art. 223 da Constituição.

Art. 3!! Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 14 de novembro de 1997; 176!! da In
dependência e 109!! da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.

AVISO N.!! 1.587 - SUP,AR/C. Civil.

Em 18 de novembro de 1997.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante
do Decreto de 14 de novembro de 1997, que renova a
concessão da Rádio Jequitibá Uda., da Cidade de Campi
nas, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM N.!! 1.402

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

, com o § 3~ do art. 223, da Constituição Federal,

submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante do.Decreto de 12 de novembro de 1997, que
"Renova a concessão da Rádio Alvorada de Lins
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Lins, Estado de São
Paulo".

Brasília, 18 de novembro de 1997. - Fernando
Henrique Cardosq.

EM N.!! 296/MG

Brasília, 29 de outubro de 1997.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo n.!!
50830.000147/94, em que a Rádio Alvorada de Lins
Ltda., solicita renovação da concessão para explo
rar o serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Lins, Estado de São Paulo, outor
gada originariamente à Rádio Piratininga de Lins
Ltda., conforme Portaria MVOP n.!! B-33, de 21 de
janeiro de 1961, autorizada a alterar sua denomina
ção social para a atual pela Portaria n.!! 97, de 20
de janeiro de 1975, cuja última renovação ocorreu
nos termos do Decreto n.!! 89.553, de 12 de abril de
1984, publicado no Diário Oficial da União em 13
sljbseqüente, por dez anos, a partir de 1!! de maio
de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei n.!! 5.785, de 23 de junho de 1972, e no
Decreto n.!! 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a re
gulamentou, que consideram como deferidos os pedi
dos de renovação requeridos na forma devida e não
decic~idos ao término do prazo de vigência da conces
são ou permissão, sendo, por isso, admitido o funcio
namento precário das estações, mesmo quando expi
radas as respectivas outorgas.

3. Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendên
cia de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti
mado.

4. Em sendo renovada ia outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 1!! de maio de 1994.

5. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei n.!! 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto n.!! 88.066, de 1983, submeto o assunto à supe-
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rior consideração, de Vossa Excelência para decisão
e submissão da inqtéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, - Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997

Renova a concessão da Rádio Alvo
rada de Lins Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Lins, Estado de São Paulo•..

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso VI, e 223
da Constituição, -e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto n.º 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n.º 50830.000147/94, decreta:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3º, da Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a conces
são outorgada à Rádio Alvorada de Lins Ltda., pela
Portaria MVOP n.º B-33, de 21 de janeiro de 1961,
renovada pelo Decreto n.º 89.553, de 12 de abril de
1984, publicado no Diário Oficial da União em 13
subseqüente, sendo mantido o prazo residual da ou
torga conforme Decreto de1 Ode maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de
Lins, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicaçõ
es, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 12 de novembro de 1997; 176º da In
dependência e 109º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.

AVISO N.º 1.588 - SUPAR/C. Civil.

Em 18 de novembro de 1997.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Ex

celentíssimo Senhor Presidente da República na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 12 de novembro de 1997,
que renova a concessão da Rádio Alvorada de Lins
Ltda., da cidade de Lins, Estado de São Paulo.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
'Ministro de Estado Chefe da Casa-CiviLda Presidên
cia da F~h~púDli~?

MENSAGEM N.!! 1.403

Senhores Membros do Congr~spoNacional,
Nos termos do artigo 49', inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos,do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Depreto
de 12 de novembro de 1997, que "Renova a conces
são da Rádio Cultura de Bariri,Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Bariri, Estado de São Paulo".

Brasília, 18 de novembro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM n.º 298/MC

Brasília;29 de outubro de 1997.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação dé Vossa Excelência o in

cluso Processo Administrativo 'n.º 50830.001469/93, em
que a Rádio Cultura de BarilÍ uda:, solicita renovação
da concessão para explorar o serviÇo de radiodifusão
sonom em onda média na cidàde 'de Bariri, Estado de
São Paulo, outorgada confotn1e"Portaria MVOP n.º 1, de
2 de janeiro de 1950, cuja última renovação ocorreu nos
termos da Portaria n.º 160, de '~4 de julho de 1984, pu
blicada no Diário:Oficial da União do dia 26 subseqüen
te, por dez anos, a partir de 1º de maio de 1984, tendo
logrado a condição de concessionária em virtude de au
torizado aumento de potência de,sua estação.

i Observo queó ato' de outorga original está
amparado juiidicamente, conSiderando as disposições
contidas na Lei n:º 5~785; de-23 ele junho de 1972, e no
Decreto n.º 88.066, de 26 de janeiro de 1983; que a re
gulamentou, que consideram corrlo deferidos ós pedi
dos de renovação requeridos na' forma deviaa' e não
decididos ao término do prazo de Vigência da: conces
são ou permissão, sendo, por isso, admitido 0 funcio
namento precário das estações, mesmo quarldo expi
radas as respectivas outorgas.

3. Com estas' observações; lícito é sé-'concluir
que a terminação do prazo da' outorga ou a· t3endência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, .n~odeter
mina, necessariamente, a extinção do serviço presta
do, podendo o processo da renovação ser ultimado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que' a) renova
ção ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994'J"'"

5. Nessa conformidade, e em observânCia ao que
dispõem a Lei n.º 5.785, de 1972, e seu Regtllamento,
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Decreto n.1! 88.066, de 1983, submeto o assunto à
superior consideração de Vossa Excelência para de
cisão e submissão da matéria ao Congresso Nacio
nal, em cumprimento ao § 3º do' artigo 223 da Cons
tituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997

Renova a concessão da Rádio Cultu
ra de Bariri ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Bariri, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribiJi
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso ,IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto n.º 88.006, de 26 de janeiro de 1983, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n.1! 50830.001469/93, decreta:

Art. 1I! Fica renovada, de acordo com o art.
33, § 3º, da Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de
1962, por dez anos, a partir de 1º de .maio .de
1994, a concessão da Rádio Cultura de Barirf
Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n.º 1, de 2 dê
janeiro de 1950, renovéida pela Portaria n.º H~O de
24 de julho de 198.4., publicada no Diário Oficial da
União em 26 subseqÜente, tendo passado à condi
ção de concessionária em virtude de autorizado
aumento de potência de sua estação, para explc;>
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de ~ari:'

ri, Estado de São Paulo. .
Parágrafo único. A.exploração .do serviço de radio

difusão, cuja outorga é renovada por este qecreto, reger
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, IElis
subseqüentes e seu~, regulamentos.

Art. 2º Este at~ somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos dC? § 31! do art.. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua puQIi~ação.

Brasília, 12 de novembro de 1997; 176º da In
dependência e 109º.da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.

AVISO n~º 1.589 - SUPARlC. Civil.

Em 18 de novembro de 1997.
S~.nhpr Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Ex

celentíssimo Senhor Presidente da República na qual
submete, à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante' do Decreto de 12 de novembro de 1997,

que renova a concessão da Rádio Cultura de Bariri
Ltda., da Cidade de Bariri, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM N.º 1.404

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 14 de novembro de 1997, que "Renova a autoriza
ção do Governo do Estado'de Minas Gerais - Rádio
Inconfidência Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais".

Brasília, 18 de novembro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM N.º 304/MC

Brasília, 29 de outubro de 1997.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o in

cluso Processo Administrativo n.º 50710.000278/93, em
que o Governo do Estado de Minas Gerais - Rádio Incon
fidência Ltda., solicita renovação da autorização para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
outorgada conforme Decreto n.º 88.266, de 28 de abril
dê 1983, cujo convênio foi publicado no Diário Oficial
da União em 30 dejunho 00 1983, sendo o prazo residual
da outorga mantido pelo Decreto de 10de maio de 1991.

2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972, e no
Decreto n.º- 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a re
gulamentou, que consideram como deferidos os pedi
dos de renovação requeridos na forma devida e não
decididos ao término do prazo de vigência da autoriza
ção, concessão ou permissão, sendo, por isso, admiti
do o funcionamento precário das estações, mesmo
quando expiradas as respectivas outorgas.

3: Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendênfia
de sua renovação, a curto ou! ao logo prazo, não deter
mina, necessél.riamente, a eXtinção do serviço presta
do, podendo o processo da renovação ser ultimado.

4. Sendo renovada a outorga em apreço o ato
correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 30 de junho de 1993.
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5. Nessa confonnidade, 4it em. ObselVância ao
que dispõem a Lei n.1I 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n.2 88.066, de 1983•. submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 311 do artigo 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio MottII, Ministro de
~stado das Co~niCações.

DECRETO 0114 DE NOVEMBRO DE 1"7

R..,.. • MIIDI'iD9io do GcMmo do
Estado de Geraia - R6dIo lnconfIdIrt.
cia Uda expfonIr MI'Vi9o.. rdoc:Ifu-
são $OIlOf8 em· ondII médIII, .. c..- de
Belo HqliJonIe, EatItdo di.....GeNiI.

O Presidente dai República. no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Cons
tituição, e tendo em Vista o que constá no Processo
Administrativo n.lI 50710;()OO278193.d8creta:

Art. 12 Fica renovada. de acordO com o art. 33,
§ 3º, da Lei 1).94.117. de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de ~ de junho de 1993•.a autori
zação do Gov~modo Estado de Minas Gerais - Rá
dio inconfidência Ltda., outorgada conforme Decreto
n.º 88.266, de 28.de abril de 1983, cujo CQnvênio foi
publicado no Diário Oficial da União de 30 de junho
de 1983, sendo mantido o p~o residual da outorga
conforme Decretp de 10 de maio de 1991, para ex
plorar, sem dir~ito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão $0flQf8 em onda ri1édi8, na cidade de
Belo horizonte, Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra
diodifusão, cuja QUtorga é renovada por este Uecreto,
reger-se-á peto Código Brasileiro de Telecomunicaçõ
es, leis subseqüêntes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 32 do art. 223 da Constituição.

Art. 351 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília. 14 de novembro de 1997; 17611 da In
dependência e 1.da, República. - FerMndo Hen
rique Cardoso - Urgiq Mo"'.

\ .' .
AVISO N.º 1.590-SUPARlC. CIVil

Em 18 de novembro de 1997
Senhor Primeiro Secretário.
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúbliCa na
qual submete c\ apreciação do CongI'8llO Nacional O
ato constante de) Decreto de 14 de novembro de

1997. que renova a autorização concedida ao Go
verno do Estado de Minas Gerais - Rádio Inconfi
dência- Ltda., da cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva
lho, Ministro de E~tado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

MENSAGEM N.º 1.405

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências.
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria n.º 471, de 26 de setembro de
1997. que "Renova a permissão outorgada à Rádio
Cidade de Campinas Ltda., para explorar, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo".

Brasília. 18 de novembro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N.2 325/MC

Brasília, 12 de novembro de 1997.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n.º 471, de 26 de setembro de 1997.
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio Ci
dade de Campinas Ltda., pela Portaria n.2 728, de 3
de setembro de 1975, cuja última renovação ocorreu
nos termos da Portaria n.º 242, de 9 de outubro de
1985, publicada no Diário Oficial da União em 18
subseqüênte. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, na cidade de Cam
pinas, Estado de São Paulo.

2. Os órgãos competente deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o ins
truído de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de ren'pvação.

3. Esclareço que nos termos do § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato, acompanhado do .Proc.esso
Administrativo n.2 53830.000585/95, que lhe deu
origem.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das G.omunicações. .
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PORTARIA N.!! 471,
DE 26 DE SETEMBRO DE 1997

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso das atribuições,' é6nforme o disposto no art. 6:,
inciso 11, do Decreto n.º 88.066, de 26 de janeiro de
1983 e tendo em vista o que consta do Processo
Admi~istrativo n.!! 53830.000585/95, resolve: " , "

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33,§.3º,
da Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 9 de setembro de 1995, a permis
são outorgada à Rádio Cidade de Campinas Ltda,
pela Portaria n.º 728" d~ 3 de setembro de 1975,
cuja última renovação' ocorreu_nos termos da Porta
ria n.º 242, de 9 de o'utubro de 1985, publicada no
Diário Oficial da União,em 18 subseqüênte,.para ex
plorar, sem direito' de exclusividade;- serviço,de,'ra
diodifusão sonora em f~eqüênciamodulada, .na cida
de de Campinas, Estado de São Paulo. _ _._ ..

Art. 2º A explor~ção do serviço, de radio?!f~

são, cuja outorga é .renovada por esta Portari!i, ,re
ger-se-á pelo Códigq !3rásiíeiro de Telecomuni~~~,
leis subseqüêntes e seLls regulahieritos; ,_.. _.

Art. 3º Este atá somente produzirá efeitos le
gais após deliberação -do Congresso' Na"cióriàl, :n'o:s
termos do § 3º do art. 223 da Constituição. . ' ,

Art. 4º Esta portaria entra em _vigor na data de
sua publicação. - Sérgio Motta. '

AVISO N.º 1.591 - SUPARlC. CIVIL.

.. ,Em 18de novembro de 1997
Senhor Primeim Seçret;;i~io, .... '.. ,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente dp.· R~púhlica, na
qual submete à apreciação do Congresso Nab~o:rtâ,1 :0
ato constante da Portaria n.º 471, dé 26 as sete~b.ro

de 1997, que renova apermissão'outorgada à Rádio
Cidade de Campinas ttda:. da cidade de' Camóinas.
Estado'de São Paulo,' '.

Atenciosamente, - Clóvis' .'de .Sarros Cárifa
lho, Ministro de Estado Chefe ·da Casa Civil.da Pre
sidência ·da República;.' ..

MENSAGEM N!! 1.406 '

Senhores Membros do Congresso Naciona~

Nos termos do art. 49, incis0 XII, combinado com o'§
3l! do art: 223 da Constituição Federat,. submeto.à aprecia
ção de VO$SaS Excelências, acompanhaqo, de, Exposição
de Motivos do SenhorMinistro de Estado das Comunica
ções, à alq constante da Portaria nº 476, de 26 de 'setem
bro de 1997, que renova a permissão.outorgada à Rádio
Cidade.cfê Campinas Ltda., para explorar, sem di~ito de
exclusiVidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulàda na cidade de Itu, Estado de São Paulo. .

Br~sília, 18 de novembro de 1997. - Fernando
Henriqué. ~ardoso.

EM nQ 327/MC

Brasília, 12 d.e novembro de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciaçãq de Vossa Excelência a in

clusa Portaria nº 476, de 26 de setembro de 1997, pela
qual renovei a permissãO: ,?l,Itprgadà ~ Rádio Cidade de
.Campinas Ltda., pela Portaria nº 285; de 13.de dezer:n
bro de 1984, publicada .e.m 17 subseqüente, para ex
plorar serviço de' rádiodiftJsão .sonora' em freqüência
modulada na cidade de Itu;-EstadE> de São Paulo.

2. Os órgãos COlJ1p.e,tlj1ote.s,deste.Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, consíderando-o ins
truído de acordo com ,a·.Iegislação aplicável, o que
me levou a deferir o r.equerimente <l~ renovação.

3. Esclareço ql,.le·... !1Ps.termos. do. §.3º do art.
223 da Constituição, 0, ato de renovaçã9 somente

.. ... • .' .,. 4"\.'" '_

produzir~.ef~itos leg~i,s.?PÓl> ,Q~IIQer,açao. do Con-
gresso Nacíonàl, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato; -ábompanhado' do Processo
Administrativo nº 53830:061543194,..que lhe deu origem.
,... Réspeitosament~1~ S~rgio.Molta;Ministro.de
Estado das.Comunicaçqe~;.

.• PORTARfA N2 476;
DE 26 DE SETEMBRO'DE ~ 997

t ~-. ' • .. l ' , " ,,:" I -,.. . , .

O Ministro de Estado. das Coml,.loicações, no uso
.c(e: suas aJ~búiçÕÉ,s, ém'~o:n!ÓrMi~a9~:~om ó dis'posto
-nó art. 6º, lric'isó 11, do Decreto nº,8fW66, de 26 de ja
"neiio de '198S;"e tendó er'nVísta ô'cfüe êonsta"do Pro
·téSSo Admiríistrâtivo nºb3t3'30:Ó01543/94, resolve: .
.': : Art. '1,g, Rénovar,'dé 'acordo 'conio art. 33,§ '3º,
da Lei n!! 4.'1'17; de 27 -(ie ágostode 1962, por dez
·anos, a partir de'17 de·dezembro."d~,1994,a permis
~são outorgada. à Rádio.~Oilifacle de Campinas ltda.,
pela Portarijl' Oº. ~85; Qe' 1.3. df3. 'd~zer:nbro, de 1981t,
p.uQlicad~. Q9 ,Qiário Oficial.da ·t}!1tã~'!3!T) .1,7 subse
.q.üente,Ra,r?...e,;<plorar" ~ElfTI, 9ir~i~0 de e)(clusividade,
~~~ryiço d~.rPiiiodifusãQ.s~rÇ)r~.~m...t.r~qüênci? 1)19~.u-
lada na Cidade de Itu, Estado de $ao Paulo. '

Art. i!i 'A ~xplorâçãó 'Ció' seNiçÓ >d~ radiodifusão,
-Cuja" outor~i:t' é' fenovàd.â péJt esta fió,ri:aria, reger-se
'a:' pelo Códi99" -S'rasileiro de relecomunicações, leis
subseqüentês'é seus regulaRieilfos:· '.' . " .

Art 3!!',~l5ste ato 'somente' produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional,
.nos termos,Qo.§ 3º do .ar}.,?23. <;fé;!. Constituição.
" :. Art. ,A\!~~13ta Portari? t3,ntra em v:igor na data de
sua publicação. - Sérgiq Mqtti!'. ,

AVISO Nº 1.592 - SUPARlC.,Civi~
~. • l-

._ .• ,O'. . E,m 18 de novembro de 1997
senhor'Primeiro Seçrl3tçírio,
Enc~r:T}i(lh.o a essa -$~cretarja Mens~g~m do

Excelentísslrtlo'Senhor P~eSlderlte da Hepubhca na
'qual subrriete'fá à apreciáção 'do Cbngresso Nacional
" o' ato consta~daPortaria'nº 476, de 26 de setem-



Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com

o § 39 do art. 223 da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 463,
de 26 de setembro de 1.997,ql:Je renovÇl. a permissão
outorgada à Intersom - Emissoras de Freqüência Mo
dulada Ltda., para explorar,' sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonqra em freqüência mo
dulada na cidade de Sã,o Carlos, Estado de São Paulo.

Brasília, 18 de hovembro de 1997. - Fernando
Henrique CardoSo.
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bro de 1997, que rEmova a permissão outorgada, à, Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º,
Rádio Cidade de Campinas Ltda., na cidade de Itu, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, 'por dez
Estado de' São'Paulo: .anos" a partir de '17 de ,jU'1~O-de: 199q, a permiss,ão

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva- outorgada à Intersom - Emissoras de Freqüência
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre~ Modulada Ltda., pela Portaria nº 127, de 10 de ju-
sidência da República. nho de 1980, publicada no Diário Oficial da União

MENSAGEM Nº 1.407 em 17 subseqüente, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de São Carlos, Es
tado de São Paulo.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se
á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Cbngresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Sérgio Mo~i'a~

AVISO Nº 1.593 - SUPAR/C. 'Civil

EM Nº 328/MC

Brasília, 12 de novembro de 1997
Excelentíssimo Senhor'Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a in

clusa Portaria nº 463, de 26 de setembro de 1997, pela
qual renovei a permissão outorgada à Intersom 
Emissoras de Freqüência Modulada Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora modulada na cidade
de São Carlos, Estado de São Paulo, pela Portaria nº
127, de 10 de junho de 1980, publicada no Diário Ofi
ciaI da União em 17 subseqüente.

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o ins
truído de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento em renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha
do o referido ato, acompanhado do Processo Admi""
nistrativo nº 29100.000303/90, que lhe deu origem.

, Respeitosamente'; - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

\

PORTARIA Nº 463,
DE 26 DE SETEMBRO DE 1997

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso 11, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 29100.000303/90, resolve:

Em 18 de novembro de 1997
Senhor Primeiro Secretário,

, Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação doCongresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 463, de 26 de setembro
de 1997, que renova a permissão outorgada à Inter
som - Emissoras de Freqüência Modulada Ltda., da
,cidade de São Carlos, Estado de São Paulo.

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

OFíCIOS

Do Sr. Deputado Paulo Heslander, Uder do
PTB, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 303/97

Brasília, 19 de novembro de 1997
, Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência, nos termos regi
mentais, o Sr. Deputado Félix Mendonçá.(PTB - BA)
para Vice-Líder do Partido Trabalhista Brasileiro 
PTB, em substituição ao Sr. Deputado Philemon Ro
drigues (PTB - MG), a partir da presente data.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e apreço. - Deputado Paulo Heslan
der, Líder do PTB.

Defiro.
Em 20-11-97. - Michel Temer, Presi

dente.
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Sugere a incluB:1o da criaçAo de acervos de obras literárias,
artísticas, científicas e jornalísticas em. suporte sonoro entre
as ações do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e no
Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER), da Fundaç~o
Biblioteca Nacional, do Ministério da Cultura.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Ministro de Estado da Cultura:

o pleno exercício dos direitos culturais e de acesso às fontes da

cultura nacional é garantido a todos pelo artigo 215 da Constituição Federal. Da mesma

foona, o citado dispositivo da Carta Magna determina que o Estado apoie e incentive a

valorização e a difusão das manifestações culturais.

No Brasil, entretanto, os cidadãos portadores de deficiência

visual ainda têm acesso extremamente limitado à educação e às fontes de informação

escritas, tais como os jornais e revistas gerais e especializadas e, principalmente ao livro·

- uma das mais valiosas fonnas de difusão de criações literárias, artísticas, científicas e'

técnicas existentes no mundo.

Mas enquanto muitos dos portadores de deficiên~ia visual não

têm acesso à aprendizagem da leitum e escrita no si:;tema braile, aqueles que têm essa

habilidade de ler pelo tato têm na limitação de titulos publicados em braile e em seu

minguado poder de compra sua limitação de acesso às obras publicadas em suportes

visuais.

A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de

Deficiência, instituída pelo Decreto nO 914, de 6 de setembro de 1993, prevê como um

dos instrumentos de integração da Pessoa Portadora de Deficiência "o fomento ao

aperfeiçoamento da tecnologia dos equipamentos de auxilio utilizados por pessoas

portadoras de deficiência, bem como a criação de dispositivos que facilitem a

importação de equipamentos".

No caso dos portadores de deficiência visual, o avanço

tecnológico já permite soluções adequadas ao problema da leitura. Os progressos da

microinformàtica geraram programas de computador (software) capazes de processar

texto em caracteres braile e transmiti-los a impressoras especiais capazes de e~crevê-los.

Outros programas podem ler textos e transformá-Ios em arquivos de voz, de forma que

possam ser ouvidos por qualquer pessoa. Finalmente, a forma mais simples que pode

utilizar tecnologia analógica (que dominamos há mais de meio século) ou digital (mais

recente) que é a gravação sonora de obras escritas - em fita cassete, em CO ou em CD

ROM. Hoje em dia, já se encontram obras de natureza variada gravadas em suporte

sonoro e oferecidas ao público comercialmente. Nos Estados UlÚdos, isso já é lugar

comum.

A solicitação que fazemos ao Excelentissimo Senhor Ministro

de Estado da Cultura é que, Com base nos Decretos n"'5l9 e 520, ambos de 13 de maio

de 1992, inclua entre as açõ.lS do Programa Nacional de Incentivo à Leitura e no

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, a criação de acervos de obras literárias,

artísticas, cientificas e jornalísticas em suporte sonoro, nas bibliotecas próprias e no

maior número possível de outras bibliotecas, de forma a possíbílítar o acesso das

pessoas portadoras de deficiência visual a essas obras, garantindo assim seu direito

constitucional de acesso à informação e às fontes da cultura nacional.

Sala das Sessões, em04de jJ>i/ de 1997.

(Do Sr. Fetter Junior)

Sugere a inclusão da criação de acervos
de obras literárias, artístícas, científicas e
jornalísticas. em suporte sonoro, entre as ações
do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e
no Programa Nacional de Incentivo à Leitura
(PROLER), da Fundação Biblioteca Nacional,
do MilÚstério da Cultura.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 113, inciso I,

e § 1°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja encaminhada ao:Poder

Executivo a Indícação em anexo, sugerindo ao Excelentíssimo Senhor Ministro do

Estado da Cultura a inclusão da criação de acervos de obras líterárias, artísticas,

cieÍ1tÍficas e ;'rn.aJísticas, em suporte'sonoro, étiú; as açÔes do Si~ema .Nacíonai: <)~ .

Bibliotecas Públícas e no Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER), da

Fundação Biblioteca Nacional, do MilÚstério da Cultura.

Sala das Sessões, em O~ de fJJV de 1997.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO II
Da Cultura

Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exerClClO dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1° - O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos
participantes do processo civilizatório nacional.

§ 2° - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de
alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.
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DECRETO 519, DE 13 DE MAIO DE 1992

INSTITUI O PROGRAMA NACIONAL DE
INCENTIVO À LEITURA PROLER, E DÁ
OUTRAS PROVID~NCIAS.

Art. 1° - Fica instituído, junto à Fundação Biblioteca Nacional, o
Programa Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER.

Art. 2° - Constituem objetivós do PROLER:
I - promover o interesse nacional pelo hábito da leitura;
li - estruturar uma rede de projetos capaz de conS()Ii~, em

caráter permanente, práticas leitoras;
m-criar condições de acesso ao livro.
Art. 3° - O PROLER desenvolver-se-á a partir dos seguintes

mecanismos:
I - instalação de centros de estudos de leitura, para capacitar e

formar educadores por meio da familiarização com o livro e a
biblioteca;

li - dinamização de salas de leitura, mediante supervisão de
atividades e distribuição de materiais com sugestões de promoções;

III - consolidação da liderança das bibliotecas públicas, visando à
integração de ações que incentive":! o gosto pela leitura;

IV - provisão de espaÇÓS ile' leitura, abertos regularmente ao
público;

V - promoção e divulgação de medidas incentivadoras do hábito
da leitura;

VI - utilização dos meios de comunicação de massa, para
incentivo à leitura. .

Art. 4° - Constituem receitas da Fundação Biblioteca Nacional,
destinadas ao PROLER:

I - recursos do orçamento da União;
II - doações e contribuições nacionais e internacionais;
III - participação financeira dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios.

Art. 5° - O PROLER será dirigido pelo Presidente da Fund8çio
Biblioteca Nacional, cabendo-lhe:

I - gerir os seus recursos financeiros na forma da lei;
II - celebrar convênios com instituições públicas ou privadas,

nacionais ou internacionais, para a execugão dos seus programas;
III - firmar contratos de prestaçoo de serviços, visando ao

desenvolvimento de projetos a ele vinculados.
Art. 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçlo.

, -

DECRETO 520, DE 13 DE MAIO DE 1992

INSTITUI O SISTEMA NACIONAL DE
BIBLIOTECAS PÚBLICAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Fica instituído, junto à Fundação Biblioteca Nacional, o
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, com vistas a proporeionar à
população bibliotecas públicas racionalmente estruturadas, de modo a
favorecer a formação do hábito de leitura, estimulando a comunidade
ao acompanhamento do desenvolvimento sócio-cultural do País.

Art. 2° - O Sistema Nácional de Bibliotecas Públicas tem os
seguintes objetivos: i

I - incentivar a implantação de serviços bibliotecários em todo o
território nacional;

" - promover a melhoria do funcionamento da atual rede de
bibliotecas, para que atuem como centros de ação cultural e
educacional permanentes;

III - desenvolver atividades de treinamento e qualificação de
recursos humanos, para o funcionamento adequado das bibliotecas
brasileiras:

IV - manter atualizado o cadastramento de todas as bibliotecas
brasileiras:

V - incentivar a criação de bibliotecas em municípios desprovidos
de bibliotecas públicas;

VI • proporeíonar, obedecida à legislação vigt:nte, a criação e
atualização de acervos, mediahte repasse de recursos financeiros aos
sistemas estaduais e municipais;

VII - favorecer a ação dos coordenadores dos sistemas estaduais e
municipais, para que atuem como agentes culturais, em favor do livro
e de uma politica de leitura no País; ,

VIII - assessorar tecnicamente as bibliotecas e coordenadorias
dos sistemas estaduais e municipais, bem assim fornecer material
informativo e orientador de suas atividades;

IX - firmar convênios com entidades culturais, visando à
promoção de livros e de bibliotecas.

Art. 3° - Respeitado o princípio federativo, o Sistema Nacional de
Bibliotecas Públicas, atuará no sentido de fortalecer os respectivos
sistemas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. '

Art. 4° - Para consecução dos objetivos do Sistema Nacional de
Bibliotecas Públicas, poderão ser celebrados convênios e contratos de
prestação de serviços que visem:

I - à especialização do quadro de recursos humanos;
11 • à orientação técnica, dentro dos padrões biblioteconômicos e

normas comuns ou para casos localizados;
111 - ao incremento da circulação de bens culturais;
IV • ao apoio a programas de atualização profissional, com a

colaboração das universidades, especialmente mediante seus cursos
de biblioteconomia e de ação cultural;

V • à colaboração em projetos que envolvam entidades nacionais
e internacionais.

Art. 5° - Constituem receitas da Fundação Biblioteca Nacional,
destinadas BC Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas:

I - recursos do orçamento da União;
" - doações e contribuições nacionais e internacionais;
III - participação financeira dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios.

Art. 6° - O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas será dirigido
pelo Presidente da Fundação Biblioteca Nacional, competindo-lhe:

I • gerir os seus recursos financeiros na forma da lei;
11 - celebrar convênios com instituições públicas ou privadas,

nacionais ou internacionais, para a execução dos seus programas;
111 - firmar contratos de prestação de serviços, visando ao

desenvolvimento de projetos a ele vinculados.
Art. 7" - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO 914, DE 06 DE SETEMBRO DE 1993

INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL PARA
A INTEGRAÇÃO DA PESSOA

~~~~~~~v~EÊ:ci~~~IÊNCIA, E DÁ

CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais

Art 1° - A Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência é o conjunto de orientações normativas, que
objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e
sociais das pessoas portadoras de deficiência.

Art. 2°_ A Política Nacional para a integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, seus princípios, diretrizes e objetivos
obedecerão ao disposto na Lei número 7.853; de '24 de outubro de
1989, e ao que estabelece este Decreto. .- .

Art. 3° - Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que
apresenta, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua
estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão
considerado normal para o ser humano.
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CAPÍTULO III
Das Diretrizes

CAPÍTULO II
Dos Princípios

Art. 4° - A Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência nortear-se-á pelos seguintes princípios:

I - desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade
civil, de modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de
deficiência no contexto sócio-econômico e cultural;

II - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e
operacionais, que assegurem às pessoas portadoras de deficiência o
pleno exercicio de seus direitos básicos que, decorrentes da
Constituição e das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e
econômico;

III - respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem
receber igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento
dos direitos que lhes são assegurados. sem privilégios ou
paternalismos.

Art. 5° - São diretrizes da Política Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência:

I estabelecer meC~l)ismo~ que .acelerem ,e favoreçam o
desenvolvImento das pessoas portarloras.de defiqiência;

" - adotar estratégIaS oe articulação com órgãos públicos e
entidades privadas, bem como com organismos intemacionais e
estrangeiros para a implantação desta Política;

1II - incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas
peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionádas a
educação, saúde, trabalho, à edificação pública, seguridade social,
transporte, habitação, cultura, esporte e lazer;

IV - viabilizar a participação das pessoas portadoras -de
deficiência em todas as fases de implementação desta Política, por
intermédio de suas entidades representativas:

V - ampliar as alternativas de absorção econômica das pessoas
portadoras de deficiência;

VI - garantir o efetivo atendimento à pessoa portadora de
deficiência, sem o indesejável cunho de assistência protecionista;

VII - promover medidas visando à criação de empregos, que
privilegiem atividades econômicas de absorção de mão-de-obra de
pessoas portadoras de deficiência; ._ .

VIII - proporcionar ao portador de deficlencla qualificaçãO
profissional e incorporação no mercado de trabalho.

CAPÍTULO IV
Dos Objetivos

Art. 6° - São objetivos da Política Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência:

I - o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de
deficiência em todos os serviços oferecidos à comunidade;

li - integração das ações dos órgãos públicos e entidades privadas
nas áreas de saúde, educação, trabalho, transporte e assistência social,
visando à prevenção das deficiências e à eliminação de suas múltiplas
causas;

III - desenvolvimento de programas setoriais destinados ao
atendimento das necessidades especiais das pessoas portadoras de
deficiência;

IV - apoio à formação de recursos humanos para atendimento da
pessoa portadora de deficiência; .

V - articulação de entidades governamentaIs e
não-governamentais, em nível Federal, Estadual, do Distrito Federal e
Municipal, visando garantir efetividade aos programas de prevenção,
de atendimento especializado e de integração social.

CAPÍTULO V
Dos Instrumentos

Art. 7° - São instrumentos da Política Nacional para a Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência:

I . - a artIculação entre instituições governamentais e n~
goverIÍamentais que tenham responsabilidades quanto ao atendimento
das pessoas com deficiência, em todos os níveís, visando garantir a
efetividade dos programas de prevenção, de atendimento
especialízado e de integração social, bem como a qualidade do serviço
ofertado, evitando ações paralelas e dispersão de esforços e recursos;

11 - o fomento à formação de recursos humanos para adequado e
eficiente atendimento das pessoas portadoras de deficiência;

III - a aplicação da legislação específica que disciplina a reserva
de mercado de trabalho, em favor das pessoas portadoras de
deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor
privado, e que regulamenta a organização de oficinas e congêneres
integradas ao mercado de trabalho, e a situação, nelas, das pessoas
portadoras de deficiência;

IV - o fomento ao aperfeíçoamento da tecnologia dos
equipamentos de auxílio utilizados por pessoas portadoras de
deficiência, bem como a criação de dispositivos que facilitem a
importação de equipamentos;

V - a fiscalização do cumprimento da legislação pertinente às
pessoas portadoras de deficiência.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais

Art. 8° - O Ministério do Bem-Estar Social, por intermédio
da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência - CORDE, providenciará a ampla divulgação desta
Política, objetivando a conscientização da sociedade brasileira.

Art. 9° - Os Ministros de Estado aprovarão os planos,
programas e projetos de suas respectivas áreas, em consonância com a
Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, estabelecida por este Decreto.

Art. 10 - Caberá à CORDE a coordenação superior de todos
os assuntos, ações governamentais e medidas referentes à política
voltada para as pessoas portadoras de deficiência, em articulação com
os órgãos da Administração Pública Federal.

Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

REGIMENTO INTERNO

DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV

Das Proposições

CAPÍTULom

Das Indicações

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

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

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

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.
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Sugere ao poder Executivo, por intermédio do Ministério dos
Transportes, a denoainaç&o IIRodovia dos Tropeiros ll para o trecho
da BR-116 de Curitiba, Estado do Paraná, a Porto Alegre, Estado
do' Rio Grande do $ul.

ExcclentísSimo Senhor Ministro de Estado dos Transportes, Eliseu P~ilha:

Quando Dio havia ainda grandes cidades em todo o pejs, as viogens
dependiam apell&$ de pequenos caminhos e pi~ em vários pontos da enorme Mata

AtlAntíc. e. principalmente nos estados do Sul. Por esse motivo, os tropeiros surgiram e se
firmaram como elemento.de transporte fundamental para o desenvolvimento comercial e

econômico do pejs.

Dormindo muitas vezes ao relento, mesmo sob as fortes intempéries
e na escUrídlo das flllres!JS;'ientÍl!ldijjíroteger as cargas e provisões de eventu8is ataques
de animais e índios, os 'tro~ros' foram t!o importantes • e ainda o sin - quanto os
legendíri;"; bandeirantes e tio·fortés quanto os sertanejos,

/?
/ Tendo desbravado as plagas do sul do pais, os tropeiros criaram,

melhoraram e, na lJUÍíoria das vezes, encurtaram as estradas que hoje slo as artérias

todoviárias por onde lIafega o desenvolvimento que eles geraram.

Um dos principais caminhos tropeiros que integraram o Brastl de
norte a sul, aberto em pleno século XVIII, coincide hoje em grande parte com a rodovia

BR-116, especificamente no trecho entre Porto Alegre, nO Rio Grande do Sul, e Curitiba,

no Paranã. Esse é o motivo pelo qusl estamos propondo a denominaçio de "Rodovia dos
Tropeiros", reverencillI1do um herói nacional pela excelencia do serviço que prestou à

naçio, ora ofereeendOo instrumento imprescindível para o $Cu ~volvimento

econômico, ora pela missão que cumpriu de integrar o território brasileiro.

Assim, tendo em vista os argumentos expostos, solicitamos a Vossa
Excelência se digne promover as medidas necessárias para que seja dado o nome

sugerido, com o objetivo de agregar dois importantes propósitos - manter a informÍlÇiio
histórica sobre o tropeirismo e p;opagar suas atividades pei'tnàiiéntes desenvolvidas em

vastas áreas do sul do Brasil.

~
--=::::=_-~'-/J

REQUERIMENTO N° , DE 1997

(Dos Sn. Alllônio Carlos Pal\I\II1\1io e Jarbas Lima)

Requer \) envio de indicaçio ao Poder
Executivo propondo que a BR-Iló, no trecho entre
Curitiha-PR e Porto Alegre-RS, puse a $C chamar
"Rodovia dos Tropeiros".

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e §Io do Regimento Interno da

Cimara dos Deputados; tequeiro "VOSSll E"cel~ncia que $Cja encaminhada ao Poder

Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a denominação "Rodovia dos Tropeiros" para
\) trecho da BR-116 que vai de Curitiba-PR a Porto A1egre·RS.

Sala das SesSÕes, em{'de poV de 1997,

LEGISL~ÇÃO CITADA ANEXADA' PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• ••• ••• ••••••••••••••••••••••• u •••••••••••

TÍTULO IV

Das Proposições

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• u •••••••0'0

CAPÍTULOIII

Das Indicações

Art. I13. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:

I - ~u~ere ~ outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato admInistratiVo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a
matéria de sua iniciativa exclusiva;

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

. § lONa ~ipótese do inciso I a indicação será objeto de
requeTlmento escTlto, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.
................................................................................................................
................................................................................................................

INDlCAÇAO N2 1.054, DE 1997
(DO SR. INACIO ARRUDA)

clugere ao Poder Executivo, por interMédio do Ministério do
Trabalho, a inBtauraçao de processo de investigaç40 na
~:~~;i~~ ~:t:~~và~O~~~~~iP10SNorte-Nordeste (NORTECOOPER),

(PUBLIQUE-SE. ENClIHINHE-SE.)
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Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho:

No estado do Ceará tem proliferado diversas Cooperatívas de
Trabalho, com um claro objetivo, de burlar os direitos sociais dos
trabalhadores inseridos na Constituição de 1988. O informativo divulgado
pela Cooperativa de Serviços Múltiplos Norte-Nordeste (NORTECOOPER),
é uma demonstração de que essa politica de desmonte das conquistas sociais

. dos trabalhadores desvirtua por completo o verdadeiro sentido do
Cooperativismo no País. Segundo observamos , trata-se de uma Cooperativa
que está instruindo a formação de cooperativas no Estado do Ceará, para os
empreendimentos empresariais que lá cheguem, numa orientação que institui
um retomo á situação de escravidão.

Na conclamação aos empresários pela redução dos seus custos, a
referida empresa propõe um modelo de cooperativa que subtrai os direitos
sociais dos trabalhadores. Para ela o "fun do pesadelo" seria uma cooperativa
que não se preocupasse com : licença-maternidade; licença-paternidade;

avisos prévios; 130 salário; férias; recolhimento de encargos providenci~os,
FGTS ; horas extras; seguros de acidentes de trabalho; indeniza?~es, e mUlta.s
outras. Enfim, precisamos impedir a consolidação de um,a pO!lllca d~ ~eml
escravidão aberta e legalizada em nosso Pais, que merece Imediato repudiO da

sociedade brasileira

Sala das Sessões, 5 Novembro de 19~7.

h -~G'L"f:L_~ L .-
•"',' Inácio Arruda

Deputado Federal (PCdoB-CE)

Requerimento n,o /97
(Do Sr. Deputado Inácio Arruda)

Requer o envio de Indicação ao
Poder Executivo sugerindo a
instalação de processo de
investigação na Cooperativa de
Serviços Múltiplos Norte-Nordeste
(NORTECOOPER), com sede no
Ceará, pelo caráter anticonstitucional
das relações de trabalho que tem
propugnado, como orientação na
criação de cooperativas.

Sr. Presidente,

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 1130
, parágrafo lO, a1inea I, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja encaminhada a anexa
Indicação ao Poder Executivo, sugerindo a instalação de processo de
investigação na Cooperativa de Serviços Múltiplos Norte-Nordeste
(NORTECOOPER), com sede no Ceará, pelo caráter anticonstituciona1 das
relações de trabaUJo que tem propugnado, como orientação na criação de
cooperativas.

Sala das Sessões, em OS de Novembro de 1997.

~
/ .-<1/.~(/ ,--~l_

" Deputado Inácio Anuda - PC do B/Ce

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

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

TÍTULO IV

Das Proposições

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

CAPÍTULO III

Das Indicações

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

I - ~u~ere ~ outro Poder a adoção de providência, 'a realização
de ~t~ admtnl~~t~v~ ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a
matena de sua IntClatlva exclusiva'

li - sugere a manifestaçã~ de uma ou mais Comissões acerca
de ~:term~n~d.o .assunto, visando a elaboração de projeto sobre
matena de InICiatIva da Câmara.

. § l° Na .hipótese do inciso I a indicação será objeto de
re~~:nmento escnto, despachado pelo Presidente e publicad~ no
DlarlO do Congresso Nacional.
...............................................................................................................
................................................................................................................

lNDlCAÇAO NO 1.055, DE 1997
(DO SR. FAUSTO MARTELLO)

. . o ao Congresso Nacional de
:.~~j~:oa~eP~~~rp~~:c~~~~~li~aç:~:J.peloMinistério do Exército,
de produtos químicos controlados.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

senhor Ministro,

Nos tennos do art. 113, inciso I e § IOdo Regimento

Interno da Cãmafa dos Deputados, sugiro ao Poder Executivo a realização de

gestões. atr;tvéHWS órgãos;~gmpetentes. para a elaboração e o encaminhamento

para apreciação pelo Congresso Nacional de projeto de lei que concentre a

competência para fiscalizar produtos quimicos controlados no Ministério do

Exército.

O Decreto n° 55.649, de 28 de janeiro de 1965, em seu art.

21. alinea "g", define como atribuição privativa do Ministério do Exército

"fiscalizar a fabricação. recuperação, manutenção. utilização industrial, o

manuseio. a exportação, importação, o desembaraço alfandegário,

annazenamento, comércio e tráfego de produtos controlados". Já nos arts. 22,

alínea lIc"; 23, alínea Md"; e art. 31, alíneas Ma" e "c", são atribuídas,

respectivamente, as competências da Diretoria de Fiscalização de Produtos

Controlados (DFPC), do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados

(SFPC/regional) e as atribuições das policias civis. que atuarão como órgãos

auxiliares do Ministério do Exército na fiscalização dos produtos controlados.

A Lei nO 9.017, de 30 de março de 1995. por sua vez,

atribui. em seu art. 3°, ao Departamento de Policia Federal a fiscalização e o

controle dos produtos e insumos quimicos que possam ser utilizados como

insumo na elaboração da pasta de cocaina, pasta lavada e cloridrato de cocaina.

Em tàce da legislação atual, algumas empresas sorrem, para

um mesmo produto. inspeções de dois órgãos diferentes -. o Ministério do
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Exército e o Departamento de Policia Federal - tendo de' pagar duas vezes taxas

referentes a inspeções que. basicame'l1te. têm a mesma finalidade.

Como o Ministério do Exército realiza com maior

efetividade ess)l inspeção. uma vez que a Policia Federal em razão de limitação de

recursos costuma realizar convênios com órgãos estaduais de segurança pública

para a realização dessa inspeção, estamos sugerindo que se transfira para o

Ministério do Exército a competência exclusiva por essa fiscalização e controle.

Como estabelece a letra "e" do inciso II do § IOdo art. 6 I.

de nossa Carta Magna, que a iniciativa de. leis· que disponham sobre "criação,

estruturação e atribuiçõ~s dos Ministérios e órgãos da administração pública", é

privativa do Presidente da República, encaminho a presente Indicação, sugerindo

a elaboração. pelo Poder Executivo. de Projeto de Lei que concentre a

competência para tiscalizar produtos quimicos controlados no Ministério do

Exército.

Sala das Sessões, em..( de~de1997.

~o.w.-r0)1Jf.~h.u~·
Deputado Fausto Martello

REQUERIMENTO
(Do Sr.Fausto Martello )

Requer seja encaminhada Indicãção ao
Poder Executivo: sugerindo a elaboração e o
encaminhamento para apreciação pelo
Congresso Nacional de projeto de lei que
concentre a competência para fiscalizar
produtos quimicos controlados no Ministério
do Exército.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Ex", nos termos do art. 113, inciso [e § [O do

Regimento Interno da Câmara dos Deputado~ ••, ~~a. encaminhada ao Poder

Executivo a Indicação, em anexo, que sugere a elaboração e o encaminhamento

para apreciação pelo Congresso Nacional de projeto de lei que concentre a

competência'para fiscalizar' produtos químicos controlados no· Ministério do

Exército.

Sala das Sessões, em!"de~ de 1997.

---.!1~~~. ~t.~)
.. .Deputádo Fausto Martello

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEçÃovrn
Do Processo Legislativo

SUBSEçÃorn
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

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

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
n• jisponham sobre:

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública.

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

LEI 9.017, DE 30 DE MARÇO DE 1995

ESTABELECE NORMAS DE CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO SOBRE PRODUTOS E
INSUMOS QUÍMIcos QUE POSSAM SER
DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA
COCAÍNA EM SUAS DIVERSAS FORMAS
E DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES OU QUE DETERMINEM
DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA, E
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N. 7.102,
DE 20 DE JUNHO DE 1983, QUE DISPÕE
SOBRE SEGURANÇA PARA
ESTABELECIMENTOS FINANCEIROS,
ESTABELECE NORMAS PARA
CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DE
EMPRESAS PARTICULARES QUE
EXPLOREM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E
DE TRANSPORTE DE VALORES, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 30
- Ao Departamento de Polícia Federal compete a

fiscalização e o controle dos produtos e insumos químicos e a
aplicação das sanções administrativas deles decorrentes.

DECRETO 55.649, DE 28 DE JANEIRO DE 1965

DÁ NOVA REDAÇÃO AO REGULAMENTO
APROVADO PELO DECRETO N. 1.246, DE
11 DE DEZEMBRO DE 1936.

...............................................................................................................
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- Ministério da Guerra - Departamento de Produção e Obras.
- Regulamento para o Serviço de Fiscalização da Importação,

Depósito e Tráfego de Produtos Controlados pelo Ministério da
Guerra (SFIDT) - R- 105-1963

TÍTULOIl
Estrutura da Fiscalização

CAPÍTULO V
Atribuições Orgânicas

Art. 21 - São atribuições privativas do Ministério da Guerra:

g) fiscalizar a fabricação, recuperação, manutenção, utilização, o
desembaraço alfandegário, armazenamento, comércio e tráfego de
produtos controlados;

Art. 22 - Para cumprimento das incumbências expressas no artigo
anterior, cabe ao SFIDTIDPO:

c) executar as vistorias necessárias nas empresas, na área de sua
jurisdição, e promover as mellidas necessárias para que as vistorias
feitas pelos demais órgãos de fiscalização sejam realizadas
eficientemente;
.............................................................................................................o ••

Art. 23 - A cada Região Militar, por intermédio do seu Serviço de
Fiscalização da Importação, Depósito e Tráfego de Produtos
Controlados (SFIDT/Regional), incumbe:
..................................................................................................................

d) executar as vistorias necessárias nos estabelecimentos de
empresas, na área de sua jurisdição;
.................................................................................................................

Art. 31 - São atribuições das polícias civis:
a) fiscalizar o comércio e o tráfego de produtos controlados

dentro de cada Estado, Território, Distrito Federal, cidade, vila ou
povoado, visando não só a segurança material e pessoal da população,
como também criar condições favoráveis ao desenvolvimento local
das atividades do ramo;

b) colaborar com o Ministério da Guerra na identificação de
empresas que não estejam devidamente registradas nos órgãos de
fiscalização;

c) fiscalizar os depósitos das firmas registradas no Ministério da
Guerra para o comércio e emprego de produtos controlados, no que
diz respeito à manutenção do estoque máximo;
................................................................................................................
....................................................... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• u •••••••

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV

Das Proposições

CAPÍTULom

Da- Indicações

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

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

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

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

.•I' ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••~ •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u

INDICI\.Ç!O NO 1.056, DE 1997
(DO SR. EDUARDO JORGE)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério ~a
Saúde o encaminhamento à Casa de projeto de lei sobre a prév1a
avali~çao do Conselho Nacional de Saüde para a criaçao de cursos
de graduaçao na área de saúde .

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINílE-SE.)

Seilhor Presíd~nt~,

Nos t~rmos do art. 113, inciso I ~ parágrafo 1°. do Regimento
Int~rno da Cêlmara dos Deputados. requeiro a Vossa Excelência seja
ancamínhada ao Poder Ex~cutivo o projeto em anexo, sugerindo qu~ o
Conselho Nacional de Soúd~ avoli~ previam~nt~ a criação d~ novos
cursos na área da saúd~.

Sala das Sessões, ~m 05" de novembro de1997

c::::. )
.' .~\

~uardO JorgeP. ISP

/
PROJETO DE LED," , DE 199

Dispõe sobre a prêvía avaliação do
Conselho NaCIOnal de Saude para a cnaçào d~
cursos de graduação na àre:! de Saude.

o Congresso Nacional decreta:

Art. I- A criação de cursos de b'TUduação na área de Saúde em
instituições de ensino superior dependerá da prévia avaliação do Conselho Nacional de
Saúde.
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ParágraJh zímco São os seguintes os cursos de brraduação na área

de Saude:
I· Enlennagem

(l. Educação Fisica

1lI. Fanmicia

IV. FisiOlerapia

V.. Fonoaudiologia

VI· Medicina
VII· Nutrição

VIII- Psicologia

IX.. Odontologia
X .. Outros que- assim sejam consider.tdos pelo Ministerio da

Educação e do Despono. após mamfestação ""'ora\'el do Conselho Nacional de Satide.

Art. 2° . Esta lei entra ~m vígor na data de sua publicação.

Art. 3 0, Rcvogam.sc as dispoSições em contr.irio.

JUSTIFICAÇÃO

Nos tennos do Decreto N" 2.306 de 1° de Agosto de 1997. apenas

os cursos de Medicina. Odontologia e Psicologia são objeto de manifestaÇão do Conselho

Nacional de Saúde. para fins de autorização paro. funcionamento.

Os demais cursos da área de Saúde não recebem Parecer do

Conselho Nacional de Saude. São ~bjetód/: anális~ apen";; do Conselho Nacio';"l de

Educação. antes da decisão final do Ministro da Educação e do Despono.

Trata.se de um processo evidentemente ilógico. Não há nenhuma

razão para que alguns cursos da área de Saúde recebam um tratamento diferente dos

demais.
A autorização para os cursos da. ârea de Saúde não consi~te.

apenas. em problema educacional. O parecer do Conselho Nacional de Satide e,prime a

necessidade de que seja consideroda. também. a política nacional de Saúde. no momento

de se expandír o ensmo nas área~ do conhecimento pertinentes. Isto e tão \'crdadeíro para

os cursos incluídos no dccreto em vigor. como nas demais profi~sõcsda Saúde.
Assim, possivelmente. a inclusão des~es três campos e a exclusão

dos demaIS, deve-se á diferenças de prestigio socral e á capacidade de organização e

mobilização de seus profissionais. ~ não à consideração das reais necessidades da

sociedade brasileira.
Um efeito perverso dessa situação c a facilidade de criação de

novos cursos nas áreas e,cluidas do parecer do Conselho Nacional de Satide. Esses cursos.

da mesma fonna que os de Medicina. Psicologia e Odontologia tambCm necessitam de

uma criteriosa analise técnica de: um colegiado comprometido com a snUde do po\'o

brasileiro.

Por esses motivos. submetcmos c:stc projeto de lei à consideração

dos nossos pares. conscientes de que representara uma imponante medida para a proteção

da saude do povo brasIleiro e de se valorizar. por igual. todas as profissões da Saude.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIV9S - CeDI

DECRETO N9 2.306, DE 19 DE AGOSTO DE 1997

1lejpJ1amc:nl1, para o Siltema Federal de Ensino. as
disposiçõeI c:ontidas DO art. 10 da Medida Provisória n'
1477.39, de I de asost0 de 1997. ellOl arts. 16. 19.20.
45,46 e § I'. 52, puisrafo llDieo, 54 e II da Lei ~
9.390\, de 20 de dezembro de 1996, • di 0Ul1JS

providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBI,ICA. DO uso da Ilribuiçio que lhe COIÚere o art. 14.
inciso IV, da Constituiçio.

DECRETA:

Art. I' A5 pesloas jurídicas de direilo privado. llIIlIleoedoras de.inltibJiç6es de ellSino
superior. previstas no incito fi do art. 19 da Lei rf 9.390\. de 20 de dezembro"de 1996, poderio .....mir
qualquer das formas admitidas em direito. de natureza civil 00 comerciIJ e, quando coostiluidu COIlIO
fimdlções, serio regidas pelo di.polto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo uníco. Quaisquer a1leraçõe. estatutárias .. entidade llWllenedora.
devidunente averi>tdas pelo. órgio' competentes, deverio ser comunieadas ao Ministério da Educaçlo e
do Desporto. para '!-' devidas providencias.

An. 2!f k entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, sem finalidade
lucrativa, deveria:

I ~ elaborar e publicar, em cada exerclcio social, demonstrações financeiras cenificadas
por auditores independentes, com o parecer do conselho fiscal. ou órgio simitar.

11 • _er acritunçIo completa e rqular de lodos OI Iivroo fiKais. na forma da
Jo,isIIçIo peninonc•• bem COlIIO de quaisquer OUlro' atol 00 operações que ""!"- a.n."liIicar sua
oiloooçIo poltÍII1lllliaI em lívroI n:vesIidos de ronnolidacles que asqur<m arespecUva exIlidlo;

DI • conservar "'" boa ordem. pelo prazo de c:iwc:o aIlOI, conlIdoi da dala de emisdo. os
""-01 que comprovem a orisem de lUaS receitas e a o/CI~ de~ deapesas,.~ COIIIO a
noIbaçIo do quaiaquer llUttOS atol 00 operações que veMam a DlOdíIIcar sualituaçlo pIlriIoooiaI;

IV. submeter a qualquer tempo. a audiloria pelo Poder Público;

V. dalinar pllrimôllio a OUlra instituiçio """Iin«e 00 ao Poder Público. DO caso de
.............0 de lUaS atMdades, pi-omovendo... necesairio. a a1teraçlo eslllUtW comspondelll.;

VI· coonprovar. sempre que solícilada:

a) a aPicaçio dos ..... excedemes financeiros para os fins da instituiçlo de eIUino
aopcrior mantida;

b,a nio-remuneraçio 00 concessio de v&lll&jjOM 00 benefieios, por qualquer ronna ou
titulo. • seus instituidores. diri)CtllCS. sõcios. conselheiros ou equivaJmtes~

c) a deI1ilUlçio. poraas despesas com pes5OI! docente elécnico-adminí'UIlivo. incluldo<
OI __ e beneficios :ooclais. de pelo menos ........ por cento da .....ia das mensalidodes
oocolaRs provellÕellle da instihliçio de ellSino superior mantida, dcdltZidas as Rduções. 01 descontos ou
..... de _ concedidas e llXCe!UaIldo.... ainda. 01 _ com pesooaI. enc&rJIOI e beneficios
lClCiaiI doi boIpiui'lIIIiversilários.

J'ar.icrafo único. A comprovação do dilposto neste ani20 é indispensável pRn1 fim, <k
crcdc:tM:iamcnto e rccredenciamentu da instituiçio de ensino JUperior.

Art. 31 As entidades tnantenedom de instituições privadas de ensino superior.
_!árias. coofessionaí. e filantnlpicas 00 constiluidu como rundllÇÕes. nIo poderio ler finalidade
,Iocraliva e deveria IIdolar os preceitos do lU!. 14 do Códiao Tributirio Nacional. do art. 55 da Lei n'
1.212. de 204 de julho de 1991. do ar!. I' do DecrcIO n' 752. de 16 de revereiro de 1993. e da leI nO
.~.4~, do 27 de~ de.I996•.a1~ de atender ao di'poIIo no llrtiao anteriol-.

Art." As cntidldcs manacncdoru de instituições de ensino superior, com finalidade
Iocrali... ainda que de lI&lUlCa civil. deverio:

REGIMENTO INTERNO

.DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

. .

TÍTULO IV
Das Proposições

.................u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••

CAPÍTULO III

Das Indicações

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

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

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

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito. despachado pelo Presidentc c publicado no
Diário do Congresso Nacional.
.......................................................••••••••••••••••••••••••,.,.' ••• '"1, •• ,111.""".,11.', ••

.......................................................••••••••••••• •••••••••••••••••• ,•• ' ••••11.'••• '1.1•••••••
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INDICAÇAO NO 1. 057, DE 1997
(DO SR. JOAO PAULO)

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Senhor Presidente:

Nos lermos do an. 113. inciso I. e § I' do Regimento Interno da Cimara dos Depulados,
requeiro a Vossa Excelencia, seja encaminhado li Presidência da República e li Caixa
Econômica Federal a Indicaç,lo. sugerindo seja veiculado nos principais órgios de
comunicaçio- rádio. jornal e tclevislo • o calendário para o pagan1Cnto de abono salarial e dos
rendimentos do PIS.

Esta indicaçio se faz necessària tendo em vista o grande número de
trabalhadores que tem deixado de sacar o abono por absoluta falIa de informaç,lo. No período
entre 96197 mais de um milhio de trabalhadores deixaram de sacar o abono. o que Delta época
de crise fica evidenle que a falta de divulgação foi determinante para que se chegasse a esle
número tão expreuivo.

"".....~'".~....o,~" \; I~""

J,~\;. /
Deputid pa~l~unha (PT/SP)

Excelentissímo Senhor
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Presidente da República

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
Das Proposiçiies

CAPÍTULO III

Das Indicações

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

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

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

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

INDICAÇAO NO 1.058, DE 1997
(DA SRA. DALILA FIGUEIREDO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
EducaçAo e do Desporto, a inclusão, a partir do p~óximo processo
de inscriçAo, na relação de titulos do Programa Nacional
Biblioteca na Escola, de pelo menos um título de autor da
comunidade lusófona.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Ministro da Educação e do Desporto:

Oirijo·me a V.EX3. para expor e sugerir o que segue:

l. No âmbito do "Programa Nacional Biblioteca na Escalan
• o

Ministério da Educação e do Desporto está adquirindo cem títulos para constituir ou

reforçar o acervo das bibliotecas escol3res.

2. Trata-se de iniciativa de grande importância. que propiciará uma

melhor nprendiz3gem da cultura brasileira e da língua portuguesa.

3. Acreditamos que não faz sentido incluir obras traduzidas de

outros idiomas num programa com os objetivos do PNBE. O MEC. acertadamente. exclui

essa hipótese.

4. Outra a sítuação, entretanto. a dos títulos produzidos em países

da comunidade lusófona, em língua portuguesa.

5. O próprio mercado editorial brasileiro tem dado mais atenção

recentemente a autores como José Saramago e Miguel Torga.

6. Recentemente. o escritor moçambicano Mia Couto,tído como o

escritor atiic.mo de língua portuguesa com maior projeção na Europa. declarou em

entrevista à "Folha de Silo Paulo" (18/10/97) que a literatura brasileira não chega àquele

país. A inclusão de títulos d3 comunidade lusófona nos acervos das bibliotecas escolares

pode ensejar a reciprocidade por pane dos outros paises. reforçando os laços de

intercâmbio.

Isto posto,sugerimos que sejam incluídos. de um a três títulos. da

comunidade lusófona. a partir do próximo processo de seleção. Tais titulas seriam aqueles

que fossem premiados no âmbito da comunidade (prêmio "Camões"), indicados pelo MEC

e pelo Itamarati.

Saladas Sessões. em ode 1/ de 1997.

• II •
Deputaáa DALILA FIGUEIREDO
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REQUERIMENTO N' , DE 1997

(Dl Sra. DALILA FIGUEIREDO)

Requer o envio de Indicaçio ao Ministro da
Educaçiio e do Despono.

Senhor Presideme:

Nos tennos do art. t 13, inciso I e § til do Regimento Il'ltemo da

Cãmara dos Deputados. requeiro a Vossa Excelência seja encaminhada ao Sr. Min!stro da.

Educação e do Despono a Indicação em anexo, sugerindo a inclusão, a partir do próximo

processo de inscrição. na relação de obras do IIPrograma Nacional Biblioteca na Êscola".
de um a três títulos de autores da comunidade lusófona.

Sala das Sessões, em (de ij de 1997.

'oéjlUláda·DALlLA FIGUEIREDO

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE~AÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

INDICAÇAO NO 1.059, DE 1997
(DA SRA. DALILA FIGUEIREDO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Justiça, a obrigatoriedade de alarme sonoro ao engate de marcha
a ré.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Exma. Sr~ Ministro d~ Justiça,

o crescimento geométrico do número de veiculos em
circulaç40 no País, verificado nas últimas décadas, bem como
a concentraça.o deste incremento nas áreas urbanas trazem,

coma uma de suas principais consaqüencias, a exacerbaçAo-dos
problemas de trânsito. A cada dia, tornam-se mais freqüentes
e mais ext~nsoa os engarrafamentos, reduzem-se os espaços de
estacionamento e multiplicam-se as ocorrências de acidentes.

Boa parcela dos acidentes, ·e particularmRIlte dos
atropelamentos, acontecem quando os veiculas estêo

manobrando em marcha-a-ré. Nestes casos, o motorista nem.

selllPre tem condições de ver um pedestre, um ciclista ou

mea.a um outro veiculo que se aproxima por trás e que, por

sua vez, também pode nao estar atento para a manobra.

Invariavelmente, acontecem acidentês que reBult~

em danos materiais.

o alarme sonoro acionado automaticamente ao
engatar-se a marcha-a-ré permite alertar as pessoas acerca

das manobras em desenvolvi.ento pelos veiculas. Esse

diapositivo já vem sendo utilizado com a maior eficácia no

Japlo, por exemplo, sobretudo nos veículos de grande porte.

o novo Código de Transito Brasileiro sancionado e
publicado no mês de setembro passado, e que deverá entrar em

vigor e1ll janeiro próximo, determina. em seu. art. 105 alguns
equipamentos obrigatórios para 08 veículos, mas nâo menciona

o alarme de marcha-A-ré.

Contudo, o "caputlt desse referido artigo

estabelece que 08 equipamentos obrigatórios dos veículos,

além daqueles constantes do Código, podem ser estabelecidos

pelo CONTRAN.

"Diante dessa norma, apresentamos a presente

Indicação pAra que a CONTRAN acate a nossa proposta e torne
obrigatório o alarme de marcâ-a-ré nos veículos. Estamos

convecidas que este equipamento muita contribuirá para a

reduç!o de acidentes e o aumento da segurança do tr8nsito em

nosso PaiSa

TíTULO IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capítulo lIf
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
.ria de sua iniciativa exclusiva;

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

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

Sala das Sessões, em 06 de )--~l/

REQUERIMENTO NO DE 1997
(Da Sra. Dalila Figueiredo)

de 1997

Requer o envio de Indicação ao
Poder Executivo, relativa a
equipamento obrigatório nos
veículos.



Novembro de 1997

Senhor Presidente,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 21 37479

TÍTULO IV
DAS PROPOSiÇÕES

Nos termos do art. 113, inciso I e § 12, do

R~gimento Interno da Cãmara dos D~putados, requeiro a Vossa
Excelência 'seja encaminhada ao poder Executivo a Indicação

em anexo, que sugere equipamento obrigat6rio nos veiculas.

........~ ~ .

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Sala das Sessões. em nb de JI

Deputada DALILA FIGUEIREDO

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _CeDI

LEI N12 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trfulsito Brasileiro..

de 1997
Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:

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

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

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.
........................................~ ~ ~ .
••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• o-••••• ~ ••• ••••

•••• u u .

CAPiTULO IX
DOS vEicULaS

........................... 04 ..

Seçfulll
Da Segurança dos V~ículos

Art. 105. Sio c:quipamentos obrigatórios dos \'e{cu1os~ entre outros a serem
_tecido. pelo CONTRAN:

I - cintO de segurançn. conforme regulamentação específica do CONTRAN. com
exceçlo dos veiculos dUtinados ao transporte de p:1Ssagciros em percursos em que seja permitido
viajar em pé;

U • pua os ...eiculos de transpone c de conduçio escolar. os de transpane de
pa.ssageiros com mais de dez lugares e os de cnrga com peso bruto total superior a quatro mil.
quinhentos ~ trinta. c seis quilogr.unas, equipamcnlo registrador instanlãm:o inaIteroivel de
vclocidade e tempo;

111 - !ffiCOStO de. cabeça. pm todos tiS linos de veiculas automotores. segundo
normas esubelccid:ls pelo CONTRAN.

IV,.VETADOl

v - dispositivo destinado ao controle de emissão de gMes poluentcs c de ruido.
se2undo nOrInas estabelecidas pelo CONTRAN.

VI . para õ1S biciclet:lS. a campainha.. sinalização noturna dianteira. traseira. lateral e
nos pednis. c espelho retrovisor do lado esquerdo.

§ I- O CONTR.o\N disciplinará o uso dos equipamentos oõrlgatôrios dos veiculas c
determinara SUIS especificações têcnicas.

§ 2- ~enhum veiculo padeci tmnsitar cum equipamento ou õ1CC$$ÓriO proibido.

sendo o infrator sujeito ãs penalidades e medidas administr.nivólS previsw neste Código.

§ 3- Os fabricantes. os importadores. os mont1dores. os encanoçOldorcs de: veiculas e
os revendedores devem comercinJizar os seus veiculas com os equipamentos obrigatórios definidos
neste artigo. e: com os demais estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 4- OCONTRAN estabelecerá o prazo para o atendimento do disposto neste artigo.

...................~ :- ..
••••••••••••••••••••••••'0 ••••••••••••••••••••••••••••• ••••,. ~•••••••••••••••••• •••

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

INDICAÇAO NO 1.060. DE 1997
(DA SRA. DALILA FIGUEIREDO)

Sugere ao Poder Executivo a ampliação do atendimento do Programa
Comunidade Solidária.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:

Reputamos de suma importância a atuação do Programa
Comunidade Solidária, ao viabilizar a parceria entre o Governo Federal, os
Estados, os Municipios e toda a sociedade no combate à fome e à pobreza no
Brasil, sob a bandeira da solidariedade e da descentralização.

. Outrossim, entendemos acertado o objetivo de priorizar
o ate~dunento às comunidades mais carentes, em razão do qual o ProgrÍuna
seleCIOnou cerca de 1;600 Municípíos, com base nos dados do Mapa da
Fome, do IPEA, e do Tndice de Condições de Sobrevivência de Crianças de O
a 6 Anos, do UNICEF.

. Entretanto, segundo observa-se no mesmo Mapa da
Fome, as maIs altas taxas de famílias indigentes (em tomo de 37%) se
encontram nos Municipios de até 50.000 habitantes, que somam 3.845
entidades, correspondentes a cerca de 90% do lotai de Municípios
pesquisados.

Desse modo, havendo uma defasagem considerável entre
a meta colimada pelo Programa Comunidade Solidária e o total de 3.845
Municipios carentes, entendemos inadiável uma ampliação da proposta,
inicial, para permitir a inclusão do maior nÚIDe(p .possivel de comunidades,
dentre os restantes 2.245 Municípios igualmente necessitatlos 40 apoio do
Governo Federal para o enfrentamento da fome e da mis,éria I

Sala das Sessõ~, ~mb;?íi:Ie rJ LIde 199{

';', "
'6epÚÍãàa~AÜLA FIGUEIREDO
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REQUERIMENTO
(Da Sra. DALlJ:,A FIGUEIREDO)

Requer o envio de IndiCllÇão à
Presidência da República,. relativa ao
Programa Comunidade Solidária.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa, nos termos do art. 113, inciso r, e §
10, do Regimento Interno ,da Câmara dos Deputados, que seja encaminhada ao
Poder Executivo a Indicação em aoexo, sugerindo a ampliação do atendimento
do Programa Comunidade Solidária.

Sala das Sessões, em (, de .I ,I de 19<f.r

I' ~

oI, •_ tü f _~ j \ '- .... "- ......... '-- "-._
Deputada DALiLA FIGUEIREDO

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

INDICAÇAO N" 1.061, DE 1997
(DO SR. JOLIO REDECKER)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do~
Transportes, denominar "Melvin Jones" D viaduto sobre a
BR-386, em Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Exmo. Sr. Ministro dos Transportes,

Acaba de ser construído, sobre a BR-386, em

Lajeado - RS, um viaduto que liga os bairros Alto do Parque
e Hidráulica, nessa cidade.

Obra de vital illportância tanto para o sistema
viArio urbano de Lajeado como taMbém para a sua integraçAo
regional, esse viaduto merece ter wua denominaç~o marcante,

que revele o reconhecilllento da sociedade local a quem lhe
faz jus.

o municipio de Lajead,o tem sido objeto de

relevante atuação das atividades do Lions Clube

Internacional qqe, n08 últimos anos, aplicou mais de US$

200.000,00 em suas atividades assistenciais. Em 1998, o

Lions completará 40 anos de sua fundaçAo em Lajeado. Isto

significa várias gerações beneficiadas co. o trabalho
humanitário desse Clube de Serviço.

Vimos, ent3.O j pedir a permissAo desse Ministério
para que todo esse: tempo de atuaçAo do Lioos em Laj eado

possa ser enaltecido através da denolftinaçao dessa obra de
extrema importância que é o viaduto sobre a BR-368. propomos~

que esse viaduto seja denominado de "Melvin Jones ll
, o

fundador do Lions C1ubê Intêrnaciona1, cujos propósitos

humanitários, filosofia de vidá e trabalho vêm engrandec6Rdo

o mundo todo, e de moda muito especial Lajeado.

Diante do exposto, esperamos poder contar com o

parecer favorável de V. Exa. à nossa proposiçao.

APROVA O REGiMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

....... ~ .

TiTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

......................... '" 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.

Capítulo ITI
DAS INDICAÇÕES

Sala das Sessões, e

REQUERIllENTO N" , DE 199

dê 199

t?6/lIlfr.

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté-
ria de sua iniciativa exclusiva; •

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

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

Requer o envio dê IndicaçAo ao
POdêr EXêcutivo, que propõê
dênOlllinaçAo a viaduto sobre a BR':
386 em Lajeado - RS.

Senhor Presidente,

Nos têrl1lOs do art. 113, inciso I e f 12, do

Rêgi_ênto Intêrno da Clmara dos Deput..dos, requeiro aVo....
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Excelência sej a encaminhada ao Poder Executivo a Indicaçlo

em anexo, que propõe denominaçao a viaduto sobre a BR-386,
em Lajeado - RS.

Policia Rodoviária Federal, correspondentes aos meses de Julho a Dezembro
do corrente exercício.

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

JUSTIFICA TlVA

Desde segunda-feira, dia vinte, encontram reunidos

aqui em Brasília, os 27 (vinte e sete) Sindicatos aos Policiais Rodoviários

Federais, com a Federação desses, tratando de assuntos diversos da categoria.

Consta da pauta dos trabalhos duas prioridades que

entendemos justas, as quais carecem da união de todos os Parlamentares desta

Casa do Congresso Nacional, para resolvê~

A primeira diz respeito às· discussões da PEC que

trata da reestruturação da Segurança Pública no Pais e a segunda, se refere a

falta de pagamento das verbas pecuniárias de complementação salarial da

classe. desde Julho do corrente ano.

Vale salientar, Senhor Presidente, que essas verbas

correspondem a mais da metade dos salários dos Policiais Rodoviários

Federais e tratam-se de decisões ju4icíais acatadaspelos Tribunais Superi.ores,

cujos contrache-ques 11re· sãif' féilfélidos,oSllln coberiuta;-s-cJII fllil~Os, desde o

último mês de Julho.

de 199

~6(1119'r.

Sala das

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

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

TÍTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulom
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

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

§ loNa hip6tese do inciso I a indicação serã objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

INDICAÇAO NO 1.062, DE 1997
(DO SR. GONZAGA PATRIOTA)

São mais de doze mil Policiais Rodoviários

Federais, ativos:ellposentados, além de pen~ionistas desses, praticiuiiente sem

salários há quatro meses, carecendo das providências antes solicitadas.

Por oportuno, encaminhamos, também,

INDICAÇÃO com lU:QUERIMENTO, lIl1eXOS, aos Senhores Presidente da

República e Ministros da Justiça, Fazenda e' PllIl1ejameilto, àugerindo-Ibes o

encaminhamento dessas pr idências.

REQUERIMENTO

(Do Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA- PSBIPE)

Requeiro nos tennós regimentais, ouvido o Plenário
desta Comissão, seja enviado apelo ao Senhor Presideille da República no
sentido ~e encaminhar a esta Comissão, Projeto de Lei autorizando a abertura
de CREDITO SUPLEMENTAR no valor de R$ 100.000.000,00 (cem
milhões de reais). para pagamento de dividas pecuniárias de salários e
gratificações da Policia Rodoviária FederaL correspondentes aps meses, .de
Julho a Dezembro do corrente exercício. . ,

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Justiça, o envio de projeto de lei autorizador da abertura de
crédito suplementar no valor de cem milhões de reais para
pagamento de dividas pecuniárias de salários e gratificações da
Polícia Rodoviária Federal_

Brasília-DF, 23 de outubro de 1997.

JUSTIFICATIVA oral

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Sugere o envio de apelo aos Senhores, Presidente da
República, Ministros de Estado da Fazenda, Justiça e Planejamento no sentido
de enviar a esta Comissão, Projeto de Lei autorizando a abertura de
CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de RS 100.000.000,00 (cem milhões
de reais), para pagamento de dividas pecuniárias de salários e gratificações da
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

cÂMAR'A DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
Das Proposições

......... ~ •• •••••• ~ •• ••••••• ~.~•• •••• ·tu•••••••

CAPÍTULom
Das Indicações

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

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

li - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elll.l>oração de projeto sobre
matéria de iniciativa da Câmara.

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

INDICAÇAO N" 1.063, DE 1997
(DO SR. GONZAGA PATRIOTA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério .da
Fazenda o envio de projeto de lei autorizador da abertura de
crédito' suplementar no valor de cem milhões de reais para
pagamento de dívidas pecuniárias de salários e gratificações da
polícia Rodoviária Federal.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Sugere o envio de apelo aos Senhores, Presidente da
República, Ministros de Estado da Fazenda, Justiça e Planejamento no sentido
de enviar a esta Comissão, Proje~o de Lei autorizando a abertura de
CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milliões
de reais), para pagamento de dividas pecuniárias de salários e gratificações da
Policia Rodoviária Federal, correspondentes aos meses de Jullio a Dezembro
do corrente exercício.

JUSTIFICATIVA

Desde segunda-feira, dia vinte, encontram reunidos

aqui em Brasilia, os 27 (vinte e sete) Sindicatos dos Policiais Rodoviários

Federal5, com a Federação desses, tratando de assuntos diversos da categoria

Consta da pauta dos trabalhos duas prioridades que

entendemos justas, as quais carecem da união de todos os Parlamentares desta

~asa do Congresso Nacional, para resolv~

A primeira diz respeito às discussões da PEC que

trata da reestruturação da Segurança Pública no Pais e a segunda, se refere a

falta de pagamento das verbas pecuniárias de complementação salarial da

classe, desde Julho do corrente ano.

Vale salientar, Senhor Presidente, que essas verbas

correspondem a mais da metade dos salários dos Policiais Rodoviários

Federais e tratam-se de decisões judiciais acatadas pelos Tribunais Superiores,

cujos contracheques lhe são remetidos sem cobertura, sem fundos, desde o

últiníõ mês de Julho.

São mais de doze mil Policiais Rodoviários

Federais, ativos e aposentados, além de pensionistas desses, praticamente sem

salários há quatro meses, carecendo das providências antes solicitadas.

Por oportuno, encaminhamos, também,

INDICAÇÃO coJI! REQUERIMENTO, anexos, aos Senhores Presidente da

República e Ministros da Justiça, Fazenda e Planejamento, sugeriodo-Ibes o

encaminhamento dessas providências.

REQUERIMENTO

(Do Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA- PSB/PE)

Requeiro nos tennos regimentais, ouvido o Plenário
desta Comissão, seja enviado apelo ao Senhor Presidente da República, no
sentido de encaminhar a esta Comissão, Projeto de Lei autorizando a abertura
de CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de R$ 100.000.000,00 (cem
milhões de reais), para pagamento de dividas pecuniárias de salários e
gratificações da Policia Rodoviária Federal, correspondentes aos meses de
Julho a Dezembro do corrente exercicio.

Brasilia-DF, 23 de outubro de 1997.

JUSTIFICATIVA oral
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INDICAÇÃO com R

República e Ministros

encaminhamento dessas

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOSLEGISLATIVOS·CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
Das Proposições

•••• ,; ••••• ~ •••••••• u ·•••••••~u u •• ~ _ .

Ci\PÍ'I'ULO IfI
Das Indicações

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

. 1- sugere·a outro Poder a adoção de providência, a realizaçAo
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a
matéria de sua iniciativa exclusiva;

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

§ l° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.
••....•....•..•.......•.•.•...•..........••.•...........•....•.•..•.•...••......••.•..••...•.•.•.•..••••..••"'!~

INDICAÇAO N" 1.064, D~ 1997
(DO SR. GONZAGA PATRIOTA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do
Plane.jamento e Orçamento, o.en.;rio de projeto de lei a~t<)risad,or

da abertura de crédito suplementar no valor de cem .1lhOes de
reais para pagamento de dívidas pecuniárias de salário. e
gratificações da da Polícia Rodoviária Federala

(PUBLIQUE-S~. ENCAMINHE-SE.)

Sugere o envio de apelo aos Senhores, Presidente. da
República, Ministros de Estado da Fazenda, Justiça e Planejamento no sentido
de enviar a esta Comissão, Projeto de Lei autorizando a abenura de
CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhôcs
de reais), para pagamento de dividas pecuniárias de salários e gratificações da
Polícia Rodoviária Federal, correspondentes aos meses de Julho a Dezembro
do corrente exercicio.

JUSTIFICA TIVA

Desde segunda-feira, dia vinte, encontram reunidos

aqui em Brasília, os 27 (vinte e sete) Sindicatos dos Policiais Rodoviários

Federais, com a Federação desses, tratando de assuntos diversos da categoria.

Consta da pauta dos trabalhos duas prioridades que

entendemos justas. as quais carecem da união de todos os Parlamentares desta

Casa do Coogresso Nacional. para resolvê-Ias.

A primeira diz respeito às discussões da PEC que

trata da rccsbUlUração da Segunnça Pública no Pais e a segunda, se refere a

falta de pagamento das verbas pecuniárias de complementação salarial da

çlasJc, desde Julho do corrente ano.

Vale salientar, Senhor Presidente. que essas verbas

cotrespondem a mais da melade dos salários dos Policiais Rodoviários

Ftclenil e tratam·se de decisões judiciais acatadas pelos Tribunais Superiores.

çujos cootraçheques lhe são remetidos sem cobertura. sem fundos, desde o

último mês de Julho.

São mais de doze mil Policiais Rodoviários

Ftdenil. ativos e aposentados. além de pensionistas desses. praticamente sem

5lIIários há quatro meses, carecendo das providências antes solicitadas.

Por oportuno. encaminhamos. também.

QlIERIMENTO. anexos. aos Senhores Presidente da

Justiça, Fazenda e Planejamento. sugerindo-Ihes o

ovidências.

REQlfERIMENTO

(Do Sr. Deputado GOl\;ZAGA PATRIOTA· PSBIPE)

Requeiro nos lermos regimentais, ouvido o Plenário
desta Comissão. seja enviado apelo ao Senhor Presidente da Repúblíca. no
SClIlido de encaminhar a esla Comissão, Projeto de Lei autorizando a abertura
de CRÉDITO SUPLDIENTAR no valor de R$ 100.000.000.00 Icem
milhões de reais I. para pagamento de dividas pecu~iárias de salários c
gratificações da Polícia Rodoviária Federal. correspondentes aos meses de
Julho a Dezembro do corrente exercício. .

Brasilia·DF. 23 de outubro de 1997. .

LUi- L/t7
J(J S T I F I C A T I V A oral
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f)

a)

g)

d)

h)

e)

c)

b)

Inexistência de outra retransmissora de'sinal de
TV Educativa no município;

A entidade deverá apresentar Autorização da"
Geradora Educativa para retransmissão dos seus programas:

A entidade requerente deverá ter solicitado.
obrigatoriamente, através de projeto técnico, a criação do
canal educativo no Plano Básico de DistribUição de Canais de
Televisão:

É necessário a existência da Portaria Ministerial
de criação do canai;

Na fase de Consuita Pública é imprescindível o
não registro de manifestações contrárias ao projeto técnico
apresentado ao Mínistério das Comunicações;

O processo deverá estar tramitando
nonnalmente no Mínistério das Comunicações;

É fundamental a demonstração inequívoca de
interesse comunitário na instalação da· Retransmissora
Educativa no município, através de pareceres da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura e do Conseiho Municipal de
Educação;

Os equipamentos devem ser aprovados pelo
Ministério das Comunicações, bem como os projetos de
víabiiização do canal e da RlItransmissora. elaborados por
Engenheiro habiiitado;

A Retransmissora só poderá entrar no ar após
vistoria do Ministério das Comunicações.

Estes requisitos deverão ser observados a fim de que o Ministério
das Comunicações certifique-se de que o grupo interessado em instalar a
RTVE tenha condições técnicas de desenvolver plenamente e com segurança o
serviço de retransmissão do sinal de TV Educativa,

Todas estas exigências. contudo. deverão ser observadas pelo
Ministério dentro de um caráter de celeridade rigoroso. com o objetivo de evitar
que o processo de autOrização se perpetue ao iongo de anos e anos sem uma
decisão final.

A eliminação do iongo prazo entre a conclusão dos procedimentos
técmcos (Consulta Pública. Portana de Criação do Canal) até a assinatura da
outorga. através da Autorização Provisória. beneficiará as comunidades
regionais que estão a clamar por uma programação de teleVisão capaz de

educar os Jovens e adolescentes. premiando a boa Infonnação. com noticiários
locaiS, e programação educativa,

Hoje, o que se vê nas grandes redes de televisão tem sido a
proliferação de uma programação cada vez mais diSSOCiada de princípios
educativos e culturaiS, A TeleVisão Educativa representa uma opção em favor
da qualidade e do respeito ao telespeetador braSileiro,

Aconiece que muito antes da outorga final, ato que chega a
demorar dois anos para ser efetivado, o Ministério das Comunicações já tem
em mãos farta documentação sobre a idoneidade, capacidade e condições
técnicas da Fundaçãç.

Na verdade. a outorga final está muito mais ligada a uma mera
decisão política do que quaiquer outra justificativa,

Deste modo. pela presente Indicação. sugerimos que o Ministério
das Comunicações adote uma nova sistemática para concessão da referida
autorização, podendo. inclUSive, delegar poderes às Delegacias Regiona~s do
órgão, no sentido de que estas possam emitir AUTORIZAÇAO EM ÇARATER

PRECÁRIO OU PROVISORIO para as Fundações ou entidades sem fins
lucratiVOs que pl'litelam ainstalação do canal:

Pode-se exigir, como requisito básico para o fornecimento da
Autonzação menCIonada. os seguintes procedimentos:

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das
ComunicaçO~~, a introduçao de alterações nas portarias
regulamentadoras de autorizaçao para retransmissao de sinais de
TV gerados por emissoras de televisão educativa.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

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

INDICAÇXO NO 1.065, DE 1997
(DO SR. AIRTON DIPP)

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

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

CAPÍTULO 111
Das Indicações

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
Das Proposições

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

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

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

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

I - ~u~ere ~ outro Poder a adoção de providência, a realização
de ~t~ admlnJ~tr~t~v~ ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a
matena de sua iniCiativa exclusiva'

11 - sugere a manifestaçlfu de uma ou mais Comissões acerca
de ?~tenn~n~d.o .assunto, visando a elaboração de projeto sobre
materla de IniCiativa da Câmara.

. § 1° Na ~ipótese do inciso I a indicação será objeto de
re~~~nmento escnto, despachado pelo Presidente e publicado no
DIGrlO do Congresso Nacional.

Excelentissimo Senhor Ministro das Comunicações:
Assim sendo, reitero a Vossa Excelência a solicitação de que

sejam impiementadas aiterações na legislação que trata da autorização de
canal de TV retransmissora de sinal da Televisão Educativa.

Nos tennos do art, 113, inCiso I, e parágrafo 1° do Regimento
Interno da C~mara dos Deputados, venho a presença de Vossa Excelência,
sugen~., atrave~ da Indlca?âo Bne"..B que o Ministério das Comunicações estude
a vlablhd~de tecnlca de Introduçao de aUerações na legislação que trata da
autonzayao para retransmissão de sinais de TV gerados por emissoras de
Tefevlsao Educativa,

, Uma vez que deve ser interesse do Estado estimular entidades
Interessadas em promover a ampliação da rede de retransmissoras de
programas ~ducativos, veiculados na programação da Tefevisão Educativa
urge, que s~Jam tomadas medidas legais visando desburocratizar a longa etap~
administrativa eXigida pelo Ministério na tramitação de processos de
autonzação para a execução destes serviços.

, Atualmente. segundo orientação legal do Ministério das
Comunlca~s. uma Fundação. sem fins lucrativos. para obter a autorização de
retransmlssa.o de sinal de Televisão Educativa, necessita enfrentar um
demorado tramite, que envolve Consuita Pública, Portaria de Criação do Canal
e Outorga final.

Sala da Sessões. em 11 de novembro de 1997,
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dipp)

Requer o envio de Indicação ao Ministério das
Comunicações sugerindo alterações na legislaçlio que
trata da autorização para retransmisslio de sinais de TV
gerados por emissoras de Televisão Educativa.

Senhor Presidente:

Nos lermos do art. 113, inciso I. e § '", do Regimento Interno da
Câmara dos Deputadqs. requeiro a V. Exa. seja encaminhada ao Ministério das
Comuni~ções, a Indicação. em anexo, sugerindo a impiementação de alterações na
leglslaçao que trata .da autori~ção para retransmissão de sinais de TV gerados por
emissoras de Televlsao Educativa. a fim de dar celeridade il tramitação dos proce5Sos de
pedidos de concessão.

INDICAÇAO NQ 1.055, DE 1997
(DO SR. CUNHA BUENO)

Sugere ao Poder Executivo a reduçao de 95% nas despesas
?revistas para o ano de 1988 com publicidade.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Presidente,

Com base no que dispõe o § 1 D do art. 113 do

Regimento Interno desta Casa, solicito a Vossa
Sala das Sessões, em 11 de novembro de 1997.

Excelência seja encaminhado ao Excelentissimo

Senhor Presidente dp República e publicado no

Diário do Congresso Nacional a presente indicação,

no sentido de que o Poder Executivo promova corte

publicidade e propaganda da administração direta e

indireta, previstas para o corrente ano e para o

ano de 1998, que conforme divulgado deverá alcançar

MP~ontante de aproximadamente R$ 500 milhões.

~
zJ:; j dlldfli/j'Alrto~PP

Deputado Federal

LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

de 95% (noventa e cinco) nas despesas com

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
Das Proposições

CAPÍTULO III
Das Indicações

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

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

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

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

JUS T I F I C A ç Ã o

o pacote fiscal edi tado ontem pelo Governo Federal
exige sacrificios de todos, em especial do contribuinte e
da classe média, os maiores atingidos pelas medidas.

Muito pouco, no entanto, será o verdadeiro sacrifício
do Governo Federal, no corte dos seus gastos, a nào ser no
caso do funcionalismo público, igualmente atingido em cheio
pelas medidas, notadamente no que diz respeito ao não
reajuste dos salários, achatados há praticamente três anos.

o corte nas despesas de publicidade e p~p~aganda,

absolutamente dispensáveis nesse periodo de arrocho geral e
até mesmo conveniente nesses tempos de reeleição, seria a
providência mais simples e mais obj etiva que o Governo
Federal deveria fazer, economizando meio bilhão de reais, o
que equivale a 2,5% da economia total estimada com o
pacote, de R$ 20 bilhões.

o remanescente (5%) das verbas governamentais dev.eriam
ser utilizadas somente na veiculação de propaganda de
caráter informativo com objetivo social. '

Além do mais, há casos dentre as medidas anunciadas
que jã deveriam ter sido tomadas pelo Governo,
independentemente de pacotes, como é o caso da retirada da
folha de pagamentos dos inativos não recadastrados.

Entre outras medidas que dificilmente darão resultados
objetivos, inclui-se a do aumento de 5% do preço da
gasolina e derivados de petróleo. Todos sabem que o Governo
não tem como enfrentar a Petrobrás e fazer com que essa
repasse para o Tesouro as receitas que auferir com esse
aumento.

Dessa forma, Excelentissimo Senhor Presidente,
solicito o encaminhamento dDsta indicação, na forma
Teq±mental. \\Para. não dizer que n~o fa,lei das flores".

1997
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

dàta a sua convivência com os Goulart. O pai de Joao Goulart

já era estancieiro nesse município. E foi em São Borja que

João Goulart nasceu.

·REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
Das Proposições

Formado em direito, Jango nAo quis exercer a

advocacia e preferiu se dedicar às atividades agropecu~rias

de forma a ajudar o pai na administração de suas fazendas.

Em suas viagens ao interior, Joao Gaulart participava da

vida local estreitando, assim, suas relações com diversos
segmentos da sociedade de São Barja.

Foi em São Bor; a que Jango intensificou a sua

militância politica, quando criou e tornou-se presidente do

diretório do PTB nessa cidade.. Daí expandiu outrçs

diretórios pelo interior. Foi eleíto deputado estadual por

São Borja. Em seu mandato levou â frente a luta em prol das

interesses dos pequenos criadores do município. A sua

estância SAo Vicente foi transformada em centro politico e

principal reduto de apoio a Getúlio Vargas.

CAPÍTULO III
Das I.ndicações

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

Por esses precedentes na qida desse homem que fez

história politica no Brasil, vemos que nao se pode dissociar

Jal\o Goulart de saó Borja. Essa ponte que ara se inaugur~

significa um. passa importante no sentida do progresso do

País, principalmente de sua Regiao Sul. Assim, nao há melhor

nome para ela'do 'que o de João Goulart.

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

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

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

A exemplO de outra ponte internacional, em

Uruguaiana, que tem dupla denominação: Ponte Getdlio Vargas,

no lado brasileiro, e Ponte Aqostin Justo, no lado

estrangeiro, propomos entâo que essa ponte ;rue liga S!o

Borja a Santo Tomé seja ~hamada, pelo menos no lado

brasileira, de "Ponte Presidente Joao Goulart ll
•

Certos de contar com a sensibilidade de V.. Exa ..

face ao que toca de perto principalmente o povo de SO!o

Borj a, esperamos a aorovação de nossa proposta pelo seu
Ministério.

Sala das Sessões, "'" 4--rde ,J{-,/,.....j,~ de 199/-

INDICAÇAO N" 1.067, DE 1997
(DO SR. CARWS CARDINAL)

• ,Deputado CARLOS CARDINAL

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos
Transportes, a denominação IlPresidente João Goulart ll para a
ponte internacional que liga-Sao Borja, Brasil, a Santo Tomé,
Argentina. REQUERIMENTO NO , DE 199

Indicaçao ao
que propõe

a ponte
São Borja,
Tomé, na

Requer o envío de
Poder Executivo,
denomínaçao para
internacional que liga
no Brasil a Santo
Argentina.

Sala das Sessões, em 4/de ,v;.v_~~ de 199'1-

Nos termas do art. 113, inciso I e § 12 , da

Regimento Interna da Câmara doa Deputados, requeiro a Vossa

Excelência seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicaç30

em anexo, que propõe denominação para a ponte internacional

que liga sao Berja, no Brasil, a Santo Tomé, na Argentina.

Senhor Presidente,

Um nome desponta de imediato, como uma forma de.

resgate da própria memória, tanto de Slio Sarja, camo

nacional : Presidente João Goulart. Ponte Presidente Jol1o

Goulart.

Ninguém pode ignorar a importãncia desse nom~, nos

rumos da história do Pais.. Quanto a S!.O Borja, é de longa

Aproxima-se a data: prevista para a conclusao 4a
ponte internacional que liga São Sarja, no Brasil, a Santa

Tomé, na Argentina. A liberação da obra para O tráfego de

cargas será j.:1 no mês de dezembro próximo. Discute-se,

agora, qual denominação deve ser dada a ess~ ponte de grande
importãncia para a integração do Cone Sul e a consolidaçao

do Mercosul.!

Exmo. Sr. Ministro dps Transportes

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
Das Proposições

CAPÍTULO IH
Das Indicações

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

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

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

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

INDICAÇAO NO 1.068, DE 1997
(DO SR. NEIF JABUR)

Sugere ao Ministério da Previdência e Ass~stência ~ocial a
instalação de Procuradoria Regional d? Inst1tu~o Nac10nal do
Seguro Social em Passos, Estado de M1nas Gera1S.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Ministro da Previd!ncia e Asslstencia

Social:

Nos termos do ar!. 113, inciso I, § 1°, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, sugiro que seja instalada Procuradoria Regional do lastllUto

Nacional do Seguro Social no município de Passos - MG.

Cabe ressaltar que o estudo referente à viabilidade de instalação

deste órgão em Passos já conta com o parecer positivo da Coordenação de Planejamento

da Superintendência do INSS, bem corno do Procutador Estadual do INSS e do

Procurador Regional de Divinápolis - MG. A nova Procuradoria enconlIllria, de imediato,

cerca de seis mil processos tramitando na esferaj,udicia\.

A adoção desta medida se impõe pelo fato de que a cidade de

Passos é um pólo regional, já sediando, inclusive, diversos órglos regionais da

adminislIllção pública, dentre as quais destacamos a Diretoria Regional de Saúde da

Secretaria de Estado da $aúde de Minas Gerais - SUS, a Sede Regional do Instituto,de

Previdência dos Servidores de Minas Gerais e a Suoerintendência Regional de Ensino:

Além disso, oeste município, bem como em sua ZOIII. de

influência, estio sediadu empresas privadas de po,rte, como a Com)llllhia de Cimento
PortIand ltaú, Certmicas Delta e Rio GraDde, MinerIlçIo Sem da FonaIe2a, Usinas

Açucareiras Passos e Rio GraDde e virias cooperativas qropec:uiriu. Na ma de

c:omunicaçio hi, aiuda. somente na 'Cidade de Passos, qUatro rádios, dois jornais e um
canal de televislo.

Quanto aos aspectos fisicos e populacionais, a rqional de Passos,

se instalada, englobaria urna ma de infl~ia equiwIente • 5.187 Km', com excelente
estnrtura viiria, e urna popuiaçlo de ',92.565 pessou. AI:rescentHe, aiIIda, que em
Passos já se enconlIa instalado um posto de integrado do INSS com um setor responsável

pela ar=adaçio e fiscaIizaçio de contribuições sociais e outro éDCanepdo da
rnanutençio de 21.079 beneficios plCVidenciários.

Tendo em vista que a medida sugerida Iàcililaria ° acesso de
beneficiários e ';"'tribuintes à Previdencia Social cdaria maior qilidade á PIevid!nc:ia

Social no Estado de Minas Getais, aguardamos o atendimento à~ SUjleSlIo.

Sala das Sesslles'Depuem" ».1~ .!-' lJ'deUR~~99

1
"7. f~J,L'" /z/u ,.J'

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO

(& Sr, NEIF JABUR)

Req\Ie\' Cl!C&Jt1inbamento de IndícIçIo ao
Poder Executivo sUjerindo que Kja autoriuda a
instalaçio de procuradoria rqional do Instituto
Nacional do Seguro Social em Passos - MG.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa ExceIancia, 1105 ternIOS do U1. 113, inciso I, §

1·, do Regimento Interno, que seja encaminhada ao Poder Executivo. Indicaçlo em
anexo, sugerindo a insta\açlo de Procuradoria RqionaI do Instituto Nacional do Seguro

Socialuo municfpio de Passos - MG.

Sala das Sesslles, em 12. de ,f/IJ~ 1997.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

.................................................................................................................
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TÍTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

Senhor Presidente:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••

Capítulo III
DAS INDICAÇÕES

Nos tennos do artigo 113, inciso I • e parágrafo primeiro, ao Regimento Interno

da Câmara dos Deputados. requeiro a Vos.. Excelência • seja encaminhada ao Poder

Executivo a Indicação em anexo. sugerindo a adoção de medidas para aposemadoria do.

trabalhadores do periado noturno·que especifica.

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a
matéria de sua iniciativa exclusiva;
. II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre
matéria de iniciativa da Câmara.

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

Sala das Sessões. eml~e nov-;;;;;mbrode 1997.

. A ela .ofA..(.,(.
L:/' lfe~Cor.uciSobrinho

PFLJSP

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer ~

Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasilill- DF

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

................................................................................................................
LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA· PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUJ>OS LEGISLATIVOS - CeDI

INDICAÇllO N" 1. 069, DE 1997
(DO SR. CORAUCI SOBRINHO)

Sugere ao Poder Executivo, por
Previdência e Assistência Socia.l,
aposentadoria dos trabalhadores
especifica.

intermédio do Ministério da
a adoç~o de medidas para
do período noturno que

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.) RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência e APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
Assistência Social.

Capítulo III
DAS INDICAÇÕES

TÍTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
1- sugere a outro Poder a adO\-ão de providência, a realização

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

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

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

Extremamente desgastante e árduo é o trabalho dos
bancários que desenvolvem suas atividades no periodo noturno. Sua faina diária é
exercida sob intensa pressão, pois há de ser executada com exagerada rapidez, dado a
premência do tempo e ao elevado volume dos cheques e outros documentos a serem
trabalhados e com total precisão, pois não pode haver q~alquer falha ou omissão em
seus lançamentos.

Esse trabalho ainda é executàdo sob luz artificial, nem
sempre compatível com o nível de atenção que é exigido daqueles bancários, cuja
visão, sempre arguta, é grandemente forçada para apreender os detalhes dos
documentos trabalhados que, quando manuscritos, nem sempre são preenchidos com
letras de fácil leitura.

A execução desse trabalho estafànte, exercido sempre em
condições que não são as ideais em razão do próprio horário e local onde é
desempenhado, leva, ao longo dos anos, ao comprometimento da visão e da saúde em
geral daqueles bancários, ocasionado pelo "stress" a que são submetidos peJa pressão
natural de uma atividade com aquele nível de precisão e detalhe.

Ante o exposto e inclusive considerando ser dever do Estado
a adoção de medidas de proteção ao cidadão e de polítícas de redução do risco de
doenças e de outros agravos, proponho a elaboração de estudos objetivando acrescer,
para efeito de aposentadoria do bancário que executa suas ambuições no periodo
noturno, I (um) ano para cada mêuio trabalhado naquelas condições.

Sala da Sessões, em

D

REQUERiMENTO

(Do Sr. Deputado Corauci Sobrinho)

INDlCAÇllO 1/" 1.070, DE 1997
(DO SR. MÀRQUINHO CHEDID)

"Requer o envio di! Indicação
ao Miníslro da Prt?Wdencia f! Assísléncía Social,
sugerindo a adoção de medidas para
apose11ladoria dos. Iraba/hadort!s do período
nolurno"

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Aeronáutica, a aIteraçao do nome do Aeroporto Internacional de
Viracopos, em Campinas (SP) , para Aeroporto José Roberto
Magalhães Teixeira ~



Novembro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 21 37489

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica,

A cidade de Campinas, uma das maiores e mais importantes do Bra

sil, alcaoçou a participação de 9% do Produto Interno Bruto (PIE) brasileiro durante a Admi·

nistração do Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, entre os aoos de 1993 a 1996. Cam·

pin~representa o terceiro pólo industrial do País, superada apenas pela macro-região de São

Paulo e pelo Estado do Rio de Jaoeiro. Com população de q= \.000.000 de habitantes, sua

renda per capita atinge US$ 6.300,00.

A gestão do Prefeito Magalhães Teixeira contemplou um novo mode

lo de administração descentralizada., ao criar quatro Secretarias de Administração Regional e
enfatizar a importância da fonnação de parcerias com a iniciativa privada, a sociedade civil e
os demais !;etores governamentais e não-governamentais, visando ao desenvolvimento econô
mico com justiça social. Foram inúmeras as obras e projetos implementados na cidade, du
rante o governo do Prefeito Magalhães Teixeira, nas áreas de saúde. habitação. saneamento e

habitação.
Esse nobre cidadão, embora natural de Minas Gerais. elegeu, desde

tenra idade, a cidade de Campinas para viver e trabalhar, dedicaodo a ela toda sua rica vida

de homem público. José Roberto Magalhães Teixeira exerceu o cargo de Prefeito Municipal

de Campinas não somente entre os anos de 1993 e 1996, mas também o exerceu diversas ve~

as como int~rinD e, e~tre os anos de 1983 e ]988, elegeu-se para o cargo com 51%dos votos

válidos, Ao final do'mandato. sua popularidade 'era' de 91%. re'càtde rfac~onal, segundo pes~
qUlSa da Datafolha.

Entre. outros importantes cargos públicos, foi, também, Deputado Fe

deral pelo Partido da Social DemocraCIa Brasileira (PSDBl, tendo SIdo eleIto, em 3 de outu

bro de 1990, com 136,522 votos, o que significou a maior votação do interior do Estado de

São Paulo.

Magalhães Teixeira destacou-se por sua atuação na área de transpor

tes, como um todo, ao participar da formação do Termmal Imermodal de Cargas de Campi

nas (TIC), cnado no ano de 1986, e colaborado com a implantação dos armazéns da SUFRA'

MA na região. No entanto, é notavel o trabalho realízado para aumentar a eficiencia do Aero

porto da cidade. Em dezembro de 1993, Magalhães Teixeira tomou a iniciativa de instalar

naquele aeroporto o primeiro frade POlnt do Brasil (centro facilitador de comércio intemaci~

anal), sob a égide da ONUIUNCTAD

Acreditamos que denominar o Aeroporto Internacional de Campinas

c.om o nome do Prefeito Jose Robeno Magalhães Teixeira é um ato de respeitosa considera~

ção a quem tanto se destacou em todas as áreas de atuação pública na cidade. O povo de

Campmas anseia por prestar a José Roberto Magalhães Teixeira uma homenagem digna e

justa, ao perpetuar a sua lembrança no nome do aeroporto da cidade.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protes

tos de alta estima e consideração.

REQUERIMENTO

(Do Sr. Marquioho Chedid)

Requer o envio de Indicação ao Poder Executi
vo sugcnnd~ alteração do nome do Aeroporto Intema~
clOnal de. Vlracopos, em Campinas (SP), para Aero
porto Jose Robeno Magalhães TeixeIra.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., DOS termos do ano 113, inciso r, e panigrafo ro,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. seja encaminhada ao Poder Executivo a In
dicação em anexo, sugerindo a alteração do name do Aeroporto Internacional de Viracopos,
em Campmas {SPl, para Aeropono José Robeno Magalhães Teixeira.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capítulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

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

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

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

INDICAÇAO NO 1. 071, DE 1997
(DO SR, MARQUINHO CHEDID)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do
Trabalho, aç!o fiscal nos postos revendedores de combustíveis
líquidos, a fim de comprovar o devido pagamento do adicional de
periculosidade aoS empregados cujas atividades exigem contato
com produtos inflamáveis no Municipio de Campinas - SP.

(PUBLIQUE-SE, ENCAMINHE-SE.)

Excelentisstmo Senhor Ministro do Trabalho:

Dirigimo-nos a V. Exa, para expor e sugerir O seguinte:

1. A Consolidação das Leis do Trabalho assim conceitua as
atividades pengosas:

Sala das Sessões, em f<: de de 1997
" Art 193, São conSideradas atiVidades ou operações perigosas,

na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do

Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho

impliquem o contato permanente com Inflamáveis ou eXPlosiVO~
em condições de risco acentuado."
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A regulamentação, aprovada pelo Ministério do Trabalho, foi

efetuada por meio da Norma Regulamentadora nO 16, a qual determina que são

consideradas atividades ou operaÇÕes perigosas as operações em bombu de

abastecimento de inflamáveis Iiquidos e em áreas próximas a elas. Tal

situação confere aos trabalhadores que se dedicam as essas atividades em

postos de serviço, no manejo das bombas de abastecimento ou em áreas de risco

próximas a elas. o direito ao adicional de trinta por cento sobre sua

remuneração. Um exemplo bastante comum desse tipo de ocupaçio é o caso
dos frentistas e demaiS empregados que trabalham em uma regiio no circulo
com raio de 7,5 metros, cujo centro são os bicos de enchimento das referidas

bombas (recepcionista de posto de gasolina, auxiliar de escritório etc).

2. Além dissO, temos a seguinte jurisprudência sobre o .

tema:
STF· Súmula nO 212

''Tem direno ao adicional de serviço perigoso o empregado de

polllos de revenda de combustivelliquido."

Enunciado 39 do Tribuna! Superior do Trabalho.

"Os empregados que operam em bomba de gasolina 16m <lireilo
ao edlcional de periculosidade (Lei n' 2.573,. de 15 de ÍIlloslo de

1955)."

3. No entanlo, esse direito vem sendo desrespeitado,

hodiernamente, pelas empresas que exploram a revenda de combustíveis Ifquidos

(postos de gasolina), não deixando outra alternativa aos seus empregedos que

não seja reclamarem, quando de sua dispensa, à Justiça do Trabalho. Acontece

que, para isso, os trabalhadores silo obrigados a arcarem com os custos

antecipados dos honorários dos peritos habililados que são desiglllldos pelo juiz

para realizarem pericia para comprovar a periculosidade da etividade

desenvolvida pelo Reclamante.

Dessa forma, os empregados, além de nlo recebenIm o

adicional a que têm direito, ainda, necessilam provar que a atividade é perigosa.
Essa situação seria, totalmente, contomável, caso as Delegacias Regionais do

Trabalho realizassem, periodicamente, fiscaliZação nos postos de gasolina, a fim

de caracterizar a periculosidade, segundo a Norma Regulamentadora nO 16, por
meio de pericia a cargo de fiscais: Médico ou Engenheiro do Trabillho tanto em

relação â atividade de frentista quanto à dos demais trabalhadores, a exemplo

dos auxiliares de escntórios e lavadores de carros, que trabalhem à distAncia de

7,5 metros do bico da bomba. Feita essa verificação, a DRT podllTÍa exigir dos

empregados o pagamento do respectivo adicional aos trabalhadores, sob pena de

multa administrativa.

Isso Posto, sugerimos uma açio fiscal especifica nas

empresas de revenda de combustiveis Iiquidos no Municipio de Campinas no

Estado de São Paulo, tendo em vista denúncias de irreguiaridades trabillhistas,

pela inobservância do artigo 193 e seguintes da CLT, trazidas a este Parlamentar.

Sala das Sessões, em ~ de ~v de 1997 .

REQUERIMENTO

(00 Sr. MARQUINHO CHEOID)

Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, relativa à ação fiscal nos postos
revendedores de combustíveis líquidos, a fim
de comprovar o devida pagamento do
adicional de periculosidade aos empregados
cujas atividades exigem contato com produtos
inflamáveis no Município de Campinas. - SP.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°,

do Regimento Interno !:la Câmara dos Deputados, seja encaminhada ao Poder

Executivo a Indicaçio anexa, sugerindo ação fiscal nos postos revendedores de

combustíveis Iiquidos a fim de comprovar o devido pagamento do adicional de

periculosidade aos empregados cujas atividades exigem contato com produtos

inflamáveis no Município de Campinas - SP.

Sala das Sess6es, em~de f'll,,'<ie 1997.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

. DECRETO.LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO.

TÍTULon
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

CAPÍTULOV .
Da Segurança e da Medicina do Trabalho

SEÇÃOXIll
Das Atividades Insalubres ou Perigosas

Art. 193 • São consideradas atividades ou operações perigosas, na
forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho,
aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o
contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de
risco acentuado.

* Art. 193 com redação dada pela I,el númeTIJ 6.51-1, de 22121977.

§ 1° • O trabalho em condições de periculosidade assegura ao
empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem
os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações
nos lucros da empresa.

*§ I" cmn redação dada pelal.c/ númem 6.514, de 22 12 1977.
§ 2° - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade.

que porventura lhe seja devido.
*§ 2U com redUf;àodadapela I.el número 6.5/4. de 22 12 1977.

PORTARIA N° 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978

APROVA AS NORMAS REGULAMENTADO
RAS - NR - DO CAPÍTULO V, TÍTULO lI, DA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO,
RELATIVAS À SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO.

Art. l° Aprovar as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo
V, Título 11, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segu
rança e Medicina do Trabalho:
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NORMAS REGULAMENTADORAS

NR 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS

16.1. São consideradas atividades e operações perigosas as
constantes dos Anexos números I e 2 desta Norma Regulamentadora
(NR).

16.2. O exercício de trabalho em condições de periculosidade
assegura ao trabalhador a percepção de adicional de.30% (trinta por
cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

16.2.1. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade
que porventura lhe seja devido.

16.3. É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias
profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho,
através das Delegacias Regionais do Trabalho, a realização de perícia
em estabelecimento ou setor da empresa, com o objetivo de
caracterizar e classificar ou determinar atividade perigosa.

SÚMULAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CAPÍTULO 1II

Das Indicações

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

I ".s~gen: a outro Poder a adoção de providência, a realização
lI.e ato ad~I~I~tr~tlvo ou d~ gestão, ou o envio de projeto sobre a maté.
ria de sua iniCiativa exclUSiva'

" " sugere a manifes~ção de uma ou mais Comissões acerca
d.e det~"?l!n~do assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniCiativa da Câmara.
. § I~ ~a hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque-

rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.
.. .
................................................................................................................

INDICAÇAO NO 1.072, DE 1997
(DO SR. ALDIR CABRAL)

Sugere ao Poder Executivo,. por intermédio do Ministério das
RelaçOea Exteriores, ,o apoio do Brasil como membro d
A•••mb

d
16i8 Geral das Nações Unidas, aos eSfo~ços para abolir :

pena e morte no aundo.

(~UBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Ministro das Relações Exteriores:

SJPSTF DE 13 DE DEZEMBRO DE 1963
seguinte;

Dirigimo-nos a Vossa Exceléncía para expor e reivindicar o

SUMo 212 - Tem direito ao adicional de serviço perigoso o
empregado de posto de revenda de combustível líquido.

ENUNCIADO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

DJU DE 14 DE JUNHO DE 1973

ENUN. 39 - Os empregados que operam em bomba de gasolina
têm direito ao adicional de periculosidade (Lei número 2.573, de
15/0811955).

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

................................................................................................................
TÍTULO IV

Das Proposições

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

. .. I - Considerando que no dia 3 de abril de 1997, em Genebra a
Conumo de DIreItos Humanos das Nações Unidas aprovou. por 27 votos a favor '11
contra e 14 abstenções. uma resolução contra a pena de morte~ ,

. 2 - Considerando que essa resolução solicita aos Estados-membros
da O~gamzaçào das Nações Unidas (ONU) que adotem uma moralória da pena de morte
""' Y1st. de sua abolição; •

. 3 --Considerando que essa resolução reconhece o principio que a

abolIção ~a. pena de morte comribui para a elevação da dignidade humana e para o

d~volvlmento progressivo dos direitos humanos. sugerimos que o Brasil como me b
da ONU .. • • m ro

• apOlc os esforços para que a pena de morte seja abolida em todo o mundo.

"
Sal. das Sessões. em 1 J. •de~ I" te1 1.-

~.. (. / \

../.--/'.'Ju:" • j
Deputado ALDIR CABRAL

REQUERIMENTO

(Do Sr. Aldir Cabral)

.. Requer o envio de Indicação ao Exmo. Sr.
Mimstro das Relações Exteriores.

Senhor Presidente:

Nos tennos do art. 113. inciso I. e § 1° do Regimento Interno da

Câmara dos .Deputados. requeiro a V Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a

Indicação em anexo. sugerindo que o Brasil envide .storços para que a pena de morte seja

abolida em lodo o mundo.
I

saladassess~.:~1b>"'f p\
/l.,,~' /t_. --
Deputado ALDIR CABRAL
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

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

TiTULO IV
DAS PROPOSiÇÕES

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

Capítülo 1II
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro P·J<ler a adoção de providência, a realização

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

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

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

INDICAÇIlO NQ 1.073, DE 1997
(DO SR. CUNIlA BUENO)

Sugere ao Poder Executivo I no contexto da economia pretendida
pelo Plano Fisc~l, que reveja a ampla e cara propaganda sobre a
campanha "Vida no campo", da, Comunidade Solidária.

(PUBLIQUE-SE. ENeAMINHE-SE.)

Excelentlssimo Senhor Presidente,

Com base no que dispõe· o § lOdo art. 113 do Regimento
Interno desta Casa, solicito a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Excelentissimo Senhor Presidente da
República e publicado no Diário do Congresso Nacional à
presente indicação, no sentido de que o Poder Executivo
reformule a campanha publicitária veiculada em todos os
jornais do Pais e no hOráX"O nobre das emissoras de rádio e
de ,\ televisão, que além do mau gosto ao distorcer e
d~!lrespeitar a obra \\Ca '"pira Picando lumo" do mestre'
po\ulista Almeida Júnior, ,hão informa nada sobre ali reais
prpp6sitos e" beneficios ida campanha ~Vida no CampoN, da
C6munidade Solidária.

JUS T I F I C A ç Ã O

o pacote .fiscal anunciado esta semana pelo Governo
Federal exige sacrificios de todos, em especial do
contribuinte e da classe média, os maiores atingidos pelas
medidas, com o aumento do Imposto de Renda e do aumento de
quase 10% na gasolina.

No entanto, hoje, em todos os jornais do Pais foi
publicada carissima campanha, de péssimo gosto e de
discutivel objetivo, ocupando meia página daqueles jornais,
utilizando-se e distorcendo de forma desrespeitosa a tela
pintada em 1893 "Caipira Picando Fumo" do grande mestre
paulista Almeida Júnior, a prepósito da campanha "Vida no

'Campo", da Comunidade solidária, em parceria com a Fundação
Banco do Brasil.

A campanha des~onhece por completo a realidade hoje
existente no campo brasileiro e ~magina que o nosso
agriculter ainda é o mesmo do século" passado. Desconhece a
necessidade da reforma agrâria, a realidade do sem-terra,
do bóia-fria etc.

Além do mais, essa mesma campanha publicitária vem
sendo veiculada através das principais emissoras de
televisão e de râdio, em horãrio nobre, a um custo
certamente elevadíssimo.

Ao invés de deturpar uma obra de um dos maiores
pintores brasileiros, o espaço no anúncio deveria, isso
sim, infor:mar quais as cidades que serão atendidas com os
R$ 30 milhões da campanha, quais a5 pessoas que terão
direito aos beneficios da campanha, em que consiste esses
beneficios, etc., inclusive ocupando espaço bem menor do
que a meia página de todos os jornais do Pais.

Além de ser um belo exemplo de economia, nesse momento
em que o próprio Governo pede ao povo grandes sacrificios,
essa iniciativa também significaria a aplicação adequada de
recursos de propaganda do Governo, atingindo o objetivo
principal que é informar objetivamente a população sobre o
"Vida no Campo" e seus beneficios.

Nao podemos também esquecer que 56 no Orçamento para
1998 estilo destinados R$" 500 milhões para publicidade do
Governo, valor este que representa 2,5% do 11ltimo pacote
fiscal. Como jã sugeri anteriormente, o governo deveria
cortar 90% deste gasto, supérfluo, para um orçamento em
crise.

Deveria também o Governo comparar os custos que estA
tendo com essa enorme e cara campanha publicitária, com os
R$ 30 milhões que vai distribuir pelas 60 cidades
beneficiadas, o que dará em média R$ 500 mil por cidade, ou
as 730 mil pessoas beneficiadas, o que dá um pouco mais do
que R$ 41, ou seja 1/3 do salário minimo.

Sem dúvida que o dinheiro da campanha publicitária, se
destinado à campanha "Vida no Campo", provavelmente
aumentaria razoavelmente esses R$ 41 per capita, o que é
uma miséria frente às reais necessidades daqueles 730 mil
"contemplados".

"Para nAo dizer que nào falei das flores"

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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TíTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

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

Capitulom
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de pr~vidência,.a realização

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

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comiss~es acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre
matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I a in~icação será ~bjeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e pubhcado no
Diário do Congresso Nacional.
................................................................................................................
................................................................................................................

INDICAÇAO NO 1.074, DE 1997
(DO SR. CORIOLANO SALES)

. . termédio do Ministério do Meio
Sugere ao Poder Execut1~~d ~O~S1~ da Amzaônia Legal, construç!o
~iente, dos RecuIrhs°úms 1 r1~o Rio Candeal, no Município de
da Barragem de n a as, .
Cordeiros, no Estado da BahJ.a.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Ao
Ministério do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal.
A/C do Sr. Ministro Gustavo Krause.

Objetivo: Examinar a
possibilidade de incluir no Orçamento da União de 1999 verba para
construção da Barragem de lnhaúmas. na Serra do mesmo nome. no
Município de Cordeiros, no Estado da Bahia, promovendo,
previamente. os estudos de viabilidade técnica.

Justificativa: Trata-se de
proposta que visa construir a Barragem de Inhaúmas. ryo Rio Candeal,
no Município de Cordeiros, no Estado da Bahia. E uma obra da
máxima importância para irrigação de vasta extensão de terras
agricultáveis (planas) do Município de Cordeiros, Piripá e Condeúba, .
de mais ou menos 3.000 has.; o que representará um fator
extraordinário na geração de emprego, de trabalho e de renda, pela
produção de alimentos básicos e essenciais à população do Sudoeste
da Bahia fomentando. sobremodo. a agropecuária da Bahia.

' ..- "

Ressalta-se. também, que a Barragem de Inhaúmas. no
Município de Cordeiros, cuja construção se propõe, será
operllcionalizlldll por gravidade. em face de sua localização
privilegiada, no eixo da Serra de. Inhaúmas. o que reduziria custos na
irrigaçtlo de extensas áreas.

Além dos aspectos econômicos, há que se considerar as
enormes vantagens sociais da obra que representará a possibilidade de
trabalho permanente para mais de 5.000 (Cinco) mil famílias na
Região da Serra Geral da Bahia, diminuindo. sensivelmente os
desajustes decorrentes do desemprego. A obra beneficiará mais de

20.000 (vinte) mil pessoas diretamente. sem tàlar nos empregos
indiretos.

Em face da relevância e da urgência da questão abordada,
por intermédio da Mesa Diretora da Câmara os Deputados, dirijo-~e

ao Excelentíssimo Senhor Ministro Gustavo Krause. do MeIO.
Ambiente, de Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, indicando
como absolutamente prioritária a construção da Barragem de
Inhaúmas. no Rio Candeal. no Município de Cordeiros. no Estado.da
Bahia, pelas razões econômicas e sociais aqui fundamentadas.

Brasília-DF Jl- de novembro de 1997.

~ ..
Conolano ale .
Deputado Fede I

. LEGISLAÇÃO CITADA - ANEXADÃ" P.EU·
COORDENAÇÂO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLlJÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA OREGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

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

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

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

:::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::

INDICAÇAO NO 1.075, DE 1997
(DO SR. AIRTON DIPP)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do
Trabalho, a alteraçao de Instruçao Normativa que regula o
Registro Sindical.
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(PUBLIQUE-SE, ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Mlnlslro do Trabalho:

Nos termos do art. 113, Inclso I, el1"do R'Vimento
Interno da Câmara dos Deputados, venho a presença de V_ EllC8Iincill
apresllntar a Indicação anexa, com o objetivo de recamendw 110 MInlat6rlo do
Trabalho que inlroduZll alterações nas Instruções NarmatlvIIs do, Órgio
relativas ao Registro Sindical.

, ,Apresente Indicação visa, especlflc-., ....
reabZllção de plebIscito na categoda de trabalhadores que buaca o Reglslro
Sindical.

Entendo que este procedimento permltIrIa ......r
Integralmente o desejo da comunidade local, onde se pntende lnstaIP o
Sindicato, criando um instrumento democrático capaz de lIXJII"8SSIII' o
sentimento dos trabalhadores.

A propósito do tema, encamlnho-llle e sugestlo da
Federação dos Trabalhadores nas Indllstrias Matalllrglcal MecAnIcu e de
Material Elétrico do Estedo do Rio Grande do 8ul, que ~'" feliz lnlclatIva
ofereceu o seguinte texto a ser incluldo na IN:

WArtlgo: o pedk/o (lEi rsgilllro • .mdIt:Mo drMn/-
precedido da realiução de um pleolséito' na ca~, a lJm • qH ..
ganmUda a representllçilo eflliJva da nova ttntidtltM. ,."", tanIo.' ..
convocada uma assembléia geral de toda a catllgorla~ d«:Id/nj ".,.
reallução do plebiscito qUII, deverá ser encaminhadt" por _ ~
ellpecialmente e/eitll para liste fim, nllstll mellmlJ IJtIsMr1blMtl. /

I - A data dll realiução ciD plfiN6t:1to dtw/IrIÍ
divulgada em jornal de circulação local, regional li lllltllduat, assim c_.
deverá ser fixado editais de convocação da cat-uorla IIIU ."""...... C6fIia
desses editais deverá ser remetida ao órgão da~ R'i/fonaI do
Trabalho para que tome conhecimento da consulta;

" - Só após a manifestllção intlqulvoca da t:llttlgtNia
pela nova entidade, deverá ser realizada assembléia gend • ftIntJaçMl do
sindicato com publicação do editai convocatórlo em jorr/ai dIMfo.~
circulação no Estado e, também, St1 houver; em jDrnaJ • cirr:uIlIçID no
municipio ou região da prett1ndida base territorial, btHIr ctHItO, no DIkIo
Oficialdo Estado;

1/1 - Nesta assembléia geral da fUndaç*1 dtw/IrIÍ _
aprovado o estatuto social da nova enUdada qua~ ". 11II1mM/(".
identificadores da represllntação pretendida, am ellpl1Cial: '

a) a catt1gorla ou categorias ,..pnnantat/lU;
b) a base territorial.
IV - A documt1ntllção _t'ntica da todos ". 11(".

mencionados neste artigo, assim como, o recibo do dl1pÓ6ito, _ fII_ do
Mlnlstlirio do Trabalho rlllaUvo ao recolhlmtmtn • ImportMcia
correspondente ao custo das publicações no'DiArio OfIciaI da UnIiID, cujo
valor será indicado em Portaria Ministerial, daverá Instruir o p«Hdo •
registro do sindicato.

Parágrafo único - Apllca-s. o d/spoalD _te lH1JI1D.
no que couber, aos pt1dldos de modificaçiflo da reprttllMlfltçflD. IM como
desmembramentos, fusão e outros. W

Assim sendo, solicito que VClS". EllceIincla
determine a reallZllção de estudo técnico para a Inlroduçio du alterações
acima mencionadas.

Este é o teor da Indicação.

Sala das Sessões, em l'de novembro de 1"7.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton D1pp)

Requer o envio de Indicaçio ao MlnlsWrio do
Trabalho sugerindo a Inlroduçiio de slterações nas
Instruções Normativas que regulam o processo de
Registro Sindical.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regimen~o In~erno

da Clmera dos Olll'utados, requeiro a V. Exa. seja encaminhada ao Mlms~nodo
Trabalho, .. IndiCIJçio, em anexo, sugerindo a introdução de alteraçoes nas
IMtruções Norm'ativas que regulam o processo de Registro Sindical, com a
crIaçio do Instituto do plebiscito junto à categoria.

Sala das Sessões, em 11 de novembro de 1997.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

................................................................................................................
TÍTULO IV

Das Proposições

................................................................................................................
CAPÍTUl,ü III

Das Indicações

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

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

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

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

INDICAÇAO NO 1.076, DE 1997
(DO SR. NILSON GIBSON)

Sugere ao Poder Judiciário instituir as Varas Agrárias e dá
o,:\traa providências.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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//,- /'
Sala das Sessões. i8 de novembro de "1997

Senhor Ministro,

Nos termos regimentai's do ano I JJ, inciso I do caput. sugiro ao Poder

Judiciário instituir as Varas Agrãrias e dá outras providências.

A referida indicação poderia tcr a seguinte redação:

Art. 1°· Haverá em cada Capital. pelo menos, uma Vara AgJiria da J1Js~iça

Federal c, no interior. tantas quantas se fizerem necessárias para a pronta prestaçiojurisdicional.

§ )0 _ A Justiça Estadual instalará Varas Agrárias. providas por Juízes. de Direto

de entrància especial com competência exclusiva para questões agJirias, sendo

que pelo menos uma delas SeTa localizada na Capital.

§ 2° - As Varas Estaduais serão instituídas no interior de modo a que.

proporcionalmente. possam atender às exigências da extcnsio territorial e

densidade demográfica, facilidades dos meios de transporte c comunicação.

malha viària e número dos processos ajuizados.

Art : .... - Aplica-se. para efeito de determinação de competencia e de recursos.

na~ V~ras ~1\~rariaS'. da Justiça Federá!: o disp~st~ no art, 109. §§ lI) a -lO da·Constituição.

Paragratb Cnico - A ul~;lOlzação judiclaria de cada Estado es,abefecerà a quem

serão dirigidos os recursos interpo.stos nas sentenças ajuizadas peranto as Varas

Agrarias Estaduais.

Art. 30 - Os magistrados designados para as Varas Agrárias 'tê~ co~petincia

exclusiva para dirimir questões agrarias e contlitos fundiârios. no àm.bito de sua organlz~~ã/)

judiciària.

Art. -lo • Caracterizam-!ie como questões agrarias as controv.ersi~$ ~ Iitigi~s:

decorrentes do dominio c da posse da terra. os oriundos da atividade agraria e dos negócios com os

bens agrarios.

~, lO • Os 'conflitos fundiários dizem respeito à disputll do solo. seul acessórios

naturais e benfeitorias.

§ 2° - A atividade agraria eum fator de tipificação do imóvel rural. pressupõe o

uso do solo e seus acessorias e se classifica em atividade agrária de produção.

de pesquisa e experimentaçào c de conservação ou preservação dos recursos

narurais renovaveis.

Art. 50 - Serão processadas e julgadas perante as Vim Agririas da Justiça

Federal as questões agrarias que envolvam o interesse da União. autarquias federais c empresas

publicas federais na condição de autoras. res. assistentes e oponentes. bem como as relativas ao

aproveitamemo dos mananciais de dominio da Vniio. com finalidade agrária. e as questões

relacionadas cem os terrenos de marinha e dos rios sujeitos a influencia. das mares.

Paragrafo Único - As demais questões serào da competência du V.rlS Agràrias

Estaduais

Art. ()o _ "\'s questões entre ~mpregados ~ empregadores rurais e outr"

conuO\'ersias relativas ao trabalho rural subordinado perm::mecem na compctencia da Justiça do

Trabalho

Art. 70
- Todos os crimes contra a pessoa. contra o patrimônio e contra a saude

pUblica. em razão dos contlitos agrarios. serào julgados p~las Varas Agrarias Estaduais. ressalvada a

comperência do Tribunal do Juri. da Justiça Federal e da Justiça Militar.

Art. 8° - ..\, regra do artigo anterior aplica-se aos crimes referentes a falsidade

documemal. tàlsidade de tltulos e outros papeis publicos relacionados com o imovel rural e demaiS

bens agrarios. il:iSlm como aos cnmes \ Illculados ::la lrabalho escravo. incêndio. desmoronamento c

os praucndos contra o mein ambiente

Paragratb Cnico - As contravenções penais praticadas em detrimento de bens C:

serviços agrarios ou de interesse runcola. mesmo dl\ Uniio. suas entida~cs

autárquicas ou empresas públicas. são da competência das Varas Agrárias

Estaduais. nos termos do ano 109. inciso IV. da Constituição. ressalvada a

>competencia da Justiça Militar.

Art. Y" - Ciera observado. perante as Varas Agrarias. ú procedimento pr;\,lsto

para as lides trabalhistas. exigl'·.:el porem a representaçào das panes por advogados. aplicando-se

subsidiariamente o Código de Processo Chil

An. 10 - Será implantada Defensoria Pública na Jurisdição das Varas Agnirias

Estaduais e Federais para prestação de assistência jundica aos necessitados. salvo se estes se fizerem

representar por SUa associação ou por Sindicato de Trabalhadores Rurais.

Paragratb L'nico - As entidades sindicais poderão atuar como substitutos

processuais da categoria. não tendo eficácia a desistência. a renuncia ~ a

transaçào individuais.

Art. II - Sempre que necessario a eticiente prestação jurisdicional. os juizes das

Varas Agrarias tàr-se-ào presentes aos locais dos litigios ~. se tar o caso. acompanhados do

representante do Ministerio Público e do Perito Judicial.

Paràgratb Cnico • Fica ao prudente criter;o do Juiz a inspeção judicial. para

melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar ou tàzer

reconstituir.

Art. I~· Na verificação in lQçQ dos conmtos. ou durante a inspeção Judicial. t)

'Juiz adotara. de oticio. ns medidas provisórias adequadas

Art. 13 - As Varas Agradas da Justiça Federal devem ser instaladas no prazo

.má~imo de seis meses. a contar da vigência desta lei

Art. 14 • Excluem-se do conceito de atividade agrária a toda a qualquer

exploração dos potenciais de energia hidráulica e dos recursos mineraiS. inclusive no subsolo

Art. 15· São da competência das Varas Agràrias da Justiça Federal as questões

rela~ivas á expropriação das glebas onde forem localizadas culturas ilegais de plantas pSlcotropicas.

Art. 1b - O Poder Executivo. no prazo ma."<imo de doze meses da vigênc1t1 desta

lei. submetera ao Congresso Nacional. a Consolidação das L~is Agrarias visando a uma melhor

administração da justiça para o campo.

Art. 17 - Estalei entra em vigor na data de sua publicação.

Art 18 - Revogam-se as disposições em contrârio

.IUSTIFICATIV·\

A implantação da Justiça Agrária e uma antiga e das mais justas reivindicações

dos que trabalham no campo. seja como produtores rurais ou como empregados. É imprescindível

que as ações agrarias e os contlitos fundiàrios sejam apreciados por uma Justiça Especializada. a

~xemplo do que ocorre com as questões trabalhistas '-.:esse sentído. embora não com tI

independencia deseja\'el. o un I~6 da Constituição Federal ja foi um marco da maior imponãncia

Essa.·indicação tem por tinalidade principal provocar o debate sobre o tema

Reconheço que ela ainda apresenta imperfeições Mas em sua elaboração toram tomadas em coma

diferentes ....enentes sobre o tema e as contribuições havidas ao longo do tempo, desde q!,le a matena

começou a ganhar importància significativa Inclui essa indicação. ate mesmo. algumas,áas multiplas

sugestões contidas no Antepr1?jeto elaborado pelo Ministerio da Justiça e que loi devidamente

publicado. para recebimento de sugestões.

Estou certo de que o tema. por sua magmtude. receberá a devida atenção c n

apertciçoamemo devido c. quando transtarmado em texto de lei. representara a convergênCia de

todas as pessoas que. realmente. desejam uma legislação agraria justa. com pronta prestação

jurisdicional.
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Senhor Presidente.

REQl'ERI~IE:-;TO:-;" d.1997.

(Do Sr. '-;\,on Gibson - PSB-PE.l

Solicita enca.mlnhamemo de indicação ao Poder

Judíciãrio. no sentido de instituir as Varas Agrárias e

da outras pro'Videncias

§ 2° - As causàs intentadas contra a União poderão ser aforadas
na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde
houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde
esteja situada a coisa;ou, ainda, no Distrito Federal.

§ 3° - Serão processadas e julgadas najustíça estadual, no foro do
domicilío dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem
parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a
comarca não seja sede de vara do juizo federal, e, se verificada essa
condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também
processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4° - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será
sempre para o Tribunal Rtigiona! Federal na área de jurisdição do juiz
de ';lrimeiro grau.

N'os termos do art. 113. inciso 1 do caput. solícito a Vossa Excelência o

encaminhamento de indicação ao Poder Judiciàrio. sugerindo a instituição das Varas Agrárias

c dá outras providencias.

Sala das Sessões. 18 de novembro de t9q7

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO 111
Do Poder Judiciário

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 96 • Compete privativamente:
I - aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos

internos, com observância das normas de processo e das garantias
processuais das partes, dispondo sobre a competência e o
funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos;

d) propor a criação de novas varas judiciárias;

SEÇÃO IV
Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais

Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas en.
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da
Justiça Eleitoral;

§ 1° _As causas em que a União for autora serão· aforadas na
seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.

SEÇÃO VIII
Dos Tribunais e Juízes dos Estados

Art. 126 - Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça
designará juízes de entrância especial, com competência exclusiva
para questões agrárias.

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação
jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

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

TÍTULO IV
DAS PROPOSiÇÕES

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

CAPÍTULO III
Das IndicaçõeS

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Dep~tado:
I _sugere a outro poder a adoção de pr~vidência,.a reahzação

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

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

§ 1° Na hipótese do inciso I 11 indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.
................................................................................................................

TÍTULO V
Da Apreciação Das Proposições

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

CAPÍTULO I
Da Tramitação

.....................................................................~ ~••••••• u •••••••••• ••••••
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Art. 137. Toda proposição recebida pehi Mesa será numerada, da
tada, despachada às Comissões competentes e publicada no Diário do
Congresso Nacional e em avulsos, para serem distribuídos aos Depu
tados, às lideranças e Comissões.

§ 10 Além do que estabelece o art. 125, a Presidência devolverá
ao Autor qualquer proposição que:

I - não estiver devidamente formalizada e em termos;
11 - versar matéria:
a) alheia à competência da Câmara;
b) evidentemente inconstitucional;
c) anti-regimental.

INDICAÇ!O NO 1.077, DE 1997
(DO SR. StRGIO CARNEIRO)

SUg'ere ao Poder Execut,ivo, por intermédio do Ministério do Meio
Ambiente, doa Recursos Hídricos e da Amazõnia Legal, a
regulamentaç30 do Parque Nacional da Chapada Diamantina, no
Estado da Bahia.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentíssimo Senhor Ministro do Mt:io Ambiente e Recursos
Hidricos:

Dirijo--me a Vossa Excelência para expor e reivindicar o seguinte:

1 - Considerando que o Parque Nacional da Chapada Diamantina da
Bahia. criado em 17 de selembro de 1985 pelo Decreto Federal n." 91.655 e fundamental na
na economia da Região e da Bahia pelo seu potencial turístico e pela sua beleza exuberante.

2 - Considerando que o parque encontra~se seriamente ameaçada
pelas depreciações e queimadas provocadas por pecuaristas. agricultores e caçadores,
precisando com urgência de sua regulamentação.

3 - Considerando que até a presente data não foi implementada a sua
criaçio. sugerimos que o Ministério do Meio Ambiente e Recursos Hidricos. tome as
providências para salvar um dos maiores patrimônios da Região Nordestina que é o Parque
Nac:ional da Chapada Diamantina • pois a sua preservação e a beleza exuberante de sua
flora. fauna. serra. cave",1as. morros são de grande interesse não apenas do povo da
Chapada mas. de todos aqueles que amam a natureza e têm compromisso de lutar por ela.

Sala das Sessões. em 03 de setembro de 1997.

IDf (/ I'IY.

~
,o .

. ~....:.~

Deputado A tonio Sérgio Carneiro
PDTIBA

REQUERIMENTO N' • DE 1997.
( Do Depulado Antonio Sergio Carneiro)

Requer o envio de Indicação ao
Ministério do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos. solicitando a
regulamentação do Parque Nacional
da Chapada Diamantina, na Bahia.

Senhor Presidente,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

DECRETO N° 91.655, DE 17 DE SETEMBRO DE 1985

CRIA O PARQUE NACIONAL DA
CHAPADA DIAMANTINA.

Art. 10 - Fica criado, no Estado da Bahia, o Parque Nacional da
Chapada Diamantina, com o objetivo de proteger amostra dos
ecossistemas da serra do Sincorá, na chapada Diamantina,
assegurando a preservação de seus recursos naturais e proporcionando
oportunidades controladas para uso pelo público, educação, pesquisa
científica e também contribuindo para a preservação de sítios e
estruturas de interesse histórico- cultural existentes na área.
....................................................................................................~ .

Art. 30
- O Parque Nacional da Chapada Diamantina fica

subordinado ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
IBDF, que deverá tomar as medidas necessárias para sua efetiva
implantação.

Art. 4° - O Parque Nacional da Chapada Diamantina fica sujeito
ao disposto na Lei número 4.771, de 15 de setembro de 1965 e ao que
estabelece o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros,
aprovado pelo Decreto número 84.017, de 21 de selembro de 1979.

Art. 50 - Fica estabelecido um prazo de 4 (quatro) anos, a contar
da data de publicação deste Decreto, para a execução do Plano de
Manejo do Parque Nacional da Chapada Diamantina.

Art. 6° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições'em contrário.

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
Das Proposições

CAPÍTULO I1I
Das Indicações

No. lermos do ano 113. inciso 1 e § I". do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. r.equeiro a Vossa Excelência que seja encaminhada ao Ministério
do Meio Ambiente e Recursos Hidricos a Indicação em anexo. recomendando a
regulamenllção do Parque Nacional da Chapada Diamantina. no Estado da Bahia.

Sala dls Sessões, em If de f-"D 1./

~~.~
Deputado Antonio Sérgio Carneiro

PDTIBA

de 1997.

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

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

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

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.
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INDICAÇAO N2 1.078, DE 1997
(DO SR. PAULO PAIM)

Sugere ao Poder Executivo, por interlllédio do Minietl!!rio da
Educaçao e do D••porto, a inclualo das da.nças etna-raciais nos
curriculos doe "ursoa da área de núde.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE).

Excclenlissímo Senhor Ministro:

Ê do conhecimento geral qnc aigumas patologias incidem de

maneira imponante nu popul~afro-lKuileiru. Recentemente. os jornais noticiaram a

realização de pcaquisa. a ser desenvolvida por médicos da Univ.rsidade Federal

Fluminense. para investigar as razões da aha incidéncia de Insuficiência R.nal Cronica.m

nesros • em pessoas de uccndéncia nesra-

Sepmdo os .spccialiSIU daquela Universidade. obsctvou-se••m
vários pai.... que as populações de ueendéncia ••p acometidas d. Hipcrt.nsio Arterial

tendem a desenvolv.r a falCncia renal. enquanto que as de origem branca tendem a ser

acom.tidas com maior frcqilência de doenças cardiovasculares.

Do mesmo ...;d.,. observa... uma aha prevalência de outras

pIIolOiÍas - Diabet. M.lito. Anemia Falciform. etc. - .ntre as populações

afro-brasil.iras • que poderiam t.r Como causa a hereditariedade.

Por outro lado. oullU patologias. agravos i saúde. nio atribuiv.is

a IlCllCS. mas a condições sociocconômil:as • educacionais desfavotivois, atingem em
maior quantidade. gravidade 05 cidadlos de ong.m n.b'"', marginalizados que são na
vida produtiva. cultural da Naçlo.

Tais agravos. nio 510, ponanto. peculiar.; a pupulàçio n.gra. mas
lOS pobres que vivem .m condições subuma... nas perif.rias das grandes cidades. no

meio rural. Ocorre que a maior parte dessa populaçio e fonnada :lO< negros ou pessou de

origcnt negia, o que no mais das v.zes e tOlalmente i&nOrado !l&b .slatiSlicu. pcaquisas •
na própria p<àtica clinica.

Em que pese i .vident. importância do fator .tno-racial na
diSlribuiçio dos quidros mórbidos .m nossa 'populaçlo, não e dado praticam.m. nenhum
destaque; a .... qucstlo nos cursos da ir.. de saúde.

Assim. propomos a V. Ex". que cxamine a possibilidade d.
apresentar sugestão ao Conselho Nacional de Educaçlo no senlido de que s.ja incluido
.m todos 05 c"!lÍculos dos cursos da ir.a de saúde a preocupoçlo com as doenças
cmo..raciais.

F.itas estas considerações, cujo único objetivo e o de contribuir
para a melhoria da situaçio da qualidade de vida das populações .fro-bruil.iras. bem
como para o aperf.içoamento da assistência sanitária a ser prestada a ....s cidadios
brasileiros, agblrdamos as medidas possiv.is pora que s. propici. a consccuçio da medida
analisada.

.~~
7íidõP LO PAIM

.
INDICAÇAO N2 1.079, DE 1997

(DO SR. JOLIO REDICKER)

Sugere ao Poder Executivo, por interaédio do Miniatério das
Relaç6ea Exteriorea, a realiaaçAo de geatAo junto ao Governo da
República Oriental do Uruguai.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE).

Excelentíssimn Senhor Ministro de Estado das Relações

Exteriores:

o Banco Central do Uruguai adotou rec.nt.m.nt. uma Rc!lOlução.

a de n° 1.551. segundo a qual eliminou-se a cobenura do seb'llro de risco com.rcial nas

operações realizadas no âmbito da ALAD!. inclusive sobre as operações r.alizadas no

âmbito do Mercosul.

Os efeitos de lal medida. s.m.j., parecem estar na contra~mão da

política de fomento ao comérCIO interreglOnal do Mercosul. À medida em que se retira a

cobertura do seguro de risco comereml dns operações de exportação e importação

praticadas entre comerciantes dos quatro paises. pode~sc verificar um aumento da

instabilidade dos negócios mternacionalS

Obviamente. não é esse o interesse dos quatro paises do Mercosul.
O Brasil. a Argentma. o Uruguai c o Paraguai não podem prescindir da busca da promoção

do comercIo intcrreglonal. Tal política comilstc mio apenas na Implementação de medidas

de estimulo ao comercio. mas tambem na adoção de uma politica c de uma prãtica

constantc que cvlte a mtrodução dt:: obslaculo!õ ao comercIO. sobretudo por meio da

redução. ate a elimInação. de barreIras tarifarias e de barreiras não-tarifârias ao comércio.

categoria t.'isa em que sc Inscre\'e. scgundo nosso ponto de \,Ista. a citada Resolução nLl

1.551, do Banco Ccntral Uruguaio

Diante disso, sugerimos mui respeitosamente a Vossa Excelência

se digne a realizar g.stão junto ao Gov.rno da R.pública Oriental do Uru~i no sentido

de que este esclareça· e. se for o caso. exigindo providências· quais as razões da adoçio
da Rcsoluçio n° 1,551. do Banco C.ntral uruguaio. a qual.liminou a cobertura do seguro

de risco com.rcial nas opernçoesno âmbito da ALAOI, inclusive quanto às operações

realiudas na .sf.ra d. comercio int.r-r.gional do MERCOSUL.

1d/"~~'m
LlioLeck.r

I I
Vice-Presidente da Coniissão P1t.rlamentar Conjunta do Mercosul

REQUERIMENTO
(Do Sr. Júlio R.deck.r, Vic.-Pr.sident. da Comissio Parlam.ntar Conjunta do Mercosul)

Requer o encaminhamento de
Indicaçiio ao Senhor A{;nt.~fro de E..uado
das Relações H.."'fariores, sugerindo a
reail:ação de ~e"'fã(}Junto ao Governo da
lIepública Orientai da l/rulfllai.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. EX8.• nos tenno5 do art. 113. inciso 1e § 1° do

R.gim.nto Int.rno. s.ja cncaminhada a Indieação, .m anexo. au Senhor Ministro de

Estado das R.laçôcs Ext.riores. a qual sug.re a realização d. gestão junto ao Gov.rno da
República Oriental do Uruguai no sentido de que este esclareça .. e. se for o caso, exigindo

providéncias - quais as razões da adoção da Resolução n" 1.55 I. do Banco Central

uruguaio, a qual eliminou a cobertura do sCbruro de risco comercial nas operações no

âmbito da ALADI. inelu..;"e quanto as operaçõ.s realizadas na .sfera de comercio
int.r-regional do MERCOSUL.

I
I/I

Sala das .sessões. cmi1dc "";~I de 1997.
i i I I ,t
" l J" j' qf',

1/ .
Deputado Júlio Redecker

Vice-Presidente da CO~lssão Parlamentar Conjunta do Mercosul



Novembro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 21 37499

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV

Das Proposições

CAPÍTULO III

Das Indicações

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

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

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

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

artefatos semelhantes do capitulo 42 da Tabela de Incidência do IPI, aprovada pelo

Decreto n" 2,092, de 10 de dezembro de 1996 ,

A redução abrange as malas e maletas em geral, as pastas para
documentos, estojos diversos, sacos de viagens, mochilas, 'bolsas, sacolas, carteiras de

dinheiro e artefatos semelhantes, confeccionados de couro natural ou reconstituído, dr

folhas de plásticos, de matérias têxteis, de fibra vulcanizada ou de cartão, ou recobertos, no

todo ou em parte, dessas matérias ou de papel. Também estão incluídos vestuário e seus

acessórios, de couro natural ou reconstituído, inclusive luvas, cintos, cinturões e

bandoleiras, e ~rtigos de couro natural ou reconstituído para usos técnicos, tais como

correias transportadoras ou de transmissão . Os produtos estão classificados nas posições

4202,4203,4204,4205 e S)las subposições e 4206,90 da Tabela de Incidência do IPI,

A justific~tiva pax:a a desOlJeração desses produtos é que

atualmente eles sofrem um tratamento tributário (alíquota de 10%) injusto e pesado, se

comparado com o dos pro?utos dos capítulos 61 e 62 (vestuário e seus acessórios), da

maior parte dos do capítulo 63 (outros artefatos têxteis confeccionados), do capítulo 64

(call"'dos), do capítulo 65 (chapéus), do capítulo 66 (guarda-chuvas, sombrinhas,

bengalas), contemplados com alíquota zero de IPI. .,T.odos· esses são pr~d1:It~s de

consumo final e neciessàrio para a população, tal como o é também o das maIas, maletas,

bolsas, cintos, cinturões, sacos de viagens, mochilas etc. do capítulo 42; hoje

injustificadamente penalizados com a elevada alíquota de dez por cento

As _indústrias ae artefatos de couro ê' artigos ce viagem·

caracterizam~se pelo alto emprego de mão-de-obra qualificada e considerável valor

agregado do seu produto final.

A pesada incidência do IPI sobre esses produtos provoca o seu

encarecimento para'o consumidor final, a redução do mercado interno, da sua escala de
produção e até da sua competitividade. Ademais, estimula a concorrência desleal da

economia informal, com seus fenômenos paralelos do subemprego, da exploração de

mão~de-obra infantil, da sonegação fiscal e previdenciária e da

ausência de prot~ç~o social dos trabalhadores.

'.Embora "Q Brasil seja O segundo produtor mundial de couros, a sua

indústria de artefatos de couro não tem competitividade no mercado externo, por falta de

escala de produção das empresas reguIannente estabelecidas , A forte tributação do IPI

desestimula.os investimentos no setor.

PROJETO DE LEI N~ 3.712, DE 1997
( Do Sr.Júlio Redecker )

Reduz a aliquota do Imposto
(IPI) incidente sobre artigos
semelhantes.

sobre Produtos Industrializados
de viagem, bolsas e artefatos

O tratamento tributário semelhante ao conferido às indústrias do

vestuário e calçados traria de imediato o barateamento do produto final, a expansão do

mercado e da escala de produção, a incorporação da mão-de-obra infonnal do setor e o

acréscimo de valor agregado, pela expansão das exportações de artefatos de couro em

l~garda matéria-prima bruta ,

Por estas razões, este projeto reduz para zero a alíquota do

Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre artigos de viagem, bolsas e

artefato. semelhantes do capitulo 42 da tabela do IPI.

(AS COMISSõES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COME:RCIO; DE FINlINÇAS E
TRIBUTAÇAO (ME:RITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Fica reduzida a zero a alíquota do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI) incidente sobre malas e maletas, bolsas e artefatos semelhantes, de

couro natural ou reconstituído, de folhas de plásticos, de matérias têxteis, de fibra

vulcanizada ou de cartão, ou recobertos, no todo ou na maior parte, dessas mesmas

m~térias ou de papel; vestuário e seus aceSSórios,.. de. couro natural ou reconst.itUídO;
a igos de couro natural ou reconstituído, para usos tecmcos; outras obras de couro natural

ou reconstituido, das posições 4202, 4203, 4204, 4295 e 4206,90 da T~bela de

In idênci. do IPI, aprovada pelo Decreto n" 2,092, de 10 de dezembro de 1996 :

Art.20 Esta lei entra em vigor. na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Este projeto reduz dos atuais dez por cento para zero a alíquota do

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre artigos de viageJl~. bolsas e

Conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação

desta proposição.

LEGISLAÇÃO CITAllA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃq D1' ESTUDOS LEGISLATIVOS. CeDI, ,

'DECRETÓ NO 2.092, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996

Aprova0 Ta1M:la.ddncidim:iadoI",pos·
lo .oort Produtcn lnduatri.alizados ~ cid ou
traprouidl1U:úu.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere oart. 84, inciBo1V, daCOIlltituição, e tendo emvístao disposto
no art, 4', inciaoa I o n, do Decreto-Loi n' 1.199, de 27 de dezembro
do 1971,
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cóDIGO DESCRIÇÃo ALIQoorA
NCId ('11)

.4201.00 ARTIGOS DE SELEIRO OU DE CORREEIRO. PARA QUAISQUER
ANIMAIS (INCLUIoos AS TRELAS, JoouIEIRAs, l'OC.IIlIIEIRAs
MANTAS 00 SBLA, ALFOIUES, AGASAUI05 PAItA CÃES E ARTIGOS
5EMEU1AlllES~DEQIlAISQUERMATD!As

42111.00.10 DI couro ftIbnI ou rr:coosti*'ikSo '1
4201.00.90 Oulroo O

4202 MALAS E MALETAS, lNCLufoA5 AS DE TOIJCADOIl E AS MALETAS E
PASTAS PARA DOCllIdENroS E DE ESlUDANTE, OS ESTOJOS PAItA
ÓCULOS, BlNÓCIlLOS. MÁQIllNAS FOTOOIlÁFJCAS E DE FILMAK,

2. A) AIán dos dõtpoIlçllet de _ I .......JlGOlçIo4202 «XapfttIde:

.) OS__ eom _ de pUolkco, --. .... oI;u (pepI'~"''-,-_

proIooopdo (poslçJo 3923~
b)os_ru. _ .... _poro__ (posiçIo4602~

B)Oo ...ru.dosposlçllet4202.~203'1""__110..- 110__ .
-.proeiooos, de páoIu'-';' 011 <IIItMdu, do podtu ....._ ou 1proeIoou ou de _ ..
toeOllOIÍllJldo eIuIllleom... -. oobpoIiçOes qoo __ __ ...
.....,iç/lado ....... iolpo<tAoelo,dade'lllO__ _ ... _ __

Se. &odavia;aIM peta eoof'erimn lIClI artctalo&a _ CIfIlCIeriICica -.em:iaI. esta dwlftcaaHt,_ CIpfI&do 11.

3. Na 5CCpÇIo di poIiçIo 4203, a expmsIo w.tcairie t: leas "'uu6rio1lpllca.... ectn outroI, k kaYM (iMWIIIM ..
_. de...,uçlo~ .-lo ..........Íj>OIlHllItll apcdola de...,uçlo IndMcIuolporo.........-.
... suopeu6rlos, -._!'"..-.""lMinIs,..-..lIonl6llos (posIçIo9113~

...- 10
4202.32.00

-com _oupedIelc oxt<riorde fOI>M de pIUclooa .. de___is 10
4202.39.00 ..o.- 10
4202.9 -ouo..
4202.91.00 -cc. • lUpU1kic exterior de eoum ..... ou~ Otl de ooaro

..YCrIÚDdO 10
~202.92.oo -com asuprrfk:ie ex&crior de t'oIbH de plMdcos 011 de llDSII.riu t6xtciI lO
4202.99.00 -outros 10

4203 VES1UÁRlO E SEUS ACESSóRIOS, DE COURO NATlJItAL OU
JtECONsnrufoo

.4203.10.00 ·Vallário 10
4'203.2 -Luva, mileMS 11 semelbaBtes
4203.21.00 _EOPCeiOIOUnle coueebidas poro- prilkode_ 10
4203.29.00 -Qulros la

ExOI Deprot<çlo,poro_ ........ O

4203.30.00 -CiDcOI. elmutOa e b.do~irasou~ 10

4203.40.00 ..outros aoessórios de vestuirio 10

4204.00 ARTIGOS DE COURO HATlJItAL OU RECOHS111UIoo. PARA USOS
TÉCNIcos

4204.00.10 Comiu tranJpoIUdora.s ou correias de trIcml.isdo 10

4204.00.90 Outros 10

4205.00.00 OUTRAS OBRAS DE COURO HATlJItAL OU RECOHsnrufoo 10
Ex OI VIns J"'l' ealçodos o

4206 OBRAS DE llUPA, DE ·BAUDIlUCIIES". DE BEXIGA OU DE TI!NDOES
4206.10.00 -Cordudetripo O
4206.90.00 -Qutru lO

DECRETA:

Art. l' É aprovada a anexa Tabela da IncidAncia do ImpolJto
IGbra Produtoo Induatrializado. (Tipi). .

Parágrafo l1nico. A Tipi de que trata este artigo tem por base a
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), constante do Anexo I do
Decreto n"1.767, de 28 de dezembro de 1995.

Art. 2" A NCM passa a constituir a nova Nomenclatura Brasi
leira de Mercadorias baseada no Sistema Harmonizado· (NBMlSH),
para todos os efeitos no art. 2" do Decreto-Lei n" 1.154, de I" de março
de 1971.

Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de I" de janeiro de 1997.

Art. 4" Ficam revogados os Decretos, não numerados, de 25 de
abril de 1991 e 15dejunho de 1991, que reduzem alíquotas do Imposto
lIobre Produtos Industrializados, bem como os decretos:

I - n" 97.410, de 23 de dezembro de 1988;

11 - n' 97.598, de 30 de março, n" 98.114, de 4 de setembro,
e n" 98.666, de 27 de deze~bro, todO!! ~e 1989;

111 - n"99.182, de 15 dê iriai-ço, e n" 99.694, de 16 de novembro,
ambos de 1990;

IV - n" 50, de 7 de março, n" 207, de 6 de setembro, n" 221, de
20 de setembro, n" 239, de 24 de outubro, n" 340, de 13 de novembro,
e n" 364, de 16 de dezembro, todos de 1991;

V - n" 420, de 13 de janeiro, n· 495, de 16 de abril, n" 497, de
22 de abril, nt 551, de 29 de maio, n" 609 e n" 613, ambos de 21 de
julho, n t 624, de 4 de agosto, n· 630, de 12 de agosto, n· 632, de 18 de
agosto, n" 649, de 11 de setembro e n" 665, de I" de outubro, todos de
1992;

VI - n· 746, de 5 de fevereiro. n· 755, de 19 de fevereiro, fi·
803, de 20 de abril e n· 933, de 16 de sétembro, todos de 1993;

VII - n· 1.059, de 21 de fevereiro, n· 1.088, de 16 de março, n·
1.100, de 30 de março, n·1.106, de 7 de abril, n·1.117, de 22 de abril,

n·1.175 e n"1.176, ambos de I" de julho, n"1.178, de 4 de julho, n"
1.311, de 17 de novembro e n"1.356, de 30 de dezembro, todos de 1994;

VIII - n"1.397, de 16 de fevereiro,.n" 1.551, de 10 de julho, n"
1.604, de 24 de agosto e n" 1.688, de 6 de novembro, todos de 1995;

IX - n" 1.813. de 8 de fevereiro .de 1996.

Brasília, 10 de dezembro de 1996; 175" da Independência e 108"
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

.•••...•••.......••. -..........•••...•...••.....•••...•..•••.•••••

CAPITuLo 42
OBRAS DE COURO; ARTIGOS DE CORREElRO OU DE SELEIRO;

ARTIGOS DE VIAGEM, BOLSAS EARTEFATOS
SEMELHANTES; OBRAS DE llUPA

Hous

G02.I

1

4202.11.00

4202.12
4202.12.10
4202.12.20
4202.19.00
4202.2
~202.2I.oo

420222
4202.22.10
4202.22.20
4202.29.00
4202.3
4202.31.00

INSTRUMENTOS MUSICAIS. ARMAS. E AR.1'EFATOS SEMELHAN1ES:
SACOS DE VIAGEM. BOLSAS bE TOUCADOR. MOCHILAS, BOLSAS.
SACOLAS (SACOS PARA COMPRAS). CAIlTEIRAS PARA DlNHElIto.
CARTEIRAS PARA PASSES. CIGARREIRAS. TABAQIlE1RAS, "KIT"
PARA FEIUlAMENTAS, BOLSAS ESACOS PARA ARTIGOS DE ESi'QI.'IE,
ESTOJOS PARA fRASCOS OU JóIAS. CAIXAS PARA PÓ-DE-ARRoz.

=~:~~~~~~~~
DE MATÉRIAS TÊXTEIS, DE FIBRA VULCANIZADA OU DE CAIlTÃO.
OU RECOBERTOS. NO TODO OU HA 'lAlOIl. PAIl.'IE, DESSAS MESMAS
MATÉRIAS OU DE PAPEL
·Malu e maletu, iocluldu u do toucador. u 1DaIdaI. pMtu pIO docamaICo&
• de~ 11 artc&totxmelhamcs

1
~ôir«lórde""'_OU_ldo,OUde""'l

-com. superlIcicexleriordeplUclooaoude _t&lois
Depl.......
De_t&tek

..o.-
-IloJwJ, ........... IbcoIo,-.qoo __ oI;u~.)

-Com a lIIpCIficlc: l!X\Uior de couro ou~ cMI de couro
CllYU'DiDdo .

-Com. superlIcic oxt<riorde 10... 110 pJútÍooo oudc_ t&Ítck
De r.... de pUotlcoc
De_1!xtds

-o.m..
~Artizo& do tipo cb; oormalmeaae kvadoa DOe; bo1JoI ou em. bolAs
-co. a aupedIciI cx:IIrior • couro MtunJ ou ftIeClGIÔ(IIScSo, ou • eowo

11

lO
10
10

10

lO
lO
10

I. o presente Capftulo nlo comprttnd~:

a) os catclLHes esterilízadol c materiais esterilizados semelhantes, para sutum cWrz:icas (posiçlo 3006);
b) o vestul.rio c seus acessórios (exceto luvas). de c::ouro. forrados inkrlormenle de pcletma (peles eom pflo-). MtIn1

ou artificial. assim como o vatuúio fl KUI acaI6rioS. de couro. apresetltIndo pctft exterion:s de peleCaia (pelei
com ~Io·). aannl ou artiftclal. qumdo atas pIReS excedam • f\mçIo de súnp&elpamlções (poIições 4303 ou
.U04, coofonne o cuo);

c) os artef.co. c:onf'«eiooados com rede. da poJiçIo 5601:01) os__ do Capitulo 64;

e) 05 dsapéus c.-u&tol de uso umelhantc. e suo pmts, do Capftulo 65;
f) OI chicotes e outros artílPS da posiçlo 6602;
J} as aboCosdwu (boUScs de punho-)' braceletes ou pm.eiru III outros artigos de bijuteria (posiçlo 7117)j
h) OI acessóriI» e r;uamições para artigos de 1t~1ro ou. de~iro (por exemplo: Creias, estribos, fiYdu).1pftlICDtIdo&

1so1Wm",,,, (em gm1, SeçJo XV);
ü1 u cotdu. pel6 de tambores ou de instrumentos StCttt!bante&, usim como u outras pI:l1eS de Instrumeatol musbfJ

(pooiçOo 9209);
k) OIlfteratos do CapItulo 94 (por exempio: m6vei!. aparelhos de i1wninaçlo);
Qos _r<lOS do CapItulo 95 (por exemplo: brioquodo<,jogos, I%1ilos de apo<1e);
.) os boUles., OI botõe:5 de presdo, formo I! outru J*ks de bot&s ou de bot&s ~ prr:uIo. OI aboços de boI6cI, di

poIiçlo 9606.

CAPlTIJL043
PELETERIA (PELES COM Pâo') ESUAS OBRAS;

PELETERIA (PELES COM PtLo') ARTIFICIAL

;, I:,,;,!.-,;";"::O":: ts ".:!.::i ",',1 b\ulo da posiçlo 4jOl, o fenna p&~ria (peles com pllo-), na Nomcm:1atura. nfln..M ..
peles curtidll5 ou acabadas. nlo dcpiladu. de quaisquer animais.

2. O presente Capitulo 010 complNtlde:

I) as peles c partes de peles. de aves., com as JUI5 penas ou penugem (posições 0505 ou 6701, COIlf0cm8 o caIO);
b) .. peles 'm bruto. nlodeplllllu, do CapItuIo~1 (.... H... l··.· doqueItCopllulo);
c} as luvas fabricadas eumul&tivamctc com peleteria (peles com ~lo·). natural ou MtificiaI. e CClII couro (poáçIo

4203);
d) OI arte!&tos do CapItulo 64:
e) OI chapéus eatk:fat05 de uso semeUwl.tc. e suu pmes. do Cap!tuJo 65;
Qos__ do Capitulo 95 (por ...mplo, bdnquodos,JoIos, moteriaI de apo<1e).
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:i._"~oI3OS.palolorla(palaa ..... pt...)._ _(........)_adiçtode__ ••...-(paIa_ptlo'). -.de-..,da__.-....

• *........,.,.,
4....-......poaIfGaa4303 .. 4lO4...._o-.o_._..-lrioadeq••lq p..le( __

.........._do_~pclaIlola2~__dapc_(paIaa pIIa·~_

•.aroIftcIaI,_ ......o_.__...-__dapc_(paIoa_pllo'),
_."-'qIIlOIdo. 'l\ooçIodeallllploc~

S.1faN--"__... ,-ta (PC'" pIIo').-.. 1aúloIollaa_. ponIr da pIIoa.
_ ..... apIIcodat ....colot- .._ -.-......_..- -por
-......"" {_pnI,paalçllca5W\.6OlI\~

CAPlnJLo61
VE5lUAJuO E SEUS ACESSóRIos. DE MAL1IA-

,.O_do,.-CopIIllIo,"'Ja__.. _daaaqucrda_diraiIa, da
__• __~__.._dedlrcllr_~_o_de _

~ 11Io Itlpnc. DO c.o _ que /) cona do WICUMio indiqUt cllrameDtt que'~ s-a _ .........
o VIICUMio que ftIo Hja~Yel CCICDO valU6rio de UIO ..-liDo. DIlI VIIIWio da UIO ,...., tini 
__....._da... ftooJoIoo.

1•. oa ..._do,.-CapIllIIopodao ...__.... llcadeOHOaL

cóDIGO DIlllCUÇ1.o ~A
NCM

1.101 I SOBIlETUIlOS, JAPONAS, OABOES. CAPAS, ANOItAQUES, CASACOS
(BLu!IOES') E SEMEUIANIES, DE MALHA, DE USO MASC\lL!No,

- IlXCE1OOSAl.mFArosDAPOSlçA06103
'101.10.00 ·Da 11 ou da ptloa tIIloa O

'101.20.00 ·Da"'" O
6101.30.00 .Dall1>raa_..anIl1dal1 O

•O
O
O

O
O
O

•O

MANTOs (CASACOS COMPIUllOS'~ CAPAS, ANOIlAQUES, CASACOS
(BLUSOES') E SEMEUIANTES. DE MALHA, DE USO FEMIIIINO,
EXCEI'O OS AllmFATOS DA POSlçAo6104
-Da 11.. de plloa llDoo
-Daalpllo
·Do fibras_ou anific:1ais
-De 0UftI mauriu ltxRtI

6103.\
6103.1l.00
'103.12.00
'103.19.00
.103.2
'103.21.00
6103.22.00
'103.23.00
6103.29.00
6103.3
6103.31.00
6103.32.00
6103.33.00
'103.39.00
6103.4
6103,011.00
6103.42.00
6103.43.00
6103.49.00

6104

6102.10.00
'102.20.00
6102.30.00
6102.90.00

6101.90.00

.102

TaNOS (FATOS'~ CONJUNTos, PALETós (CASACOS'~ CALÇAS,
JARDINEIltAS. BERMUDAS E 'SHOIlTS' (CALÇOES) (EXCETO DE
IlANHO~DE MALHA, DE USO MASCULINO
.T_{I....·)
-Dalloudaplloaftooa
-Dall1>raa'-
-DI ClUCnI maciriu text8iI
-coejwnoa
-Do 11..da plloal1Doa
-DaalaocJlo
-De fibnlsín*bl
-DI CIlIIrU maJtriu ttxtIk
.?1kt61 (CM8CClI.)
-Dcll .. dapOloaftooa
-DaaJcodlo
-DtfibraJ.mutic:aI
-OI 0\1ttM lUIúiD tfxteia
oCaIças.janIloeUaa,-.............(-)
-Di 11 ou de pfkll rlOOl
-Doal&odIo
-Dollbras_
-De~lftIIériHth1eb

"TAILLEURS' (FATOS DE SAIA-CASACO'~ CONJUNTOS, "BLAZEItll"
(CASACOS'~ VI!S11DOS, SAIAS, SAlAS-CALÇAs, CALÇAS,
JARDINEIltAS, BEIlMUDAS E "SHOIlTS' (CALÇOES) (EXCEI'O DE
BANHO~ DE MALHA, DE USO FEMININO

6104.1 ·"TallIeun·(ÚIOIdoWa-<:uaco')
6104.11.00 -Dall .. dopOloar....
6104.12.00 -DcalSodlo
6104.\3.00 -Dofibns_
6104.19.00 -De outro matáiu thtftI
6104.2 .conjuntos
6104.21.00 -Dcll .. dapllosllDoo
6104.22.QO -0001_
6104.23.00 -Dclibru.iDUticas
6104.29.00 -De outJu mIIáias t&teis
6104.3 .'Sw....(........)
6104.31.00 -DelloudeplilOlfUlOl
6104.32.00 -Da aJoodIo
6104.33.00 -Dofibns._
6104.39.00 -Dc..-...-t!_
6104,01 .Vatidoa
6\04.41.00 -Doll .. doplloof....
6104.42.00 -lJo a1aocJ1o
6104.43.00 -lJo fibns tintétlw
~I04.44.oo -Da f1bn..tific:ialt
~104A9.00 -o. outru maUriaJ t!xteb

1

61114.5 '-Salu'''W'''1çu
6104.51.00 -De 11 ou de p!los finos
6104.52.00 -DealgodJo
61G4.S3.00 -De fibm ,intttku

\.O_ea,tluIo<OOlJ>'lOlldoapal..._domalha,coorccclOMdol.

2.1!aIo CapfllIIo nIo _pncocIa:

.) faIosda poalçIo6212:b) __da posíçlo 6309:

,)..__Ihoa ortop4cIl<oc.laiJ ..... fimdas _ b«nJao. , .... mlcIl....in\rc1w (J>OIiçIo 9021~

3. N._dos poaiçOcs 6103 .6104:

.) -......e pot te,.... (ratol llo) • "taUIHn" (fatal de ..~co·) u conjunlol de duII OU' trtI peças de
~ confeec:ioudoI., Da lUa f'Ice extaior. com o mamo &ecido, (ormadol por:

.. IW& só peça. ctlnCCbida pata cobrir a parte superior do corpo, admitindo-se a meludo de um pul6ver, como
MIlXId& peça exteriorno cpo dos "duo peças", ou de um colete como segunda peça. 1101 outroS CUOI:

.. uma ou duas peça diferttltn, COIICebidH pua cobrir a parte inferior do corpo, consistindo em uma uJç:a. uma
jInIinrcR. uma bmnuda. um "shor\" (calçA0) (ut.eto de banho), uma saia 00 uma saia-catçL

_l'"iOO6{.-o') ..uIr',...oupcrlordocarpo.cuj.r-_,tox_dosm_ lOja
__ por __ .. ,..;" podaldo ........pcchado da .. ccIcIa "lia porta de ~1lI lOja

~f'tcc~com o m.mo 1eC~qui o da r.ce nterior da& outnll «Xl1JlOM11la do CODjIlGlo CI cup. pm1II de~
''';'coaf«donac1l com osanmo tecido que o'doteno elo RUttó1~·);·
___Ida '*"~ Inrtri.. do corpo, (llldca&i 1Ct ......1ça, uma bamuda, ... •........

(~)(elCfltOdebAftbo).\III\IlIiacusaia-ca~H1ft.IÇlSnempeitllho.

TocIoIllIIc:c.~ de lIa:llemo (fato-) ou de Uftl "tailleur' «(ato de saiHuIco·) devem ser de Mal ueido com a
__ tICnIUra, lo mnma ~ 11 • mama toftlpOI)çIo; devem, aUm disIo, .Hl' do.mamo tstiIo 11 de tImIMoI
~ ou COIIlIp&t!"is. Todavia, tMeI compooentel podtm aprtsentar um debrum (fita ÔClIec:Mio COItlnda
DI COINra) de um cec»o dlra'tnte.

se ':'riM'" dl(mpntea. dnt1nIdu i pNtc iormor do corpo, por exemplo. wna calça _ Wtl "short" (etJçIo). ou
-.. CMl saia.-c:alça e UlU Wça. M~ stmult.aneamatta. conlidcnt--se-Io .. eate;a. no CUQ doi tuDoI
(..-). ...... ou uia-calça. ao CUCI dOlI "tallleun" «(atol de saia-cu&co-), como pIIU!I inferiora do coajwlto.
dnlDfktOldc:ma1sekmeatol_clauificada.~.

O -.mo tauI (ratol") abranle ipalmenbl os trajei de ecrim&lfa ou de noite, a seauir mmclOftllClo&. mnmo que
.....__aaIltmtu lOdu.. ccndlç&s prcc<donlcs:

- I) hpe. que apmtntI aba amdondada e butante compridll atrás, combÍlWldo ctlm uma calça de listru-.. • c:uaca. &tTÚUnte ~ffCÇioaadatml tecido lft'D, CClMiJtia&> DUma jaqu$Tt~curta' frmte., que
N m&nl4m pemanenumeote aberta. cuju abu cstreítu. abcrtu JObn: os quadris, pendm:l para triI;
o -nokinc". cOOIittindo num CUICO (btuslo-) de: corte semelhante ao dos paIet6I (euacos·) comUl1J~

podendo ler uma maior abertura no peito, tem a puticularidade de apresentar lapela brilhante, de seda ou de tecido
..a imite.

11) lIlk8dc-Ie por ItWj••to um joa:o de peça tfe vntlWio (exctto os anc:fatoJ do posiç&:s 6107, 6101 11 6109),
COGlprceadendo "'riu ptçM coaftee:ioMdas eM! o meano lCCido, acondícionAdo para vmda a retalho fi composto
por.

Todos OI COlIIplXHIfttes de um conjum.o devem ter a mewa estnIwn.. o mesmo ,adio. a mesma cor e a mell11a
eompoIiçIo: devem. ai. diuo.scrdlllmanboi com:spondenta ou comf'&ll\'rll. O lermo co.JUIIO nlo abran8e os
1briI0I (fatol de tRino-) pva espone nem os mlC&Clla (fat~mACltOl·) e conjuntOl, de esqui, dà posíçlo 6112.

4. As podç6es 610S fi 6106 nJo eomprnndem o vestuúio que aprtmIte bol5os abaixo da cintura. cós retritit ou owroc
lICioI qLMl pennitarn apatar a pane inferior do vestuário, nem o vesuWio que apmmte. em média, tnakJ' de dez
lMIhM por cmtfttmro lme. em cada. direçlo, cotrt:Idos numasupufktc de pe:~ menos 10em. x. tOem. A podçIo 6105
ftIo compmmde o vcstuirio l(1ft manps.

S. A poÃÇIO 6109 nlo comprtendc o~ que apresente cós rmMiL um confio tmbainhado ou outros diIpoIitiYOl
.... rcchar.napMC inferior.

j.Pn.In_daposlçlo6111:

a)auprasio "IItÜrio. MO.cea6rioI. plra bebk, compm:nde OIllrtefatos pari criança de tenra idQ de tItItWf
11Io tuperior al6cm; compreende aioda OI cueiros e fmdu:

b)otaJtaf'aSo&suteetfvciJ de incluslo Itmult1nN na posiçlo6111 fi em outras posiç6es do pmenIe Capitulo deYa:a,..
clluificadol na posiçlo 611 i.

7. HIICCpçIo. po&içIo 6112 OOIlJidenm·Je aaeae5a (fatoHlac:&eOlA
). eaJ••., ........ o W'IIIIIIIIrio.-

jopqua, ..... da ....,.-omt._JCjam_lv.~.....priac~_A..-do
..... (aIplao ou dol\llldo). quo caasIoam:
a) (_·)lle-,lsIo"umalÓp<Çlllle-__..uIrlOdo O """;

_daam_.dalola,__poderA_.... bolJoa .......aIçu_..pla;

b)_IlIIIIl ...j_do-'lsIo"wcj... do__......-- ..II&-.-
wMilntaIbo. fi f«mIdo por:

_ .. peça de YI:IW6rio. tipo an~, cauco (blusloA) ou semelhante. com rocho ec:kr.~
acompII:IMda de ."coWte. fi

.. ... calça, mamo de OOllCima da ciz1tura. UJ'Ila bermudaou umajlrdiDeUa.

OCOl\luotodo~podalpalmtnlll ..._porum_(_·)lle...,udo Ilpo.....
• por uma esp6cie da CllMCO (bhtdot )~ sem DtSDIIIo UMdo por cima~Ie.

TGlIoaO&lCOIlIpOQIQtIIôe_CClO,ÍWIlOdttllqUidevem_eoef~emleCidocoma ...tIXltn"o....
pIlkIo • I mesma CClmJlOIiçIo. 'pockedD lU W DID da mama ear. dtoML 101'. aw. &.o. da ......
~oucompltfveis.

I. O__val da locIlasIo lioDuIlhea u posíçlo 6113 ......_ posiçOeI do __ CaplIulo, .....

pooiII06111._ ... ,_upotiçlo6113.

6104.59.00
'104.6
6104.61.00
'104.62.00
'104.63.00
6104.69.00

610S
'105.10.00
6105.20.00
6105.90.00

6106

6106.10.00
6106.20.00
6106.90.00

6107

6107.1
6107.11.00
6107.12.00
6107.19.00
6107.2
6107.21.00
6107.22.00
6107.29.00

-De outras maUriu umil
oCaIças.]anlJl>eim.bmnudos.·......·(_)
-lJolI .. dcpllosflnoa
..IJc:a1.odIo
-De fibra 1iatâiea5
-Do"-_Ih'"
CAMISAS DE MALHA. DEUsa MASCULINO
-lJoal.odIo
-De fibru lintétieu ou artíflclail
·De outras matbiu limo

CAMISAS (CAMlSEIROS·). BLUSAS, BLUSAS "CIIEM1SlEIl', DE
MALHA, DE usa fEldlNlNO
'Daaltodlo
-Da libfU_.. anilklais
·De outra maúriu tb:teb

CUECAS, CEIlOl.lLAS. CAMISOLOES (CAMISAS DE NOITE'). PUAMAS,
IlOUPOES DE BANHO, ROBES E SEMEL1IANTES. DE MAL1IA. DE USO
MASCULINO
.QJecas c ccroulu
-lJoaJ_
-De fibru siftUâeu ou artilietais
-Oc outru rtWáiu tlxtois
.c.misolGel (camisas de aom-) e pijamas
..IJc:a1_
-De fibru siot6tieas ouatificiaíl
-De outra mazm.. tlxteis
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•O
O
O

llIlICaIÇAo

(IIUlBOEs'1 E lIEIoIIII.IIAN1 DE llID MAlICIJIJHO. EXCETO OI
.u:JJlFA'IOI DA POIIIÇo\O 6201
.-..........Jof-, ......._.
-110 li..doplloo ftooo
-Do.....
-Do__..._-110 _

-OaIroo

ClÓOKlO
llCM
1

AlI.1
AlI.II.IO
AlI.I:LIO
1311.11.10
1311.1''''
1311.9

CAPhuLoQ
VIlSTUÁIUO ESEUS ACESSóRIos, EXCETO DE loIALIIA-1.0_CapIIloIo .........._de.......__~__... _

<-"l...........de_"'ob<qIdoopolo~62I2.

:LO_CoplIoIo1lIo_,.-:

al."",-,dÓ~'m;
~1 • ..-OdllpjdJcoI,.........._,.._III,.---..~fcaI~902I~

1.1Io--.........6201.Q04:

01-..-(-1._ <- .._·1"~0I0""....._ ..---._.....- _--por.
• -,oIoI6(......·)J!lll'à>lcIo_..i.nr.p....lllpOriordo""'"-cyja ............... _ .._ooio
_por __ "' ...... podaodo ....~do__ '*_oIo_ ..
__......._"".do r... woriordOl-"_do """"",,. cyja,... 010 ...
...~CClII• ..-moaecWo..oclo torrodopUl6(cauco·); -_ .. .,..._do_podaodo ... _coI;o, ................_.

(coIsIa) (...... do .......t ......... ooJo.aIça, _ alç&I_pdtIl!Io.

1WM• ...,....."1InO(tIto·j 0liI de _ -W.... (fato de saiHuIc:o.)dI~_de ..1Dcidocc..
_ ........ __ cor ~daYtm,aWadiJlo, ... do~atio•• -...IrIoI'
.......--..0ll0Ip0dwi0. Todmo, _podoa_..-...<lIIo... licWo_

-->....._-
..-_~_._In-do""""'por""""l'!oo.... oaIç&... ·_(coIçIot ..
_ ..DV.~... ca1ça.1C apracntImI:I~couidcnMe-lo. calça, H c:ao'" knIO&
<-'~ ...... 1OiHoIço, DO ........ _ <_ 010_.~ .... _laIirIonodo~
..........lIcinMD&oIlCI'claMlfic:ldol~.

O__<_I-.. .........njoode_.. do ..ilo••_Ir--._......__...._ .......tIçdoo..-,
• ....... '11I' __ orrodoadodoo • _ compridM __binlodo com .. ooIça do -

~=...-__com_.........._ .....~ .-.""

.-- •• _ ••--.-_..qoookk,paodem.....
• --.-.__ (blusIo') de .........._ .. dOI poloc6o(~'l- quo,

.............__ JlO'l!<vloridodode.-wlopolollri_do ......... -.....-.
'> _ por ""'""'" _ Joio 010 _ 010 .-lo (_ pooIçGoo 6207 lO QOI),----_ ...__._--- -._.--

por.

• _ ..... _ .... _.,...ouporiordooorpo,_Oll<OÇIodo_'III' ....__

::=_~COIIOOlIldM...._.,..._oIo00rp0, coIço, ....jooIiaoiIa,--....._.(caI;Io)(_do_t_........oolo-coIço.

T.... OI~ do um coajsIMo dewm kr • m-.. ,..,." o lDIiIIIO ..ao. • IMDI -.
-~-.OWOOd!loo,......__..~_O _J -....
....(_de_·),..__.. Ill........ (__·).OOl\IoIlOO. _~ poolfIo62l1.

4.....~dapoolçIo6209:

I)aeqnlllo rio. H" aa:sNrieI., plra IM..... alftIpnoode OI artefatoI pIr8 criançu de .....de ....
alo II6cm:~.-ClI cucirlll. &aJda;

11) li aIIfMo& IllCetiveb ele lncIuIIo ."1&IIKa la pot';lo~. em ouàI poItç5a do pr'IICIDCe Clpblo ....... _
.-..poolçIoQ09.

5.0__010 Ioc:_..._ na poolçIo 6210. _ ..... posiç60s do _ C.plallo._. do

pool;Io 6209. do......1Moll'_..~ 1210.

"1II~.pool;IoQII <_.....·).noj_oIo_~.-. __
JoIoo__ lapnl._.... "",bodYois __~_•..-..
"'(oIplao"oIo-I."" locoIll:
al (_)doooqul,iolo .. _06,. ... ooidrlOdo._

_ ..._.0101010,--""'''''''''' ' ''''' oIçoo,.. ..pã;

~l_--loIIlo'" ooquI, ioIO .... JoIo de.- ............... dual .. lrfs__Iooodo,..-'-"-por.·-... -.tipo-. .... <bbalo·' .......__ f'!IIo_._
.-pooIoIdoolo ... _ •

.. - calça, !MImO de diKC1a di cintura. .... berm'kia tMlllmajlrdintira.
O aIIjMnIo. aqui pode iplJlMnte,... constiNkSo por WR~ (fato.macKo') de esqui do tipo ac.a reftricScl
.,.....etpkic di CIIICO (blmio') acokltMdo. sem ~upa.~ por cima dl.qIMM.
TOtIGI OI COMpOnalteIdI tlnlI c:oajMMo...i deYm .... coafcccionldol em tecido com 1l:Mtma~ o DamO.-so •• _. ca.poIiçIo, podendo la' cu nIo di Mama cor: deWlm Nr. lIáD diMo. de~---....~

7.... oqwiponIdoo _ de bobo 010 pooiçIo 6213......... tia poolçIo '214 do dp _ do
........ou q.cbcS&.~ 'IM DtIIIhwn. dallrdoI excoda 60aL Os lc8ÇOI de de ltDbo
_ .._ doi ex'*'- 6OcM:IIo daIIiftcldo& Da poaiçIo 6214.

I. O_do..-CopINIo,<lIjo""'"ftvollll .. _ ....... ,...d..lca,<OllIideft........ _ ...

....."diao cvja lbcInun l'DMIl li fedia" dnim ,..1IIQQItda. coo\o vaaaKict clt IdO fInrit... &til

.....".. IpI~_QN""...cotIt ........IDdIqw~..I~,..__ OWO-O_......... _ _do__II••, __ oIo ...__ ...

.......-.YIiIIaIrie IIIüI....'.OI_.._CIplloIo __lIooolo.-L

••••

•
••••

•••
••
••

••
•••

•
••••

••••
••

••••
••••

••

•••
•••

••
•••

00__.._

00.....
00 _

oOono
-110 1I....pIIoo_
-110"'"-110__
-00 _

LUVAS, MIlENES E llIMIII.IIAN1ESDI MAUIA I...........- ..-.......-..........---IIo1I ..oIopllol_
-lloolpllo
-00fIno_
-00.....__

0UIa0S ACES5óaJos DI! VEI'IU.WO..~ DI
1oIALIIA: PAIlns DE VES11IÁIUO ou- DE RUI ACEIIÓUlI. DE
loIALIIA.XaIoo,-.... ......_-. ........... -._.-..om-.•• - .......{IIfII").......
-0.-_
......

6116
6116.10.00
'116.9
'116.91.00
'116.92.00

'116.93.00
'116.".00

6117.10.00

6117.20.00
6117.10.oo
6117.91.00

6115.20.11
6115.20.20
6115.20.91
6115.9
6115.'•.00
6115.92.00

'lIsn.oo
'115.".00

6112

6117

'112.\
'112.11.00
'112.12.00
'112.1'.00
'112.20.00
6112.3
'112.31.00
'112.3'.00
'112.4
'112.41.00
'112.49.00

'113.00.00

6110.10.00
'110.20.00
6110.30.00
6110.".00

6111
'11I.10.00
'111.20.00
'11I.30.00
6111.".00

'114
'114.10.00
'1I4.2O.DO
'1I4.3O.DO
'114.91.00

'6115

'115••
'115.11.10
'115.1:1.00
'115.1'
'115.19.10
'115.19.20
'115.19.90
'115.20

'\01.\
'\01.11.00
'101.19.00
'101.2
'\01.21.00
'101.22.00
'101.29.00

'101.3
6101.31.00
'101.32.00
'\01.39.00
6\01.'
'\01.91.00
'101.92.00
6101.99.00

'\09

610'1.10.00
'10'1.90.00

6110

~;-;:;:= .....,_DIlSCIl__tIÇ_A_O """",": _AúQUo1:->õ(!9,,-~--:
'107.9 -a.-
'107.9\.00 -DoaJtodlo •

:::::: ::==:,,1RIIIclolo :
'101 COIdIlINAçOE$, ANÁOUAS (SAIOlIlS'~ CALClNHAS,~

(CAMISAS DI! NOITE'~ P1/AMAS. "IlUILUILLis", llIIllI'OIS DI
lANHO. PaiIIO.UES (KllBES DI! QUAIlTO'I I -.HAHID, DI
MAUIA, DE USO FEMININO

~'''''<-l-00 lIllno_.. orllIIclolo

-DI ouna mM16ri111IbIriI
.caIcIoIooo
-OoaJtodlo
-00 fIlno_..ortIllclolo-00 .....__

-e.iooIos(_do_') •.v-
-Dco/iocllo-Oollllno_.._-Do....__

-0.0..
-0001.....
-Oolibolo_..ortI1ldolo-00.....__

CAMISETAS ("T.sHIIl'lS") E CAMISETAS lII1EkIOUS (CAIoUIOl.AI
1NJEIUl)IlES'~DE~
.00...... .
·00..... _ ......

sumus. PULOVBE5, CoUIllOAJ. COLE1ES E AIl'llOll&
SllMELIIAN1I!S, DE MALHA
·00 11.. dop&o fInoo
·00011_·00__..ortIlIcIaIo

~Dt ouns m..... &bWiI

VESTUÁIUO ESEUS ACESSóllOS, DI! MAUIA, PAlIA RÊS
·00 1I .....pMoofInoo
.00aJtodlo
-Oollllno_·00....__

AIWGOS (FATOS DE 1UIHO"1 PAlIA !SI'OUE. MACACOa (FA1OIo
MACACOS'1 E CONJUNTDS, DI! I!IQIII, loIAIOI, aIIlUJIII', "IIIDI.1S"
(CALÇOES) E l!IJNGAS ('SLIPS"~ DlIAIlIlO, DI MALHA
...urip(_.......)--
-OoaJtodlo
-Oolibolo_-Do .....__

.Macoc<la(__.).~",,,,,

•_.(......)._("JIIpo""~...-....-
-Oollbno_
-00 _

.-.bIqIúoIa.oIo-'oIo__

-Dolilnl.-
-OC_......1kacII

YIlS1tIÁIUO COIlmCCIONADO ClM TI!ClIlClI DI MAUIA llo\I
POIIÇOes SJ03. 5"'ou 5M7

0UIa0VES1tlÁaIO DE MAUIA
-00 11.. 010 pIIoo_
-00.....
-00""'_.._
-00 _

MI!IAS-CALÇAJ, lolIL\I DI QUALCllID unem I AIl1ll'AlOI
lIIllELHAN1I!S, INCUlIDAs AS lolIL\I PAlIAVAaIZIS, IlBMAUIA.-.....-00 ,-. __.,,_,. ......
-110 -. _ ......__.,,-,. ......
-00_......._

Ilo 11..oIoplloo_
00......
0.0-

'-·""dcl)oollo'_".)ooIoo,"-"""__."
-.porllo......
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o
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I

o
o
o
o
o
o
o
o
o
~
Q

o
o
o
o
o

o
o
I

I
o
o

o
1$
o
1$
I
1$
o
1$

I
.0

VESTUÁRIO ESI!\JS ACESSóRIos, PARA BEDts
·Do...do pIJoo fIoaoExOIF__

·D..laadJoExOI F__'"

·DefllllOl._
ExOI FnIdoa_

-Do _

ExOI __

VESTUAalO COIlPIlCCIO!IADO COM AlI MATéuAs DAS PO!1ÇOES
5602,_$903._00$9111
oCaIlI"_"'pClIi(IOoa5602..5603-O"'_...IIpao......t*oa~6201.11.GOI.1'
-0...-' "'1Ipao-.;daapolooaollpoolçllooQ02.II.67Il2.19-o..._do__

.()utro~• ..,r-.w.o
A1WOOS (pATOS DE 11lEINO') PARA E-1E, lolACACOEs (PATOS
MACACOS') E CO!IJUNTOS, DE EllQIII. MAIOs. 8IQUINI5, 'SHOIITS"
(CALÇOES) ESUNGAS ("SLIPS"~ DE lIAJlHO; 0UIIt0 VESTUÁRIO
-M&lGa,lJõ<Poia._(coloOoo)._("IIIpo"'),._
-Do__

-00__

-<-.)...........-<Jun_do__

-Do do ......1Iaao
-Do ........
-Do__..._

-00 ......__
-o..._do__

-Do 11.. dopeJoo_

-Ile"'-
.1)8 t.:...,•• ~ .~: ..~: ...
-De OIJtP-!l mllkiu t..:..teis

6212

6211.1
6211.11.00
6211.12.OG
6211.20.00
6211.3
6211.31.00
6211.32.00
621\.33.00
6211.39.00
6111..1
6211..11.00
61.tt.~2.00

6211.43.00
6211..19.00

6209
6209.10.00

6209.20.00

6209.30.00

6209.90.00

6210

62lo.tO.oo
6210.20.00
6210.30.00
6210A0.oo
6210.50.00

6211

stmAs. CINTAS, ESP.u.11lJ/OS, SIISPl!HSÓIl/OS LIOAS E AR1EPATOS
SIlMELIIAN1llS. ESUAS PAIllES, MESMO DE MALHA·_·_·r__ de ........)
.cfoloo'cialoo-caI;oooMedoIooIanodo__ I >

-oono
LIlNÇOS OOASSOAllJt1ll!1lOl.SO
-Do oolo do.....- .._
-Do .......
-00 _

XALES. ECIIAI.PIlS, LENÇOS Dl! ". -~ ~'c:., '5, CACHECóIS,
MANl1LIIA!l, vEusEAR1EPA1OlI>.. .,_.'.'Io"l1lS
-Do_..do.....-._
-00 li..dopeJoollaao
-00__

-OOlllnoordftelolo

I
·~-=:.---
G=TAS.GRAVATAS-IlOIUlOLErAS(LÃÇOS')E PUiSlltONS
.0< _ ... de daponjJcJoo dc_
·00fiIlIOI.-... _·Do _

6216.00.00 LUVAS, Mnmms UEMELHANlES

6217 llImOS ACESSÓRIOS CONI'I!CCIONADOI, DI! VESTUAaiO; PAR11lS DE
VESTUAalO ou DOS SEIlSACESSÓa\OS,IIXCEIQ Mo DA POSIÇÃO 6212

6211.10.00 •...-
I --:~;' :.'.~_. ...l.-_~~

CAPInn.o63
OU11IOS AR1EFATOS rtlCml!; COllFECCIONADOS: SORTIDOS:
AR11!FATOS DE MAlÚIASltXmIs.CALc;AIlOS. CHAPÉus E

N_ ARTEFATOS DE USOSl!MElJlAll1E, USADOS: TRAPOS
1. OSubcapltvIa I. que raaaodo queIqoar__ ab ..opllcs .....faloa__

2.0S~IaI"'_Pf"lIdo:

.)..prodotao ...CapIlaJoo 56 '62:b)ao ....f__ da paoiçla 6JOf.
3.Apqaiçla6J09J6""",prcaodeao__.--.

.)auf'alol de ...... .exteiI:
- vtllUÚiO 11'"8CaI6rioI.. MIM pmea;
• cobatom.c mIDtII;

·~.~do~de~..do~
• - __õçladoloaaricxaa...-ao__,..;,<Jos$701.5705'''--'dopaolçlo$105:b) ..1çadao,_._e-do__ doquelqooor__om_

hra~clultnc:.dolMllapoliçloCfldtfllo&.:nadenM ~siraul&lMllMMl.IIp""~.~.~aiuiI.lIIO;.
• ...-..a-tll.I1JDIIOlI_&nJoI.IIiCIlIIOU......-.......

6201.1
6201.11.00
6201.19.00
6201.2
6201.21.00
_.22.00
6101.29.00

1
6101.9
6201.91.00
6101.92.00

6201.99.00

6112.10.00
Q12.20.oo
6212.31l.oo
6212.90.00
6213
6213.10.00
6213.2O.1lO
6213.911.00

6214

6214.10.00
6214.20.00
6214.30.00
6214Ao.OO

I
::~::'IO
'21·"'0.90
6215
62".10.00
62.,.20.00
6215."0.00

~l IlESClIÇÃO

6201 CORPEl1lS, COMIlIIlAçOes, ANÁOOAS (W011!lI'~ CALCINHAS,
CAMISOLAS (CAMISAS llB llOITE"). JIl.uLU,~.

=~~~~IlB~Jt
-e-bIaoçlloo......1-,-Do__...--Do _

-e-IoaIoo1_1000do_)."...
-Doolplla-Dolllno_.._
-00 _

,=-oIpIIa-Dolllno.-.. _-Do _

o
o
o
o

o
o
o
o

o

°o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
I

o
o

o
o
o

I
o
o

o
I•o
o

CAMlSErAS lI<InIOIlES lCANlSOLAS 1NI7lIlIOllI!S'~ CUllCAS,
CEKO\JLAS, eAWlSOLOES (CAMISAS DE NOm!'~ PIJAMAS, AOtJ1'OES
1lI!1lANHO. aoBllll E lIlM!lLIIAll1Es llIl uso MAlIaltIIlO
-e-.........
-Dooloodlo
-00 _

.e-boIoooltomlooodo_)......
-Doollodlo
-00__.._-00 _

.000.0
-Ooolpllo
-00'-'_.._
-00 _

620Z.1
Q02.II.oo
6202.12.00
Q02.13.oo
Q02.19.oo
Q02.9
Q02.91.oo
620Z.92.oo
'202.93.00
Q02.99.oo
6207

6203.1
'203.11.00
6203.12.00
6203.19.00
Q03.2
6203.21.00

6203.22.00
003.23.00
6203.29.00
Q03.3
6203.31.00
6203.32.00
6203.33.00
6203.39.00
6203.4
6203..11.00
6203..12.00
6203.43.00
6203..19.00
6204

6203
6105.10.00
6203.2t1.oo
6203.30.00
6105.90.00

6106

620<i.10.00
6106.20.00
6106.30.00
Q06.40.oo
Q06.90.oo

~ DESCRlÇA__O ..L_AIJ..JQUOT.~_:A_
00

::::i: ~:;;::"""1Inao o
6201.93.00 -Ooftl__..odillclolo :

::.99.00 ;:==:~DOS'~CAPAS, ANOItAQUES. CASACOS °
(IILUSOES'1 E SEMEUlANTElI, DE uso _!NO. EXCtml os
ARTEFATOS DA POSIÇÁ()6204
-(...-_pridoo·~ .........lo._._illan...
-Do 11 .. do pfloor_
-Ooolcodlo
-DofilllOl_..onIl1clolo-Do .....__•

.ou...
-DoII ..dopeloo .....
-Do oIcodIo
-DoIllno_..odillclolo,.Do.....__

1aNOS (PATOS'~ CONJIJNTOS, PALETóS 1CASACOS'~ CALÇAS,

~=~~ 'SIIOaTS" lCALÇOEs) (EXCEl"O DI!
.-r.-(_,)
-00 11.. 010,.100r_
-Do!llllOl_
-Do _

oCoojuloo
-DoII ..do ...........

-Dol!pdlo .
-Dollbnl_
-00 _

.....(~.)
-00 11.. do""" lIaao
-Do.......-Do__
-00 _

-eaIçao,"'-'"__o '1Ioono"1coloOoo)
-Do ...do peJoo lIaao
-Doolpllo
'-Ilo__
-Do _

"I'AIUJ!UU' (pATOS DI! IAJA.CASACO'~ COIIlI1NT05. '1lLAZEU'
lCASACOS'~ VESTIIlOI, WAI, SA1AS-CALÇAS, CALÇAS,

=~~~~= E 'SIIOats" (CALÇOEs) (EXCllTO DI!
·"1'_'1_010_)
-00...do""" lIaao
-Do oIIodIo
-00__
-00 _

~
-Do...do""" lIaao

IE=:)-
-OO....,....1Iaao
-Doolpllo-00__-00 _

.VOIlldoo
-00 1Iaao
-Do .......
-OofilllOl_
-Ooll1llOlorllllc:loIo
-Do _

-80100 .1OiIHolçoo
-00 ...do""" lIaao
-Dol!pdlo
-Oofilno_-00 .......__ .

-caIlU.janlInoiru, bamudao.·_ lcoloOoo)
-Do ••Old....... r_
-Dol!pdlo-00__
-Do _

CAMISAS DE uso MoUCIlLINO
-Do 11..do""" lIaao
-Do""""-Dof1l>no_.._
·Do....--._.

~=~~llUlllAS 'CII\!lf.ISlI!.' {BWSAS-
-Do....do dooponIfdao._
·DoII.. dopeJooIlaao
-Doolpllo-Do ..... _ _

-De eubI DSI6iriII...

6207.1
6207.11.00
6207.19.00
6207.2
6207.21.00
6207.22.00
6107.19.00
6207.9
6107.91.00
6207.92.IlO
6207.99.00

QOU
f204.1I.oo
f204.12.00
~.J3.oo

6204.19.00
6204.2
f204.2I.oo
6204.22.00

l
::~:
f204.3
6104.31.00
6204.32.00

6204.33.00
f204.3J.OO
f204~

6204..11.00
QOU2.00
6204..13.00
f204M.oo
6204..19.00
6204.5
6204.51.00
6204.52.00
~.53.oo

f204.59.1l0
6204.6
6204.61.00
6204.62.00

6204.63.00
6204.69.00
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CÓDlOO
NCM

JllIICmAo ~L... DESC__IU_ÇÃ_O ALlQUol:.....I.:!%:LI_'Á--J

IJ·SOIlnDOS
'301.00.00 SOIilTIOGt. ;; ...d~nruIDO!i DE COIlTES DE TECIDO I! nos. MESMO

COM ACESSólllO" rARA ,CONFECÇÃO DE TAI'ETES, TAPEÇAIUAS.
TDAh~A.i ~l: ~ ILo...' .-.11 t.olJAJIDANAPOS, BOaDADOS, ou DE
AR·IErAi'OS 1DcTE15 SEMEUlAN'IU. EM EMIlALAGENS pAJA
VENDA A RETALHO

DI • ARTEFATOS DE MArtlUAS rtxTEts, CALÇADOS. CHAPSus E
ARTEFATOS DE USO IEMEUlANlt!, USA005:TJ.APOS ............................. 'O._ __ __ ~.

.................................... __ - - ..

1.0_ea,lIolo"'~.)••hapioo. _do_....-.-.do P"'içIo 6309;
~1 .. ....,...._.... dolllOlall._de ..iaa.. (_)(poIiçIo6l12)'
.)..~_CInCIIriolicu de~ laia .-...dlapMde-"...ardpa,... _(CopIlaIof').

2. A pooiçIo '502 alo 0lllllI'l""d0 .. nlloçoo __ por --. ..- OI _ ,. _ ... tINo

"''---1IpftI.

O

••O

o
II
O

NT
>IT
•

I=:~A~ CORTADOS NO ~~~~o:
FELTRO. PARA CHArius
l!DOÇOS OH CHAPEus, E!<BANÇAIlOS OU 0IlTlll0S POR J.EUIllAo
DI! nt.AS DE QUALQlJEIl MATtIUA. SEM COPA NEIol DA
ENPOItMADAS ESEM ouARN\ÇOES
Oopalllallaa(_~. __)
0Y0v0

C\lAPEUS E OOTJ.OS AATEFATOS DE lJ!O SEMELlIANlF. DE FELTRO.
oanoos A PAAnt. DOS ESIlOÇOS OU DISCOS DA POSIÇÃO O.!OI.
Nl!SMO OUAJ.NEClDOS
CHAPEus E OlmOS AAlEl'A"lOS DE USO SI!MIlLllANTI!,
E!<BANÇAIlOS OU OImllOS POR J.ElINIÃo OH 1IIlAS, DI!
QUALQllI!J.MATtIUA. MESMO OUAJ.NEClDOS
Oopalballu_,-A._)

"""'"CHAPEuS E OOTJ.OS AAlEl'ATOS DE lJ!O SEIdELlIANTE, DE NALllA
OU COIlI'I!CCIOtlA COM J.ENllAS, FELTRO OU ounos
noouros 1txTEIs. EM PEÇA (MAS NÃo EM nt.AS~ MESMO

~='::~~ PARA O CABELO. DE QUALQllI!J.

~. redca. para o cabelo
Ex OI 0._

-Olocroo

:C=US E AATEFA"lOS DE USO !EIolElJIAN1t!, MESMO

~.aterltoldtUlONmI""dI~

-OO .......... dopJJotlco
-o. poIotaia (poloo _ 1"10').-.1-0....._

11J.AS PARA OUAIlNlÇAo 1IIlEIU0A, POJ.J.ll8, CAPAS, ARMAçOI!s,
PALAS E IlAIUlICAClIOS (I'ItAllCALETE5'~ PARA CHAP!Us E
AATEFATOS DE USO SEMELHANTE

CHAPEuSEAAlEl'ATOS~~Nlt!,ESUASPAATE5

ARTEFATOS DE MATERlAS 1ÊITEIS. CALÇADOS. CIlAPSUS E
ARTEFATOS DE USO SEMELIIANlt!, USADOS

Vemário. seus -eeu6tios, e SUM J*tCS

0.."'"
TRAPOS, CORDEIS. CORDAS E CABOS. DE MATEIUAs 1ÊITE1S, EM
FORMA DE DESPERD!CIOS OU OE AATEFATOS INUTlLlZADll!I._-
-ou...

6504.00

'502.00

'lD4.oo.IO
6504.00.90
6.!O1

'.!OI.IO.OO

6.!O1.9O.00

6!06

'.!02.oo.IO
6$02.00.90
0.!03.oo.00

6506.10.00
,.!OU
6lO6.'1.00
'106.\I2.00
6506.99.00
6m.00.00

COOIOO
NCM

1O.!OI.OO.oo

6309.00

'lQ9.0CUO
6109.00.90
6310

6310.10.00
'310.90.00

CAPlnIL066
OUARDA-ClIlJVAS, SOIoIIIIUNlIAS, OUAADA·SóIS, BENGALAs,

N-. aENOALAS-ASSENTOS, CHICOTES, E SUA!!; 'A.'IF~~

I. O '''''''". CojIlNIo alo _proondo:.).......iao_.1all'_(poIiçIo 9017),
~) .. bao..Iu..'l'.......... bon..~~...........'''(CapfllI1093 ~

c) OI IlIef.ltóS do Clpttulo 95 (portumplo:~YM.~ee-~."""').
2. A p"'içlo 66()J 010 _prxodc li _.,...Jç600."-;",,,, _

...... rnnj........_ do."..._ ....... _ ..~ 6601. -. 00 _

=C:~'~""M""""_."""."."""""""''''
CODlGO DIlBCIUÇ}.o ~IDTANCId

10601
~~~-=:o~:v~S ';U~~~(~~A:
SEMELHAHrnS)

6601.10.00 -Gu.da...is de judim • ..uf.ca. ueat'" O
6601.9 .QuuoI

6601.91 -o. bule lIlU cabo kik•••bpico

16601••1.10 CobInoI de kddo de seda ou de lMI6riutIDIiIl~ou Ittifkü O r6601.'1.90 0ulrDI O
6601.99.00 -Oulroo O
ucn.OO.OO BENGALAS, BENGALAS-ASSarros. cmCOTES B AAlEFA"lOS

SEMEL1lAHrnS O
6603 PAATES, OUARNIÇOES E ACESSólUos' PARA os AAlEl'A"lOS DAS

POSIÇÕES 0601 E 6602
6603.10.00 ."-bOI. c&boI. CUOeI O
6603.20.00 '~-'"""'.""""""'''-ponl''''''''-'_.....-- O
6103.90.00 -Outn>o O

10
10

O
O
O
o,
o

o
o
o
o

10
10
lo

o
o

I·OImOS AAlEl'ATOS TêxTIlIS CONfECCIOHADOS

COBEIlTOlU!S E MANTAS
-eobertcnI.......w.ricoI-colocrlono._(_.._~ 1I pltoo_
-c.w-._(..-._~ .....
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PROJETO DE LEI N!! 3.721, DE 1997
(Do Sr. Sérgio Carneiro)

Dispõe sobre financiamento p~blico de campanhas políticas.

(A COMISsAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

oCONGRESSO NACIONAL dIcrIta:

TITULO I

Da arrecadação e da Aplicação de Recurso& nas Campanhas Eleitorais

Art. 1°. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a
respopsabilidade dos partidos ou de seus candidatos, e financiadas na fonna desta Lei:

§ I ° Em ano eleitorai, a lei orçamentária respectiva e seus créditos
adicionais incluirão, em rubrica própria, dotação de valor equivalente ao número de
eleitores do Pais multiplicado por RS 7,00 (sete reais), tomando-se por referência o
eleitorado existente em 31 de dezembro do ano anterior.

11 • setenta e cinco por cento, divididos proporcionalmente ao
número de eleitores de cada municipio onde o partido tenba candidato;

111 • do total de recursos destinados a cada capital ou município,
sessenta por cento serão aplicados nas campanhas dos candidatos a Prefeito e quarenta por
cento nas CaMpanhas do. candidatos a Vereador.

§ 9° Quando os recursos destinados a determin&<!& campanha forem
inferiores aos limites de que trata o art. 2°, os partido. e candidatos poderão usar recursos
próprios ou receber doações de pessoas fisicas até os limites estipulados nesta Lei.

Art. 2°. Os valore~ máximos a serem gastos em campanhas
eleitorais são os seguintes:

I • no caso de candidatos à Presidência da República, o equivalente
ao número de eleitores do país multiplicado por RS 0,15 (quinzc centavos de real), não
podendo ultrapassar RS [5.000.000,00 (quinzc milhões de reais);

11 - no caso de candidatos a Governador de Estado e do Distrito
Federal, o equivalente ao número de eleitores da respectiva unidade da FedetaÇio
multiplicado por RS O,SO (oitenta centavos de real), não podendo ultrapassar RS
S.OOO.OOO,OO (oito milhões de reais);

1- O valor de RS 7,00 (sete reais) será convertido em UFIR na data
de promulgação desta Lei.

Superior Eleitoral.
1I- O número de eleitores do pais será fornecido pelo Tribunal

111 • no caso de candidatos a Prefeito, o equivalente ao número de
eleitores. do Municlpio multiplicado por RS .2,00 (dois.reais), não podendo ultrapassar RS.
5.000.000,00 (cinc6 milhões de reais) nas capitais, RS 3.000.000;Oà (três milhões <le rea~}

nos municípios com mais de duzentos mil eleitores e RS 1.500.000,00 (um mi1hlo e
quiOOentos mil reais) nos demais municípios;

§ 2° A dotação de que trata este artigo deverá ser consignada junto
ao Tribunal Superior Eleitoral, no anexo da lei orçamentária correspondente ao Poder
Judiciário

§ 3° O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil,
em conta especial-t\ disposição do Tribunal Superior Eleitoral, até o dia 1° de maio do ano
do pleito.

§ 40 O Tribunal Superior Eleitoral fará a distribuição dos recursos
aos órgãos de direção nacional dos partidos dentro de dez dias contados da data do depósito
a que se refere o parágrafo anterior, obedecidos os seguintes critérios:

I . dez por. cento, divididos igualitariamente entre os partidos qu<
teOOam obtido, na última eleição, nO minimo dez representantes na Câmara dos Deputados,
desde que estejam com a prestação de contas em dia.

11- Noventa por cento, divididos proporcionalmente ao número de
votos obtidos por·cada partido nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados.

§ 5° Os recursos destinados a cada partido deverão ser aplicados de
acordo com os seguintes critérios, nas eleições para Presidente da República, Governadores
de Estado e do Distrito Federal, Senadores, Deputados Fedemis, Deputado. Estaduais e
Deputados Distritais:

I ._ urna parte será reservada à campanha para Presidente da
República, até o limite previsto no inciso [ do art.2°;

11_ a parte restante será destinada às demais campanhas, sendo:

a) sessenta por cento para as eleições majoritárias,

b) qll:jl"Cnta por cento para as eleições proporcionais.

§ 6° Os recursos de que tmta o inciso 11 do parágrafo anterior serão
distribuídos aos órgãos de direção regional ou municipal dos partidos políticos nas unidades
da federação em que estes teOOam candidatos, na forma seguinte:

I .. trinta por cento igualitariamente entre todos as/candidatos,

11.. setenta por cento proporcionalmente ao número de eleitores da

respectiva unidade da Fedemção.

§ 7° Os recursos destinados a uma unidade da Fedemção poderão
ser transferidos para outm, a critério do órgão de direção nacional do partido .político, des~e
que excedam os limites de gastos previstos no art. 2° para cada candidatura e haja
concordancia do órgão de direção regional respectivo.

§ SO Nas eleições municipais, os recursos a que Icm direito cada
partido serão distribuidos de acordo com os seguintes critérios:

[ • vinte e cinco por cento divididos igualitariamente entre todas as
capitais onde o partido teOOa candidato; .

IV - no caso de candidatos a Senador, o equivalente ao número da
respectiva unidade pa Federação multiplicado por RS 0,30 (trinta centavos de real), não
podendo ultrapassar RS 3.000.000,00 (três milhões de reais);

V • no caso de candidatos a Deputado Federtti, Deputado Estadual e
Deputado Distrital, 8S 300.000,00 (trezentos mil reais), independentemente do número de
eleitores da unidade da Federação;

VI - no caso de candidatos a Vereador, o equivalenlc a vinte por
cento do valor definido no incÍl;o 111, não podendo ultrapassar RS 250.000,00 (duzentos e
cinqüenta mil reais) nas capitais e municipios com mais de dULentos mil eleitores, e RS
150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) nos demais municípios;

. VII - os valores referidos neste artigo serão convertidos em UFIR na
data de promulgação desta Lei.

Parágrafo único. illtrapassar os valores máxímos definidos neste
artigo implica na inelegibilidade do candidato para as duas eleições seguintes e na cassaçlo
do respectivo registro, ou perda do diploma, se já eleito, além do pagamento imediato de
multa em valor atualizado em UFIR, e equivalente a dez vezes a quantia gasta em excesso.

Ar!. 3°. Até quinze di.. após a escolha de seus caadidatos em
convenção, o partido constituirá comitês financeiros com a finalidade de administrar os
recursos de que trata o ar!. iO

, a fim de aplicá-los nas campanhas eleitorais.

§ 1° Os comitês devem ser constituídos para cada uma das eleições
para as quais o partido apresente candidato próprio, podendo haver reunião, nurn único
comitê, das atribuições relativas às eleições de urna dada circunscrição.

§ 2° Na eleição presidencial é obrigatória a criação de comitê
nacional e facultativa a de comitês nos Estados e no Distrito Federtti.

§ 3° Os comitês financeiros serão registrados, até cinco dias após
sua constituição, nos órgãos da Justiça Eleitortti aos quais compete fazer o rellistro dos
candidatos.

Ar!. 4°. O candidato a cargo eletivo fará, diretamenlc. ou por
intennédio de pessoa por ele designada, a administmção financeim de sua campanha,
utilizando recursos repassados pelo comitê, recursos próprios ou de pessoas fisicas, na
forma estabelecida nesta Lei.

Art. 5°. O candidato é o único responsável pela veracidade das
infonnações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo assinar a respectiva
prestação de contas ou, se for o caso, em conjunto com a pessoa que tenha sido designada
para essa tarefa.

Art. 6°. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta
bancária especifica, no Banco do Brasil, para registrar todo o movimento financeiro da
campanha.

Parágrafo único. Onde não houver allência do BIIICO do Brasil, o
partido pode optar por outro banco existente na localidade. Os bancos ficam obrigados a
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acatar o pedido d~ abertura d~ conta d~ qualquer partido ou candidato escolhido ~m

convençãO, destinada à movim~ntação financ~ira da campanha, sendo-lhes v~dada

condicioná-Ia a depósito mínimo.

Art. 7". A partir do registro dos comita. financeiros, pessoas flsicas
poderio fazer doaçõ~s ~m dinheiro ou ~m bens e serviços estimáv~is em dinheiro pera as
campanhas eleitotais, obedecido o disposto nestA L~i.

§ )' As doações e contribuições de que trata este artigo ficam
limitadas:

I • no caso de pessoa fisica, a dez por cento dos r~ndimentos hrotos
no 1110 anterior à el~ição;

11 • no caso em que o can\Íidato uso reC","OS próprios, ao valor
máximo de gastos ~stabelecidos no art. 2';

§ 2' Toda doação a candidato específico ou a partido deverá
fazer-se mediante recibo, ~m formulário impresso, segundo modelo constante em Anexo.

§ 3' A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo
sujeita a quem receber, candidato ou partido, ao pagamento imediato de multa no valor de
dez vezes a quantia em gasta excesso, devidamente atualizado pelo mesmo índice adotado
pera reajustar os valores previstos nesta Lei.

Art. 8'. O partido que descumprir as normas referentes à
arrecadação e aplicação de recU11'os fixadas nesta, Lei perderá o direito ao .recebimento da
quota do Fundo Partidário da eleição sübStqÍlente, além de terem seus registros, ou, caso já
eleitos. seus mandatos, cassados.

Art. 9'. Sllo considenKios gastos eleitotais, sujeitos a registro e aos
limites fixados nesta Lei, dentre outros:

1• confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;

11 • propaganda e publicidade direta ou indireta, por quaJqu~r meio
de divulgação, destinada a conquistar votos;

111 • aluguel de locais para a promoção de atos de campanha
eleitoral:

IV • despesas com transporte ou deslocamento de pessoas a serviço
das candidaturas;

V - correspondência e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de
Comitês, incluindo os gastos feitos com energia, luz e água, ~ serviços necessários às
eleições;

Vil • remuneração ou gratificação de qualquer espéci~ a pessoal qu~
preste serviços às candidaturas ou aos comit!! el.itomb. Deve ser elaborado recibo, com
número da carteira d~ identidade e título de ~Ieitor, d~ todas as pessoas que trabalharem pera
a campanha;

ríTULOIl
Da Prestação de Contas

Art.10. A prestação de contas será feita:

. . • , I • no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma
dlsclphnada pela JustIça Eleitoral;

od 1
[[ • no caso dos candidatos às eleiçõ~s proporcionais, de acordo com

os m e os constantes do Anexo d~sta L,ei. '

. , .§ .)' As prestações d~ contas dos candidatos às eleições majoritárias
seria f~ltas por ~n~ermedlo do c~mitê financeiro, devendo ser acompanhadas dos extratos
das contas bancanas refere~tes a movimentaçllo dos recursos usados na campanha e da
rel~ão dos cheques rec~bldos, com a indicação dos r~spectivos números valores e
Ctn1tentcs. '

, " , § 2' As prestações de contas dos candidatos às eleições
proporCIonaIS serão feItas pelo comitê financei(O ou pelo p(Óprio candidato.

. § 3' As contribuições, doações ~ as receitas de que trata esta Lei
serão convertIdas em UFIR, pelo valor desta no mês em que oco=~m.

. . Art. II. Ao receber as prestações d~ contas e demais informações
dos candIdatos as eleições majoritárias, e dos candidatos às eleições proporcionais que
optarem por prestar Contas por seu intermédio, os comites deverão: .

. .. . 1 " verificar, se os valores declarados pelo candidato à elei lo
~Jo~tária ~omo tendo.Sido recebIdos PC! intermédio do comitê conferem com ~U5
propnos registros financeIros e contábeis;

11 • resumir as inffrmações contidas nas prestações de contas de
forma a apresentar o d~monstrativo consoYdado das campanhas dos candidatos atrávés 'dos
modelos 4 ~ 7 em An~xo; ,

real' d . III - e~caminhar à Justiça EI~itoral, até o trigésimo dia posterior à
l~ção as eleIções, o conJunlb das prestações de contas dos candidatos ~ do ró '0

corolte, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte; P pn

. . IV • havendo segunqo turno, encaminhar a prestação de contas dos
can~ldatos que o disputem, referente aos dois turnos, até o trigésimo dia posterior a sua
reahzação.

. § I' Os candidatos às ~Ieições proporcionais que optarem pela
prestação de contas d,retamente à Justiça Eleitoral observarão o mesmo prazo do inciso III
do caput.

§ 2' A ino~rvància do prazo para ~ncaminhamento das prestações
de contas impede a diplomação dos eleitos, enquanto perdurar.

§ 3' Os partidos encaminharão informações consolidadas sobre a
prestação de contas ao Tribunal Superior' Eleitoral ~m formulários especiflcos, devendo
guardá·los por um penado de cinco anos, para ~ventuais pesquisas do Tribunal de Contas da
União conforme o modelo 4 (quatro) ~m anexo.

assem~lhados;

VIII - montagem ~ operação de carros de som, d~ propaganda ~. Art. 12. Examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a
Justiça Eleitoral decidirá sobre sua regularidade.

IX • produção ou patrocínio de ~spetáculos ou eventos
promocionais de candidatura;

X - produção d~ programas de rádio, tel~visão ou vídeo, inciusive
os destinados à propaganda gratuita;

XI - pagamento de clll'hê d~ artistas ou animadores de eventos
relacionados à campanha eleitoral;

XII - realização de pesquisas ou t~stes pré-eleitotais. As empresas
d~ pesquisa devem fechar contrato com o Comitê ou candidato ~ ter mais de cinco anos de
~xperiência comprovada, devendo registrar-se junto ao Tribunal Superior El~itoml;

XIIl - confceç,ão, aquisição e distribuição de camisetas, chav~iros e
outros brindes de campanha;

XIV • aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer
meio, de propaganda eleitoral;

xv -custos com a criação e inclusão de sítios na Internet;

XVI· multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do
disposto na legislação eleitoral.

XVIl - encargos trabalhistas, CPMF, taxas, impostos e outras
despesas legais decorrentes da campanha eleitoral.

§ )' A decisão que julgar as contas de todos os candidatos, ~Ieitos

ou não, será puhlicada no Diário Oficia! da União, até oito dias antes da diplomação.

§ 2' Erros formais, ~ materiais corrigidos, não autorizam a rejeiçio
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido.

§ 3' Para efetuar os e><ames de que trata este artigo, a Justiça
Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, pelo tempo que for necessário.

§ 4' Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a
Justiça E.leitora! pod~rá requisitar diretament~ do candidato ou do comit! financeiro as
informações adicionais necessárias, bem como d~terminar diligências pera a
complementação dos dados ou o saneamento das falhas.

§ 5' A Justiça Eleitoral t~rá acesso aos formulários de modelos 4
(quatro) e 5 (cinco) em An~xo nesta Lei e, se julgar necessário, poderá requisitar a leitura
das outras informações contidas nos outros modelos em anexo.

Art. 13. O financiamento público de campBnhas fica sujeito à
fiscalização do Tribunal de Contas da União.

Art. 14. Se, ao final d. campanha, ocorrer sobra de recursos
financeiros, esta deve ser declarada na prestação de contas e, após julgados todos os
rec","os. transferida ao partido ou coligação, n~ste caso para divisão entre os partidos que a
compõem.
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Parágrafo único. Os recursos provenientes da sobm de campanha
oriundos de pessoas fisicas devem ir para o caixa do partido.

Art. 15. Até cento e oitenta dias após a diplnmaçilo os candidatos e
os partidos conservarilo a documentação concernente as suas contas.

Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer processo
judicial relativo às contas, a documentação a elas concernente deverá ser conservada até
sentença transitada em julgado.

Art. 16. Até o dia 5 de março em· ano de eleiçilo, o Tribunal
Superior Eleitoral expedirá todas as instruções necessárias à execução desta Lei, ouvidos
previamente, em audiência pública, os delegados dos partidos participantes do pleito.

§ 1° O Tribunal Superior E1eitorall'ublicará o código orçamentário
para o recolhimento das multas eleitorais ao Fundo Parti<lArio, mediante documento de
anecadaçilo correspondente.

§ 2° Havendo substituiçilo da UFIR por outro índice oficial, o
Tribunal Superior Eleitoral procederá à alteração dos valores estabelecidos nesta Lei pelo
novo índice, ou, caso o índice seja extinto, adotará fndice em substituição.

Art.17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Tomar público o financiamento de campanhas eleitorais é um passo
em busca da transparência, da honestidade e da modernidade na política. Ao contrário do
que se divulga, o financiamento público não é um peso ou ônus para o Estado e para a
sociedade. É a oportunidade de tomar a disputa eleitoral mais democrática e equilibrar as
condições dos candidatos que participam do processo político.

A trantparência, que pode ser conseguida com o financiamento
público está na obrigatoriedade de todos os candidatos prestarem contas ao Tribunal
Superior Eleitoral. Outro ponto que garante a honestidade é que o projeto também especifica
como e em quê os recursos podem ser gastos.

As despesas da campanha eleitoral são previstas por lei'
orçamentária, que definirá a dotação de valor necessária. consignada ao Tribunal Superior
Eleitoral, órgão isento, que fará a distribuição dos recursos às direções nacionais dos
partidos. Os recursos do financiamento de campanha serão depositados em conta específica
do Banco do BrasH e só t'oQ~tilo se: movimentados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
ú~l1. _.ae os dez dias anterim'es ao r"f."~ss..: .ias recursos aos partidos políticos.

Outros pontos favoráveis do projeto de lei são a obrigatoriedade de
instalação de um Comitê Financeiro por cada partido ou colig~ção .. O candidatô ao cargo
eletivo também tica responsável pela movimentação financeira de sua campanha. Alem ae
se estabelecerem tetos de gastos por campanha, eliminando-se definitivamente a espiral
inflacionAria de despesas que afeta o equilibrio do pleito ao serem as atuais campanhas no
Bmsil das mais caraa do mundo.

O projeto ainda permite a contribuiçilo de pessoa fisica, até o teto
previsto, mas impede a de pessoas jurídicas. Se empresas financiarem campanhas, o
candidato deverá pagar multa no valor de dez vezes o recebido da pessoa jurídica, além de
estar proibido de se candidatar pelas duas próximas eleições.

Diante do exposto, gostaria de solicitar a meus nobres Pares apoio
para aprovação do projeto de lei, lembran~o que ~ .proposta d~ .financiar publicam~nte
campanhas eleitorais é tão eficaz que a medida é utilIzada em vanos pai... democráucos.

saladasSessõcs,emlSde 00de 1997.

\' , /../ .
~~~,r,t<'i)

Deputado SERGIO CARNEIRO

RECIBO ELEITORAL

SIGLA E N° DO PARTIDO/StRIE NOME DO PARTIDO
iRecebemos de U.F. {R$_}

iEndereço Município
{UFIR__}

Valpr por extenso em moeda corrente

Município doação para campanha eleitoral das
eleições municipais

CEP

CPF ou CGC nO Data-l-l_

Título de Eleitor

Assinatura do responsável

Izona___ Seção

~uantidadeR$ Nome do resp.

Correspondente a CPF nO
UFIR

DATA-l-l_ Série: sigla e nO do partido/numeração
seqüencial

Nome do responsável

CPF nO

MODELO I

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome: .,- N"
CPF Identidade Órgão Expedido-r--

Título de Eleitor ZOna Seção _

Endereço Residencial Telefone _

Endereço Comercial Telefone _

Partido Politico Comitê Financeiro _
Eleição Circunscrição _

Conta bancária nO Banco Agência _
Limite do Gasto em Reais R$ _

DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA DA CAMPANHA

Nome: -'- ..,..... N"

CPF Identidade Órgão Expedidor

Título de Eleitor Zona Seção _

Endereço Residencial Telefone _

Endereço Comerical Telefone _

LOCAL DATA-l-l_
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MODELO 2

RELAÇÃO DE CHEQUES RECEBIDOS· FICHA. DE CONTROLE
INTERNO

Direção NacionallEstadual do Partido/Comitê/Candidato

Eleição UFlMunicípio _

Data de Identificação Identificação do cheque Valorea
Recebimento emitente/doador

Nome COC/CPF Data da N'do N' N' RS UFIR
emissão banco A.O. cheque

TOTAUTRANSPORTAR

Local Data ---1_1_
Assinatura Assinatura _

Modelo 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PARTIDO

Partido/Comitê

Candidato
Eleição e
UFlMunicipio

Título da Conta Total
I· Receitas RS UFIR
Doações e
Contribuiçães

Recursos Próprios

Recursos de Pessoas
Físicas
Fundo Partidário

Venda de camisetas,
botons, bonés,
bandeiras e demais
bens de uso.

Fundo Partidário Recursos Total
2· Despesas RS UFIR
Despesas com
Pessoal
Encargos Sociais

Impostos

Aluguéis

Despesas de Viagem

Honorários
Profissionais

Locaçães de Bens
Móveis

Despesas Postais

Materiais de
Expediente

Despesas com
veículos

Propaganda e
Publicidade

Serviços prestados
!Por terceiros

achês de anistlS ou
~madores

Materiais impressos

Lanches e Refeições

PRESTAÇÃO DE CONTAS ÀJUSTIÇA ELEITORAL

PartidolComit!

lLandidato

Eleição e
UFlMunicipio

ltolo da Conta Total
I· Receitas RS UFIR .
Doações e
Contribuições

Recursos Próprios
Recursos de Pessoas
Flsicas

Fundo Panidário
Venda de camisetas,
botons, bonés.
bandeiras e demais
bens deuso.

fundo Partidário Recursos '!:otal
12· Despesas RS UFIR
Despesas com
Pessoal

Encar&os Sociais
Impostos

lAJuguéis

!Despesas de Viasem
1H0norários
Profissionais

iLocações de Bens
Móveis

Despesas Postais

Materialsde
Expediente

Despesas com
"'elculos
Propaganda e
Publicidade
Serviços preatados
!Por terceiros

lLachês de artIstlS ou
~adores

Materiais impressos

Lanches e Refeições

3· Sobras de
ampanha

ModeloS

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO COMITt FINANCEIRO

Partido:
Direçãol':c:;:o::m:;it::ê-;F;;:ilWlCe::--:-irolC-::::-and-::-id7"a-to-:,~~~~======~~~-=,-=,-=,-ú:=-nIco--?---
Sim NIo, _
Eleição:.__~ UFlMuniclpio
Número da Conta Baneiria '--------
Banco Alêncla, _
Endereço: _
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OMEDOPARTIDO

Modelo 8

ONTA

Modelo?'

. Pará~o único. Considera-se organização eriminosa, para efeitos desta Le~ a
asSOCIação de tres ou maIS pessoas, na forma do art. 288 do Decreto~Iei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), para o fim de cometer os seguintes crimes:

1- ho~icidiodoloso (art. 121, copUI e § 2°, do Código Penal);
11 - tráfico de entorpecentes (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976);'
IU- extorsão (art. 158, COPUI e §§ do Código Peual);
IV - extorsão mediante sequestro (art. 159 e §§ do Código Penal);
V - contrabando e descaminho (art. 334, COpul e §§ do Código Penal);
VI - tráfico de mulheres (art, 231 e §§ dó Código Penal);
VII - tráfico intemacional de crianças (art. 239 da Lei n° 8.069, de 13 de julho

de 1990);
VIII - crimes contra o Sistema Financeiro Nacioual (Lei nO 7.492, de 16 de junho

de 1986);
IX - c~es contra a ordem tributária (Lei nO 8.137, de 27 dezembro de 1990);
X - comes contra a ordem econôDÚca e relações de consumo (Lei nO 8.137, de 27

de dezembro de 1990, e Lei n° 8.176, de 8 de fevereiro de 1991);
XI- ~oeda fals;, (art. 289 e §§ do Código Penal);
XII- peculato doloso (art. 312, copUI e § 1° do Código Penal).
ArI. 2· No exercício de suas fimções, o Ministério Público poderá requisitar

mformações, exames periciais e documentos de autoridades federais estaduais ou
municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração ,direi.,. indireta ou
fimdacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. 'Visando à instrução de procedimentos oq processos em que oficie.
. Parágrafo único. Para o mesmo fim, o Ministério Público poderá requisitar
informações e documentos de entidades privadas.

, Ar!. 3· Em qnaiquer fase da persecução penal serão permitidos os seguintes
meIOs de obtençio de provas, resguardando-se o sigiio:

I .. acesso a dócumentos e infonnações eleitorais e fiscais;
II .. acesso a 'documentos, livros c iiú'onnações b8I1cárias e financeiras·
IIJ • escuta de comunicações telefênicas; ,
IV • acesso a dados.

. Parágrafo único. As operações de escuta, gravação, impedimento, interrupção de
comwucações telefônicas podem ser autorizadas por ordem judicial, quando houver indício
de crime indicado nesta Lei e a medida for indispensável à investigação criminal ou à
asseguração da prova.

ArI. 4' O Ministério Público, na apuração de crimes praticados por organização '
criminosa. requisitará procedimento investigatório de natureza inquisitiva e sigilosa,
acompanhando-o, a fIm de colher elementos de prova, ouvir testemunhas e, ainda, obter
d.ocumentos. infonnações eleitorais, fiscais, bancárias,,~ financeiras, devendo zelar pelo
SIgilo respectivo, sob pena de responsabilidade peual e administrativa.

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil e as instituições financeiras públicas
e privadas não poderio invocar o sigilo como óbice ao fornecimento dos documentos e
informações previstas neste artigo.

ArI. S· Os documentos e informações de caráter sigiloso em poder do Ministério
Público poderio ser entregues à autoridade policial, no curso de inquérito policial, desde
que relevantes para a apuração de crimes praticados por organizações criminosas.

Parágrafo único. O expediente do Ministério Público que enviar à autoridade
policial documentos e informações de caráter sigiloso conterá expressa menção à natureza
dos mesmos e à sujeição da autoridade policial às sanções penais e administrativas que
incorrerá em caso de violaÇão do sigilo.

Ar!. 6·, A autoridade polícial responsável por inquérito polícial destinado à
apuração de crimes praticados por organização criminosa poderá, de forma fimdamentada,
representar ao Ministério Público pela obtenção de documentos e infonnaçõcs eleitorais,
fi~ais, bancárias e financeiras, observando-se, em' qualquer caso, o caráter sigiloso dos
mesmos.

§ 1° A representação da autoridade policial, articulada ein peça escrita, conterá:
I - a autoridade a que for dirigida; .'
11 • a exposição siunária dos fatos;
lU • a enunciação de indícios da provável atuação de organização criminosa, bem

como da necessidade e utilidade da medida requerida;
IV - o pedido, com suas especificações.
§ 2° Os documentos e infonnações serão autuados em autos próprios, apensos ao

inquérito policial, ou peças de infonnação, com expressa referência ao caráter sigiloso,
....gurando·se exclusivo acesso ao Ministério Público, à.autoridade policial desiguada, às
partes e seus advogados constituídos, .'

ArI. 7" Quando nO exercício de suas atribuições legais as autoridades
fazendárias, as do Banco Central e as da Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
verificarem indicio de crime praticado por organização criminosa, deverão imediatamente
comunicar tal fato ao Ministério Público, enviando~lhe os documentos pertinentes, sob pena
de sanções penajs,e adntin\svativas,

Art. 8· A identificação criminal de pessoas euvolvidas com a ação praticada por
organização criminosa será realizada, se houver fundada dúvida a respeito da sua
identificação civil.

Art. 9" Em qualquer fase do inquérito policial ou do procedimento investigatório
caberá prisão temporária a ser decretada pelo juiz, de oficio, a requerimento do Ministério
Público, ou mediante representação da autoridade policial, e terá o prazo de 5 (cinco) dias,
prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

§ 1° A prisão temporária poderá ser decretada, havendo indicios de crime
cometido por organização criminosa e de sua autoria, quando necessária para a investigação
criminal, em especial para a colheita de provas, garantia da incolumidade fisica de
testemunhas e para aplicação da lei penal, ameaçada peia provável e intinente fuga do
investigado. '

§ 2° Na hipótese de representação da autoridade policial, elaborada em
conformidade com o § 1° do art. 6°, o Juiz, antes de decidir, ouvirà o Ministério Público.

§ 3° A decisão que decretar a prisão temporária deverá ser fimdamentada 'e
prolatada dentro de vinte e quatro horas, contadas a partir do recebimento da representação
<lU do requerimento,
\ § 411 Da decisão que conceder ,:>U denegar o pedido de prisão temporária caberá
teeurso em sentido es)rito, na forma do ar!. 581 e seguintes do Código de Processo Penal.

N"CHEQUE

Assinatura

CONTA

,.J

BANCOIAG,

CONTROLE DE PESSOAL

VALOR

PROJETO DE LEI N! 3.731, DE 1997
(Do Senado Federal)

l'Ul~ 67J9(j

Assinatura

NOME

PARTIDO

ANCO/AGtiNCIA

ol" DO CHEQUE

RECIBO DO TSE CONSOLIDADO PARA O TESOURO NACIONAL

REMUNERAÇÃO

FUNÇÃO
RG

nTULO DE ELEITOR

REcmo DE DEVOLUÇÃO DA SOBRA DE CAMPANHA AO TSE

Modelo 6

ALOR

Nome dos membros Funções RG CIC/CPF

"

IA COHISSlO DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO)

Local =-- ~Data-'_1__1__

O Congresso Nacional decreta:

ArI. 1· Esta Lei define e regula os meios de prova é procedimentos
investiphIrios, destinados à prevençio e repressão dos crimes praticados por organizações
criminosas.

Def1~. regula' 08 lHIiOIS de prova e procedimentos
in.,••t19at6rloB, destinados A prev.nçlo e repre8810 dos crillles
pr.tlcadQa por organisaçOe8 crillinosas.
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Art. 10. o réu condenado, nos termos desta Lei, nlo poderá apelar sem recolher
se iprislo.

Parágrafo único. Contar-se-lo em dobro os prazo procedimentais, aplicáveis nas
hipóteses previstas nesta Lei. .

Art. 11. Nos casos do parágrafo único do ano 1°, o juiz poderá, considerando a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os
motívos e as circúnstincias, awnentar a pena até o triplo, obsetVadas as regras do art. 7S do
Código Penal.

§ 1° Os condenados por crimes praticados em organização criminosa iniclarão o
cumprimento da pena em regime fecbado.

§ 2' A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a
transferência para regime menos rigoroso, quando houver o cumprimento de dois. terços da
pena no regime inicial e seu mérito indicar a progressio, sendo obrigatória a realização do
exame criminológico.

Art. 12. Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena será reduzida
de um terço a dois terços, quando a colaboraçio voluntiria do participe ou ..sociado, levar
ao esclarecimento de infrações penais e sua autoria, bem como possibilitar o
desmantelamento da organizaçlo criminosa.

Parágrafo único. Seria garantidos o sigilo da colaboraçio e proteçio especial 10
colaborador.

Art. 13. O Ministério Público, o Banco Central do Brasil, a Comisslo de Valores
Mobiliários - CVM, .. autoridades fazendiri.. e .. policiais estruturaria setores e equipes
especia1izados no combate i ação praticada por organizações crimino....

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.
Art. 15. Revogam-se a Lei n° 9.034, de 3 de maio de 1995, e .. demais

disposições em contrírio.

Senado Federal, em /, de outubro de 1997

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislalivo

..........··· ···..···..·..··..·· ·SEçJi.'ü·viii · ·..· ·· ..
Do Processo Legislativo

..· · ·..· ··..· SUBSEçÃo·ili· · · · .
Das Leis

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

Art. 65 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela
outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou
promulgaçlio, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.

.............................................~ ~ ..

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL.

PARTE GERAL
· ·..·..·..:riTüLo·v ·..· .

Das Penas
........................·......·....·......cÃPi:rULo·iiI....·....·....·........···....·..··.........

Da Aplicação da Pena.

Limite das penas
. Art. 75 - O tempo de cumprimento das penas privativas de

liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos.
*Artigo com redaçliodeterminadapela Lei número 7.209, de II dejulho de 1984.

§ 1° - Quando O agente for condenado a penas privativas de
liberdade cuja soma seja superior a 30 (trinta) anos, devem elas ser
unificadas para atender ao limite máximo deste artigo.

*§ I D com redaçãodetttrminadafMla Lei número 7.209, de 11 dejulho de 1984.

§ 2° - Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do
cumprimento .da pena, far-se-ã nova unificação, desprezando-se, para
esse fim, o período de pena já cumprido.

*§ 2
D
com redação determínada pela Lei número 7.20[).(de I I dejulho de 1984.

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

PARTE ESPECIAL

TÍTULO!
Dos Crimes Contra a Pessoa

CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Vida

Homicídio simples
Art. 121- Matar alguém:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.

Caso de diminuição de pena
§ 1° - Se o agente comete o crime impelido por motivo de

relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção,
logo em seguida a injusta provocação da vitima, o juiz pode reduzir a
pena de um sexto a um terço.
Homicídio qualificado

§ 2° - sê o homicídio é cometido:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro

motivo torpe;
II - por motivo fútil;
m-com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou

outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro

recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou

vantagem de outro crime:
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Homicídio culposo
§ 3~;' Se o homicídio é culposo:
Pena - detenção, de I (um) a 3 (três) anos.

Aumento de pena
§ 4° - No homicidio culposo, a pena é aumentada de um terço, se

o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou
oficio ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vitima, não
procu;a diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar
prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de
um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze)
anos.

*§ 4° com redação delermllwda pela Lei número 8.069. de 13 de julho de 1990.

§ 5° - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de
aplicar a pena, se as conseqüências da infração atingirem o próprio
agente de forma tão grave que a sanção penal se tome desnecessária.

*§ jDacrescentado pela Lei número 6.-116, de 2'" de maio de 1977.

..............................................................................................................................
TÍTULO II

Dos Crimes Contra o Patrimônio
. .

CAPÍTULO II
Do Roubo e da Extorsão

. .
Extorsão

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida
vantagem eco!!ômica, a.iazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer
alguma coisa:
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Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, ~ multa.
§ 1° - Se o crime é cometido por duas ou maIs pessoas, ou com

emprego de arma, aumenta-se a pena de II;m terço até. metad~.. .
§ 20

- Aplica-se à extorsão praticada medIante vlolencla o
disposto no § 3D do artigo anterior.
Extorsão mediante seqüestro .

Art. 159 - Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para SI ou para
outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
*Artigo com redação determmada pela Ld número 8.072. de 25 deJulho de 1990.

§ 10 _Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e qu~tro) ?oras, s~ o
seqüestrado é menor de 18 (dezoito) anos, ou se o cnrne e cometIdo
por bando ou quadrilha:

Pena· reclusão, de 12 (doze) a 20 (vinte) anos.
*§ 1" com redação determmada pela Lei número 8.072. de 25 de julho de 1990.

§ 20
- Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de 16 (dezesseis) a 24 (vinte e quatro) anos.
*§ 2" com redação determinada pela Lei número 8.072. de 25 dejulho de 1990.

§ 3D
- Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de 24 (vinte e quatro) a 30 (trinta) anos.
*§ 3"com redação determinada pela Lei número 8.072. de 25 dejulho de 1990.

§ 40
- Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o

denunciar à autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado, ~rá
sua pena reduzida de um a dois terços.

*§ 4" com redação dada pela Lei número 9.269. de 021041/996.

TÍTULO VI
Dos Crimes Contra os Costumes

..· · ··..·· ··· ..·C'ÃPíiüLü··" · · ·· .
Do Lenocínio e do Tráfico de Mulheres

TrAfico de mulheres
Art. 231 - Promover ou facilitar a entrada, no território nacional,

de mulher que nele venha exercer a prostimição, ou a saida de mulher
que vá exercê·la no estrangeiro:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.
§ 10 - Se ocorre qualquer das hipóteses do § 10 do art. 227:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.
§ 20

- Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a
pena é de reclusão, de 5 (cinco) a 12 (doze) anos, além da pena
correspondente à violência.

§ 3D
- Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se

também multa.

···..·..·..·..··..·..· · ·..·..·..··TiTüLõ·vill ········..·..·..· ,..
Dos'Crimes Contra a Incolumidade Pública

....................·..·· ·· cA"PiTüiõ·ill ··..··..· ···· .
Dos Crimes Contra a Saúde Pública

Medicamento em desacordo com receita médica
Art. 280 - Fornecer substância medicinal em desacordo com

receita médica: .
Pena· detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa.

Modalidade culposa
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a I (um) ano.

.' ,
·········~·r······································..··· .

TÍTULO IX
Dos Crimes Contra a Paz Pública

......................................................................................................·T..·..·

Quadrilha ou bando
Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou

bando, para o fim de cometer crimes:
Pena· reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Parágrafo único. A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou

bando é armado.

TÍTULO X
Dos Crimes Contra a Fé Pública

CAPÍTULO I
Da Moeda Falsa

Moeda falsa
Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou lilterando-a, moeda metálica

ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa.
§ 10. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou

alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta,
guarda ou introduz na circulação moeda falsa.

§ 20
- Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda

falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a
falsidade, é punido com detenção, de 6 (seis) Il).eses a 2 (dois) anos, e
multa.

§ 3D
- É punido com reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e

multa, o funcionário público ou diretor, gerente, ou fiscal de banco de
emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão:

I - de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei;
n-de papel-moeda em quantidade superior à autorizada.
§. 40

- Nas mesmas penas· incorre .quemqesvia eofaz circultu'
moeda, cujacircula'Çãortão estava ainda autoriZada.
. .

TÍTULO XI
Dos Crimes Contra a Administração Pública

CAPÍTULO I
Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a

Administração em Geral

Peculato
Art.' 312 - Apropnar-se o funcionário público de dinheiro, valor

ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. de que tem a
posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
§ 10 - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora

não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre
para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de
facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.
Peculato culposo

§ 20
- Se o funcionário concorre culposamente para o crime de

outrem:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a I (um) ano.
§ 3D

- No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se
precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é
posterior, reduz de metade a pena imposta.
. .

CAPÍTULon
Dos Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em

. Geral
..................................; .

Contrabando ou descaminho
Art. 334 - Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no

todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela
entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
§ 10. Incorre na mesma pena quem:
a) pratica navegação de cabotag«m, fora dos casos permitidos em

lei;
b) pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando ou

descaminho;

c) vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer
forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade
comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que
introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou
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que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional
ou de importação fraudulenta por parte de outrem;

d) adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de âtividade comercial ou industrial, mercadoria de
procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou
acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

• § I' com redaç{Jo determinada pela Lei número 4.729, de 14 dejulha de 1965.
§ 2° - Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste

artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de
mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

• § 2'com redaçlJo determinada pela Lei número 4.729, de 14 dejulho de 1965.
§ 3° - A pena aplica~se em dobro, se o crime de contrabando ou

descaminho é praticado em transporte aéreo.
• § 3'com redaç{Jo determinada pela Lei número 4.729, de 14 de julho de 1965.

.~ .
................................................................................................................

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DECRETO-LEI N° 3689, DE 03 DE OUTUBRO DE 1941

Código de Processo Penal.

LIVRO III
Das Nulidades e dos Recursos em Geral

TÍTULO 11
Dos Recursos em Geral

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

CAPÍTULO 11
Do Recurso em S~íitido Estrito

Art. 581 - Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão,
despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;
n - que concluir pela incompetência do juizo;
III - que julgar procedentes as exceçlles, salvo a de'suspeição;
IV • que pronunciar ou impronunciar o réu;
V - que conceder, negar, arbitrar. cassar ou julgar inidônea a

fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-Ia,
conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

• Item Vcom redaçlJo determinada pela Lei número 7.780, de 22 dejunho de 1989.

VI - que absolver o réu, nos casos do art. 411;
VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;
VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta

a punibilidade;
IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou

de outra causa extintiva da punibilidade;
X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus,
XI - que conceder, negar ou reyogar a suspensão condicional da

pena;
XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;
XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em

parte;
XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;
XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;
XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de

questão prejudicial;
XVII - que decidir sobre a unificação de penas;
XVIII - que ~ecidir o incidente de falsidade;
XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a

sentença em julgado;
XX • que impuser medida de segurança por transgressão de outra;
XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos

casos do art. 774;
XXII • que revogar a medida de segurança;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos
em que a lei admita a revogação;

XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.
................................................................................................................

LEI N° 6368, DE 21 DE OUTUBRO DE 1976

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE
PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO TRÁFICO
nJcITO E USO INDEVIDO DE
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES OU
QUE DETERMINEM DEPEND~NCIA
FÍSICA OU PSÍQUICA, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS.

CAPÍTULO III
Dos Crimes e das Penas

.('<n. 12 : .~mportar ,ou. exportar, remeter, preparar, produzir,
fabncar, adqumr, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda
que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a
consumo substância entorpecente ou que determine dependêrícia
física ou psíquica, sem autorização ou em- desacordo com
determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50
(cinqüenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

§ 1°•Nas mesmas penas incorre quem, indevidamente:
I - importa ou exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende,

expõe. à venda ou oferece, fornece ainda que gratuitamente, tem em
depóSito, transporta, traz consigo ou guarda matéria-prima destinada a
preparação de substância entorpecente ou que determine depend!ncia
física ou psíquica;

11 - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas à
preparação de entorpecente ou de substância que determine
dependência física ou psíquica.

§ 2° - Nas mesmas penas incorre, ainda, quem:
I • induz, instiga ou auxilia alguém a usar entorpecente ou

substância que determine dependência física ou psiquica;

11 - utiliza local de que tem a propriedade, posse, administração
guarda o~ vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, aind~
que gratuitamente, para uso indevido ou tráfico ilícito de entorpecente
ou de substância que determine dependência física ou 'psíquica;

III - contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso
indevido ou o tráfico ilícito de substância entorpecente' ou que
determine dependência física ou psíquica.

LEI N° 7492, DE 16 DE JUNHO DE 1986

DEFINE OS CRIMES CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS.

Art. 1°· Considera-se instituição financeira, para efeito desta Lei,
a pessoa juridica de direito público ou privado, que tenha como
~tividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação,
mtermediação ou aplicação de recursos financeiros (VETADO) de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissãP
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distribuição, negociação, mtennedlação ou administração de valores
mobiliários.

Parágrafo único. Equipara-se à instituição fmanceira:
I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio,

consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de
terceiros;

11 - a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas
neste artigo, ainda que de fonna eventual.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI N° 8069, DE 13 DE JULHO DE 1990

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. '

LIVROII

PARTE ESPECIAL

TÍTULO VII
Dos Crimes e das Infrações Administrativas

CAPÍTULO I
Dos Crimes

SEÇÃOII
Dos Crimes em Espécie

Art. 239 - Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao
envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das
fonnalidades legais ou com o fito de obter lucro:

Pena - reclusão de 4 (quatro) a 6 (seis) anos, e multa.

LEI N° 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990

DEFINE CRIMES CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA
AS RELAÇÕES DE CONSUMO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Dos Crimes contra a Ordem Tributária

SEÇÃO I
Dos Crimes Praticados por Particulares

Art. 10 - Constitui crime contra a ordem tributária suprimir 'Ou
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante
as seguintes condutas:

* Vide art. 34 dIl Lei número 9.249, de 26//2//995 que extingue a punibi/idllde dos
crimes definidos nesta fei, quando o agente promover o pagamento do tributo ou
contribuição social antes do recebimento da denúru;ta.

I - omitir infonnação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos,
ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro
exigido pela lei fiscal;

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de
venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;

IV - eiaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento
que saiba ou deva saber falso ou inexato;

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal
ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou
prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-Ia em
desacordo com a legislação.

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

................................................................................................................
LEI N° 8.176, DE 08 DE FEVEREIRO.DE-1991

DEFINE . CRIMES CONTRA A ORDEM
ECONÔMICA, E CRIA O SISTEMA DE
ESTOQUES DE COMBUSTÍVEIS.

Art. 10 - Constitui crime contra a ordem econômica:
I - adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás

natural e suas frações recuperáveis, álcool etilico hidratado carburante
e demais combustíveis líquidos carburantes em desacordo com as
nonnas estabelecidas na fonna da lei· '

.~ - usar gàs Iiq~efeito de petróleo em motores de qUalquer
especle,. saunas, caldeiras e aquecimento d~ piscinas, ou para fins
automotlvos, em desacordo com as nonnas estabelecidas na fonna da
lei.

Pena - detenção de um a cinco anos.

.u .

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

LEI N° 9.034, DE 03 DE MAIO DE 1995

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE MEIOS
OPERACIONAIS PARA A PREVENÇÃO E
REPRESSÃO DE AÇÕES PRATICADAS
POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.

CAPíTULO I
Da Definição de Ação Praticada por Organizações Criminosas e dos

Meios Operacionais de Investigação e Prova

. A.rt. 1o ~ Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos
mvestlgatónos que versarem sobre crime resultante de ações de
quadrilha ou bando.
................................................................................................................
................................................................................................................
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Caplmlo 11
Dos Priacíplos e Objetivos

princípios; Art. 3i O Sistema de Ensino do Exército fundamenta""se, basicamente, ryo./~es

I ~ integração à educaçio nacional
U- seleção pelo mérito; ,
111- proflssionaJizaçio continuada e progressiva'
IV - avaliaçio integr.al, contínua e cumulativa. •
V - pluralitmo pedagógico; "
~1-:~ei!olUllento constante ~o~ padrões ~tico5, ~íis, culturais e de eficiência;

tttulaçoes e graduações propnas ou equlva1~es às de outros sistemu de ensino
An. 4! O Sistema de Ensino do Exército valori2:J. as seguintes atitudes ecompon~OI

nos concludentes de suas modalidades de ensino: "

I - integraçáo permanente com a sociedade:
II . preservaçio das trádições nacionais e mOitares;
IIl- edúeaçào integr:al~

IV - assimIlaçio e pritica dos deveres. dos valores e das virtudes militares·
V - condicionamento diferenciado dos reflexos e atitudes funcionais· '
VI • atualização científica e tecnológica; ,
VII - desenvolvimento do pensamento estruturado.

Capitulo 10
/' DI Eltrutura

Art.,"~Sistema de Ensino do Exército realiza o ensino profissionalizante e o escolar:
estruturando.~)"blWcameflte, em: '

I - graus de ensino"" versam sobre a escolaridade das diferentes atividades de ensino c SUl
correlaçio com 05 níveis funCionais militares;

Oficio n° 1012, (SF) militares;
11 • linhas de ensino· dispõem sobre as áreas de conccntraçio dos estudos e du funções

Senhor Primeiro-Secretário.

EnelIllinho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à rcvisio
da Cimar& dos Deputados, nos termos do art, 6S da Coostituiçio Federal, o Projeto de Lei
do Senado nO 67. de 1996, consllllte dos autógrafos em anexo, que "dofine e regula os meios
de prova e procedimentos investigatórios, destinados à prevenção e repressão dos crime.
praticados por organizações criminosu".

SenadoFo~ em /6 de outubro de 1997

~J
Senador Joel de HoLlanda .

Primeiro-Secretário, em exercício

A SUl Excelência o Sonhar
Deputado Ubirallll Aguiar
Primciro-Sccrctírio da Cimata dos Deputados

III • ~íclo~ ~e ensino· dispõem sobre o grupamento da atividades de cnJino neceuíriu à
progressio na carreIra InIlltar.

Capitulo IV
Da. Modalidades de Cunos

seguintes mod~~~s ~::Ur~~e:der a sua finalidade. o Sílteml. de Ensino do Exêccito mantém as

I ~ Formaçio - usegura a q~alificaçio inicial. bisica .para a ocupl9lo de cargos e para o
deae,mpen~.o d~ ~~es de menor complextdade em cadaJCgmento da carreira militar, e a preltlÇlo do
servIço militar ln1Clal e suu prorrogações;

. . 11 "" Graduação - qualifica em profissões de nível superior. com ou sem corresponlientes
C1VlS, para a ocupaçio de cargos e para o desempenho de funções militares;

lU - Especialização - qualifica para. a ocupação de cargos e para o desempenho de
funções que exijam conhecimentos e práticas especializadas;

IV ~ Extensio • amplia os conhecimentos e 15 técnícas adquíódos em cursos anteriores,
necessários para a ocupação d~ determinados cargos e para o desempenho de determinad~ funções;

V • Aperfeiçoamento"" atualiza e amplia con~ecimentos obtidos com a fonnação ou a gra
duação, necessmos para a. ocupação de cargos e para o desempenho de funções de maior compl~xidade;

VI • Altos Estudos Militares· qualifica para a ocupação de cargos e para o desempenho
de funções privativos do Quadro de Estado-Maior da Ativa. bem como atualiza, amplia e estrutura
conhecimentos em ciências militares, políticas e sociais;

pa.ra a ingresso~~ d~:::~~~~~s-c~~~~a. sedimenta e uniformiza conhecimentos. bem como qualifica

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE RELAÇOES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

PROJETO DE LEI N° 3.746, DE 1997
(Do Poder Executivo)
Mensagem n° 1.209/97

Di.põe sobre o Ensino no Exército
providlncias.

Brasileiro e dá outras

§ I!! A pos-graduação complementa a graduação e a formaçio universitária. atraves de
cursos ~speclficos. ou considerados ~ equivalentes, mediante a concessão, o suprimento ou o
reconheCimento de tltulos e graus academicos,

§ 21!,os estágios constit~em uma atividade didático~ped!lgógica complementar a
determinadas modalIdades de cursos, destmada a desenvolver a capacitação cultural ou profissional.

. . Art. 7'1. O Sistema de Ensino do Exército mantem. de fonna adicional às modalidades
mlh~a~es pr~pnamente ditas. o ens~no ~reparatário e ,assistencial de JI! e 2! graus, por ínterrnedio dos
C?I~glas MIlitares. na forma da leglslaçao federal pertmente, ressalvadas suas peculiaridades. Poderá ser
ml~lstrado com a colaboração de outros Mínistérios. Governos Estaduaís e Municipais. alem de
entidades pnvadas

o CONGRESSO NACIONAL decrot&:

Capítulo I
Do Siltema de EasiDo do Exército

An. l t Fica instituido o Sistema de Ensino do Exército, com a finalidade de qualificar
recursos humanos para a ocupação de cargos e para o desempenho de funções previstas, na paz e na
suara. em sua organiza.çio.

. Pari~o único. A.9ualificaçio ê e<;nstituida pelos atos seqüentes de capacitaçio, com
conhecimentos e praticas, e de habtltlaçio, com certificaçio e diplomação específicas.

. Art. 2! O Sistema de Ensino do Exército compreende 1$ atividades de educaçio, de
inJtruçio e de pesquisa, realizadas nos estabelecimentos de ensino, institutos de pesquisa e outru
orpnizações militares com tlis incumbências, e participa do desenvolvimento de atividades culturais.

§ I! Integram também o Sistema de Ensino do Exército os cursos, estágios c outras
atividades de interesse do Exército, realizado. por seu efetivo em organizações estranhas à sua estnlturl,
militares ou civis, IIICiOlllÍs ou estrangeiras.

§ 2! O Exército Brasileiro va1c-lo, aioda, de cur.os, de estágios o de sraduações,
raIi:'*l0s fora do seu sistema de ensino, para a quallficaç10 do seus quadros, segundo Iegislaçio
pertmellle.

Paragrafo unico Os Colégios Mílítares mantêm regime disciplinar de natureza educativa.
compauvel com a sua atividade preparatória para a carreira militar

. Art. g~ O Ensino Supletivo, também adicional as modalidades militares propriamente
ditas. quando desenvolvido pelo Exército Brasileiro. visará á melhoria da e!colaridade de seus recursos
hu.m.an?~. atenderà à legislação federal especifica c seri realizado mediante a colaboração de outros
Mím5tenOs, dos Governos E5taduais e Municipais, além de entidades privadas. ~~

Capitulo V
DOI CUrsOI, Estigiol e Matriculas

Art. 9!, Atendida i estrutu~ disposta nesta Lei. os cursos e 05 estâgios serão instituídos e
mantidos segundo os mteresses e as neceSSidades do Exército Brasileiro e de outras organizações.

, _ Art. !D. _Os diplomas ~ os ceníficad?s dos cursos e dos estágios serão expedidos pelo
chefe do argao de dlreçao central do Sistema de Ensmo do Exército. válida a delegação de competência

Art. lI. O registro dos diplomas e dos cenifi~dos de conclusio dos cursos e do5
estágios do Sistema de Ensino do Ex~rcito é fcito no pr6prio estabelecimento de ensino que os minilUa
ou dirige.

An. 12. Os cursos realizados em estabelecimentos de ensino núlitar por detentores de
cargos de nível !luperior. conwtuem., para efeito universitário, cursos de p61-gradulçio, desde que
atendida à legislaçio peninentc.
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Art. 13. o. CU"". de formação de oficiais da Aéademia Militar du Agulhas N..... do
de grau umversitário, conferindo-se 105 seus diplomados I graduação de Bacharel em Ci!nciu Militares.

An. 14. A matricula em curso específico da carreira militar, quando decorrente de
concurso público, atenderá ao disposto no art. 37, I, n. 111 e XVI e al1. 142, § I!, da Conltituiçlo. bem
como is peculiaridades da carreira militar e aos princípios dispostos no an. 3!, 11 e 11[, desta Lei.

Art. 15. Os cursos e os estágios ministrados pelo Exército Brasileiro, dependendo de ali
natureza, poderio ser freqúentados por militares das nações amigas, das demais Forçu Singulares. du
Forças Auxiliares e por civis.

Capítulo VI
Doi Agentes de Emino

Art. 16. A atividade-fim do Sistema de Ensino do Exêrcito é conduzida pelos IgClllCl
diretos e indiretos de ensino, assim caracterizados conforme o desempenh.o funcional. quando nomeados
para os cargos de professor. insttUtor, monitor e outros peninentes ao ensmo.

Parágrafo único. As atividades regulares dos agentes de ens~no 'são complementado pela
pc~qui5a e difusio das questões profissionais, culturais e científico-tecnológIcas.

Capitulo VII
Ou Competências e Atribuições

I • os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

11 - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
titulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração;

III • o prazo de validade do concurso público será de até dois
anos, prorrogável uma vez, por igual período;

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compaiibilidade de horários:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;

de ensino;

Art. 17. Ao Ministro de Estado do Exército compete:

t ....provar e conduzir I. política de ensino~

11 - aprovar as estratégias de ensino; . . . .
I1I .. especificar e implementar a estrutura do Sistema de EnSinO do ExerCito;
IV .. regular u linhas de ensino;
V - designar o órglo' gestor das linhas de ensino; . .
VI - regular a matricula noS cursos e nos estabeleclOtcntos de ensino;
VII .. regular as atribuições dos agentc~ .de ensino;. . •
VIII- regular as capacitações, as habilitações e as qualIficações neceuanlS 101 .....

IX .. firmar convênios com órglos públicos e privados no intereJsc da atividada ele

................................................................................................................
TÍTULO IV

Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

ensino.

Art. 18. Ao Estado-Maior do Exército compete propor ao Ministro d. E~ do
Exercito -a política. c u estrategias de ensino, expedir diretrizes e coordenar as ações necaaír1II â
consecuçio de ambu.

Art. 19. Ao órgio central do Sistema de Ensino do Exér~~o, a ser defi~ido em 7.t~ do
Poder Executivo. compete planejar, organizar, coordenar e controlar as atiVIdades de enslDO e expedir os
atos administrativos decorrentes.

Parágrafo único. Ao chefe do órglo central do sistema de ensin? cabe, po~ ato próprio
ou delegldo, conceder ?u suprir titulações e graus universitários, observada a leglslaç!o pertmente.

Capitulo VIU
Das Disposições Finais

Art. 20. Os recursos financeiros para as atividades de ensino no ~xr:rcito Brasileiro sIo
orçamentários e extra..orçamentirios, sendo estes obtidos mediante contnbulÇÕC5, subvenções.
empréstimos, indenizações e outrOS meios.

Art. 21. A instrução militar. que visa à prestação do se.rviço ~litar inicial e s~~
prorrogações, bem como à profissionalização de segmentos militares. também qualtfica para o exerClCIO
da atividade militar permanente.

Art. 22. O Poder Executivo regulamentari esta Lei no prazo de 180 mu.
Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 24. Revogam~se as Leis n2 5.701. de 9 de setembro de 1971; 6265. de 19 de
novembro de 1975, 7.438, de 20 d. dezembro dc 1985.7553, d. 15 d. dezembro de 1986; 7 576, de 23
de dezembro de 1986; e 8.040, de 5 de junho de 1990

Brasília,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATlVA DO BRASIL
1988

TÍTULOIII
Da Organização do Estado

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos Poderes da União, dos Estad<ils, do Distrito Federal e
dos Municipios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidad_e, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

.. u .

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
.previstos nesta Constituição.

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

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11 • disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na

administração direta e·autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como normas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública.

§ 20
- A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à

Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo. um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.
................................................................................................................

TíTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

.....................................................................................................................
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CAPÍTULO II
Das Forças Annadas

TÍTULO 1
Disposições Gerais

LEI N° 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961

...................~ .

FIXA AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.

LEI N9 5.692 - DE 11 DE '.OSTO zaçãD, quallflcação para o trabalho e
DE 19'11 preparo para o exercicio conSCiente

da cidadania.
.J'I:ta Dlretri... • B"'•• para o ensino •••••••••• __•••••••_.--_••_ •••...•.•

d. 19 e 29 graus, e d4 outra, prozn..
lll!ncla••

...............................................~ .

Art. 1° - O Exército manterá sistema de ensino próprio
denominado Ensino Militar, com a finalidade de proporcionar ao seu
pessoal, da ativa e da reserva, a necessária habilitação para o
exercício, na paz e na guerra, dos cargos e funções previstos em sua
organização.

Art. 2° - O Exército poderá ministrar, também, ensino para
preparar candidatos à matrícula em suas escolas de preparação e de
fonnação de oficiais e para proporcionar o Ensino Assistencial, de
confonnidade com o disposto na regulamentação desta Lei.

*Artigo com redaçiio dada pela Lei número 8.040, de 0510611990.

Art. 3° - O Exército poderá proporcionar Ensino Supletivo como
colaboração cívica e com vistas à qualificação de mão-de-obra.

Art. 4° - Entendem-se como atividades de Ensino no Exército
aquelas que, pertinentes an conjunto integrado do ensino e da
pesquisa, realizam-se. nos estabelecimentos de ensino, Institutos de
Pesquisa e outras Organizações Militares que tenham tal
incumbência.

Parágrafo único. Consideram-se, também, atividades do Ensino
Militar os cursôs e estágios julgados de interesse do Exército, feitos
por militares em organizações estranhas ao Exército, militares ou
civis, nacionais ou estrangeiras.

CAPÍTULO 1
Da Organização

Art. 2° - O Magistério do Exército tem como integrantes os
professores civis e militares dos Estabelecimentos de Ensino do
Exército.

§ 1° - Para os efeitos desta Lei, entendem-se como atividades de
magistério aquelas pertinentes ao ensino e à pesquisa, quando
exercidas nos Estabelecimentos de Ensino do Exército.

§ 2° - Constituem, também, atividades de magistério a educação
moral e cívica e as concernentes à orientação educativa.

Art. 3° - Os professores pertencem a duas categorias:
pennanentes e temporários.

§ 1° - Professores pennanentes são os nomeados, por concurso
público de títulos e provas, para o exercício efetivo de atividades de

magistério.
§ 2° - Professores temporários são os nomeados em comissão ou

admitidos por contrato para o exercício de atividades de magistério,
por tempo detenninado.

Art. 4° - No ensino superior, os professores pennanentes
distribuem-se pelas classes: Titular, Adjunto e Assistente.

LEI N~ 6.265, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1975

DISPÕE SOBRE O ENSINO NO EXÉRCITO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO 1
Do Ensino no Exército

CAP1TuLo VII

Da. DI.po.lçõe. U.rals

Art. 68. O ensino mintstrado nos
Do Ensino de 19 e 29 graus e:itabe)ectmentos militares e ;'egula.

Art. 19 O ensino de 19 e :.l9 ;lraus do por legislação espeeItlca,
tem por objetivo geral propOi"Cimldr
ac, educando a formaçâo necessal1a ~ _. _..•... ~ _ .
ao desenvolvimento de suas poumcls...
Udades como elemento de auto..real1 ~ ..

CAP1TuLo I

TÍTULO IV
Da Administração do Ensino

Art. 60
- O Ministério da Educação e do Desporto exerce as

atribuições do poder público federal em matéria de educação,

cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de ~ducação, zelar
pela qualídade do ensino e velar pelo cumprimente das leis que o
regem.

*A.rtigo, "capul", com redaçãodadapt!la Lei nÚ11U1ro 9.13/, de 2..:1/ 111995.
§ 10 _No desempenho de suas funções, o Ministério da Educação

e do Desporto contará com a colaboração do Conselho Nacional de
Educação e das Câmaras que o compõem.

*§ J"com ;edaçãodadapela Lei número 9./31, de 24/////995.
§ 20

- Os conselheiros exercem função de interesse público
relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de
que sejam titulares e, quando convocados, farão jus a transporte,
diárias e jetons de presença a serem fixados pelo Ministro de Estado
da Educação e do Desporto.

* § 2'com redação dada pela Lei número 9.131. de24!11/1995.
§ 3° - O ensino militar será regulado por lei especial.
*§ 3'com redoçãodadapela Lei número 9.131. de 24/11/1995.

§ 4° - (VErADO).
*§ 4'com "dação dada pela Lei nú"'!'ro 9.131, de24/11/1995.

Art. 142 - As Forças Annadas, constituídas pela Marinha, pelo
Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais pennanentes e
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob ~

autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ 10 - Lei complementar estabelecerá as nonnas gerais a serem
adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças
Annadas.

§ 20
- Não caberá habeas corpus em relação a punições

disciplinares militares.

o Presidente da República
Faça saber que o Congresso Nacio

nal decreta. e eu sanciono a. 3ê&,uillLc
LeI:

LEI N° 5.701, DE 09 DE SETEMBRO DE 1971

DISPÕE SOBRE O MAGISTÉRIO DO
EXÉRCITO.

Art. 10 - Esta Lei organiza o Magistério do Exército e estabelece
o regime jurídico de seu pessoal.

LEI N? 7.438, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985

Altera dispositivo d. Lei n~ 6.101. de 9
de setembro de 1971, que dispOe sobre o
Ma6i!!ltério do Exercito.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço' saber que o Congresso
~acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. I? O caput do artigo 16 da Lei n~ 5.701, de 9 de setembro de
1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
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-Art. 16. o cargo de professor permanente é provido me
diante concurso público de títulos e provas, realizado nos ter.
mos deste artigo, ao qual podem concorrer civis e oficiais do
Exército, da ativa, estes na forma que dispuser o rellUlamento
desta lei-.

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçllo.
Art. 3~ Revogam-se as disposiçOes em ~ontrário.

Brasília, 20 de dezembro de 1985; 164? da Independ~ncia e 97~ da
República.

JOSÊSARNEY
Le6nidas Pires Gonçalves

LEI N~ 7.553, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1986

Introduz aJteracafUI na Ltjj n:' li. 701. de 9
de setembro de 1911. que diap6e .obre o ma'
Ijatsrjo do Exército.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1~ A Lei n? 5.701, de 9 de setembro de 1971, que dispõe sobre
o magistério do Exercito, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I· - O caput do art. 17 passa a ter a seguinte redação:
..Art. 17. O candidato a cargo de professor permanente

aprovado e indicado pela comissão julgadora é nomeado pelo
Ministro do Exército, e:

•••.•••••••••••••••••.•••.••••.•••••••.••.•••••••••••••• ,»

11 - Fica acrescentado ao art. 27 o seguinte parágrafo úni-
co:

.. Art. 27. . .
Parágrafo úníco. O professor permanente militar poderá

requerer exoneração do cargo e conseqüente retorno ao desem
penho das funções peculiares à sua Arma. Quadro ou Serviço de
origem, ficando o atendimento de sua pretensão condicionado à
aprovação prévia do Ministro do Exército.l)

Art: 2? Esta lei entra em vigor nadata de sua publicação.
Art. 3~ Revogam~seas disposiçóes em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1986; 165? da Independência e 98~ da

República.

JOSÉ SARNEY
Leõnidas Pires Gonçalves

LEI N~ 7.576, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986.
A/tera dispositivos d. Lei lJ!' 6.265, de

19 dfJ novrmbro de 1915. que di5pae sobre o
Ensino no Ezército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. I? Os arts. 13, 16. 18, 19, 22, 23 e 35 da Lei n? 6.265, de 19 de
novembro de 1975. que dispõe sobre o Ensino no Exército, passam a ví~
iorar com as seguintes alterações:

.. Art. 13. O Ensino Mílítar dê grau superior, destinado à
habílítação para o exercício dos cargos e funções d"s Oficiais e
Oficiais·Generais, compreende três ciclos:

I o primeiro inclui curSos de:
- formação:
- graduação;

fomação e graduação;
11 o segundo inclui cursos de:

aperfeiçoamento, na linha de ensino mílítar ~ico;
pós-graduação, na linha de ensino mílítar científico

tecnológico;
- pós·graduação, no Quadro Complementar de Ofi·

ciais; e
IH - o terceiro inlcui. em ambas as linhas, cursos de AI·

tos Estudos Militares e de Política, Estratégia e Alta Adminis
tração do Exército.

§ 1~ Haverá cursos de especialização e extensáo nos dois primei·
ros ciclos da linha de ensino mílítar bélico.

§ 2~ O Exército manterá cursos de preparação para iDgresso nos
cursos de aperfeiçoamento. Altos Estudos Militares e de Politica, Es
tratégia e Alta Administração do Exercito.

LEI N° 7.596, DE 10 DE ABRIL DE 1987

Altera Dispositivos do Decreto-Lei N. 200, de
25 de fevereiro de 1967, Modificado pelo
Decreto-Lei N. 900, de 29 de setembro de 1969,

e pelo Decreto-Lei N. 2.299, de 21 de
novembro de 1986, e dá outras Providências.

Art. l° - O Decreto-Lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
alterado pelo Decreto-Lei número 900, de 29 de setembro de 1969, e
pelo Decreto-Lei número 2.299, de 21 de novembro de 1986, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

I - o inciso II do art. 4° fica acrescido da seguinte a1fnea "dn
,

passando o atual § 1° a parágrafo único, na forma abaixo:
II - o art. 5° fica acrescido de um inciso e um parágrafo, a serem

numerado, respectivamente, como inciso IV e § 3°, na forma abaixo:
Art. 2° - São classificadas como fundações públicas as fundações

que passaram a integrar a Administração Federal Indireta, por força
do disposto no § 2°, do art. 4°, do Decreto-Lei número 200, de 25 de
fevereiro de 1967, na redação dada pelo Decreto-Lei número 2.299,
de 21 de novembro de 1986. .

Art. 3° - As universidades e demais instituições federais ae ensino
superior, estruturadas sob a forma de autarquia ou de fundação
pública, terão um Plano Único de Classificação e Retribuição de
Cargos e Empregos para ·0 pessoal docente e para os servidores
técnicos e administrativos, aprovado, em regulamento, pelo Poder
I;:xecutiyo, assegurada a obseryâ\lqia do pri?cJpio Qa isonomia salarial
e a ulÍiformidade. de -critérios tanto para ingresso 'mediante concuFSO
público de provas, ou de provas e titulos, quanto para a promoção e
ascensão funcional, com valorização do desempenho e da titulação do
servidor.
........................~ ..
... ~ .

LEI N. B.Ó40 - ·DE 5. DE Jt1NHODE 1990

Altera dispositivo da Lei n. 6.265 ('), de 19 de novembro de 1975, que
dispõe sobre o ensino no Exército

O Presidente da República.

Faço s'a.ber qu~ o conàessa Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.' O arUgo 2.' da Lei n. 6.255, de 19 de novembro de 1975, que disp6e
sobre o ensino na Exército, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.2: O Exérclto poderá minlstrar, também, 005100 para pre
parar cancUdatos à. matricula em suas escolas de preparação e de
formsçfio de oflcialo e para proporcionar o Ens100 Assistencial, de
conformidade com a cUspasto na regulamentação desta Lei."

Art. 2,· Esta. Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3: Revogam·se as dlsposlç6es em contrário.

Fernando Collor - Presidente da República.

Carlos Tinoco Ribeiro Gomes,

LEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 199U

DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA
UNIÃO, DAS AUTARQUIAS E DAS
FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS.

• TÍTULO! .
Capítulo Unico - Das Disposições Preliminares

Art. 1° - Esta Lei institui o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime
especial, e das fundações públicas federais.

Art. 2° - Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente
investida em cargo público.

Art. 3° - Cargo público é o conjunto de atribuições e
responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser
cometidas a um servidor.'

Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveís a todos os
brasileiros·, são criados ·por lei, com denominaç!ío própria e
vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo ou em comissão.

Art. 4° - É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os
casos previstos em lei.
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LEI N° 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991

DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS
SERVIDORES MILITARES FEDERAIS DAS
FORÇAS ARMADAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 10 - Esta Lei regula a remuneração dos Servidores Militares
Federais, da Ativa e na Inatividade Remunerada, integrantes das
Forças Armadas - Marinha, Exército e Aeronáutica, no PaIs, em
tempo de paz.

Art. 20
- A estrutura remuneratória dos Servidores Militares

Federais da Ativa tem a seguinte constituição:
1- Soldo;
II - Gratificações:
a) Gratificação de Tempo de Serviço;
b) Gratificação de Compensação Orgânica;
c) Gratificação de Habilitação Militar.
III - Indenizações:
a) Regulares:
I - Indenização de Representação;
2 - Indenização de Moradia;

3 - Indenização de Localidade Especial.
b) Eventuais:
I - Diária;
2 - Transporte;
3 - Ajuda de Custo.

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

.............................................................................................................0.0

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO NACIONAL.

TÍTULO I
Da Educação

Art. 1° - A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

§ 1° - Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.

§ 2° - A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do
trabalho e à prática social.

TÍTULO IX
Das Disposições Transitórias

........................................~ .

Art. 91 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 92 - Revogam-se as disposições das Leis ns. 4.024, de 20 de

dezembro de 1961, e 5.540, de 28 de novembro de 1968, não

alteradas pelas Leis ns. 9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192,
de 21 de dezembro.de 1995 e, ainda, as Leis ns. 5.692, de II de
agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, e as demais leis e
decretos-lei que as modificaram e quaisquer outras disposições em
contrário.

I'ECRETO-LEI N. 103 - DE 23 DE OEzEllIDRO OE 19,J1

Regula o exere/cio do mlluistério 110 Exército

o Presidente da República dos Esta<1os ('m.idos do Bra"il, a'on
dendo:

A que não foipossivel, sob o ,,-nterior reglmcn con~tilllcional. ,,:1
lísfnl,cr a Ul',Vfr-te necessidade de regular em lei o exel",~r .. ,1') rio mn
sistiirh.. no Exército;

A quo o Poder Executivo, em mensagens de 3 de málo e de 31
de agôsto UI. corrente ano, encarecera e reiterára au pod,," Legisla
tivo, então f'm exercício, essa urgente necessidade;

A que \lelSis!,e a falta de uma legislacão uniforme que permita
restaurar- 'h,. imediatamente fi categoria e tornar '1luic: efklentc o
tnageslério wlilar;

Dncreta, nos termos do disposto pelo art. 1~r. da. Disposições
Transilórias da vigente Constituição da República. ~ ~m ha:'ffioll:a
cOm os arts. 13 e 14. do 6eu texto:

Art. l.' O Magistério Militar é exercido por professores e "instru
tores.

Art. 2,' Os professores, destúnados a miniglrar conheciml'l1to"
de instrucfio J!(lrul e elementos E!speciais de instrução ororfsliiona1.
ela.5sificam-fe fm quatro categorias:

a) l'nll'drinicos;
bl ajjuTltos de catedráticos;
c) contI'atados::
d) em ,'pmissão.

§ 1.' Os professores catedráticos e adjuntos de catedráfkús "e
rl\o civis ou militares; nomeados mediante concurso de titulas oU pro
vaR. para disciplinas àe ag5ltnto~ grrai~ não 1"4-:('nrÍ~Ir:'H):lI(l TllIlifn
rea, ·pertencentes aos c'ursos <1a Escola Mililitar e riO" r.ol<'gio.' VIi"I
res ou estabelecimentos mililare6 que em lugar destes venham ~ ser
criados.

DECRETO-LEI N° 1.858, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1981

REESTRUTURA A CARREIRA DO
MAGISTÉRIO DE 1° E 2° GRAUS DO
SERViÇO PÚBLICO CIVIL DA UNIÃO E
DAS AUTARQUIAS FEDERAIS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 _ A carreira do Magistério de 10 e 20 Graus do Serviço
Público Civil da União e das Autarquias Federais fica reestruturada
na forma deste Decreto-Lei.

Parágrafo único. As classes e a escala de referências de
vencimentos e salários passam a guardar conformidade com o Anexo I
deste Decreto-Lei.

Art. 20 - Aos vencimentos ou salários previstos no artigo anterior
somar-se-á uma gratificação de 20% (vinte por cento) pelo
desempenho de atividades exclusivamente em. re~ência de cia;;se._

Parágrafo único. O docente com atribUições .da dlreçao e
coordenação fará jus à gratificação prevista neste artigo, desde que
ministre, no mínimo, 1/3 (um terço) da carga horária mínima de aulas
fixada para o regime de trabalho. o'

i Art. 3° _ O docente de 10 e' 2° Graus ocupante da função de
administração escolar poderá optar entre a remuneração de Di.re~ão.e
Assessoramento Superior (DAS) e Direção e AsslstenCIa
Intermediária (DAI) correspondente ou o vencimento ou salário. de
professor com a gratificação prevista no Anexo. II deste Decr:to-Lel.

Parágrafo único. As funções compreendidas neste artigo serão
exercidas em regime de tempo integral. . _. .

Art. 4° - Os descontos para instituição de Prevldencla SOCial,
referentes aos ocupantes de cargos e empregos de Magistério
abrangidos por este Decreto-Lei, incidirão também sobre as
gratificações percebidas pelo docente.
................................................................................................................
...............................................................................................................,
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Mensagem n9 1.209, de 1997, do Poder Executivo

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do artigo ó I da Constituição Federal.. submeto à elevada deltõeração de

Vossas E.lCcelencias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do

Exército. o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre o Ensino no Exercito Brasileiro e dá outras
providências"

Brasllia, 21 de outubro de 1997.

;;:~~L
EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N' 019-A3.1IMEx, DE 20 DE MAIO DE 1997

DO Sa. MINISTRO DE ESTADO DO EXÉRCITO

ExceJenrissimo Senhor Presidente da Reptiblica.

J. O Exercito Bra.si/eira busca de formi1 !iistemática a modenúzação de seu sistema de ensino
:I:~s a uma maIor c:.ficiencla no processo ensino-aprendizagem e eficácia no desempenho da!; funçõ;

~', ~ ens.i~o :tualmenté desenvol~do.nD â~bito do ExérciIo Brasileiro. par conta. do parágrafc
UIUCO do ano 62 da I.:el n- 4.024, d~ 20. de dezembro de 1961 ede an., '68. da Le:i n!! 5.692;-,de 1I de'agostc
de ~971. re~e suas n~~as consolidadrSpétãs"disposíções da Lei fi!!. 6.265. de 19 de novembro de 191~
(Le1 de Ensmo do Exercito) e alteradas pela Lei n!!. 7.516 de 23 de dezembro de 1986 e Lei n'l8 040 d
S de junho de 1990. • ,. • (

3. Outrossim, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei n!!. 9,394 de 20 dl
de~mbro d.e 1996 - além de revogatória da Lei fi9. 4.024/61 e da Lei fi!!. 5.692171, enseja adeq~lÇões dt
memo ao Sistema de Ensino do Exercíto

4 A vigência do D~creto-Lei n9. 103, de 23 de dezembro de 1937 e da Lei n!!. 5.701. de 09 dt
set~m?ro ~e 1971, normas maJores do Magístério do Exercito, levou a instituir a lei do Ensino fi{

Exer~l~o vIgente c?m, o defeito estrurural de não subordiRIlr li docencia ao ensino· dai, o conflito n;
defiruçao da prevaJencla entre os fatos de ensino (atividade-fim) e de magisterio (atividade-meío).

S. Além do confIíto supracitado, a atuaI Lei de Ensino do Exército. ultrapassaJa pela cvoluçàt
da Força e do seu~ nio contemplJ. .u situações de fato abaixo relacionadas, para JlS quais. dentrl

........ - JegUlamentaçio:
- linha. de ensino para as atividades complementares~

'.. concessio expressa do grau universitário plUll a Aeademia Militar das Agulhas Negra;

- reconhecimento, suprimento e equivaléncia de titulos e graus acadêmicos e do rúve
médio;

• ftexibílizaçio dos processos de matricula nos diversos cursos;

- tixaçio dos princípios e objetivos do ensino militar;

- adequaçlo das disposiyões JegItis à modernização do processo ensim>-aprendizagem;

- efetiva caracterização dos Colegios lvIilitares como ensino preparatório e assistencial;

- qualificaçio para a atividade militar pem1llll<tlte através da inxtruç!o militar.

6. Rica em partiCUlaridades e omissa em essencialidades, a Lei n! 6:26Sf'is e suas modificações
do normas desatualizadas e impeditivas li modernização da ensino. já em curso no Exército.

7. Também ultrapassada, encontra~se a atual Lei n~ 5.70JnJ. revogatória do Decreto·Lej
fi. 103131, eis que ela. se mostra. absolutamente inexeqüivel na subordinação comum de docentes civis e
militares, em ruJo dos seguintes fatos legais:

- quanto lOS docentes civis, ela estã ultrapassada pelo Decreto-Lei ~f!. UIS8, de ]6 de
lIiwec'áro de 1981, por sua. vez já revogado pela Lei rf. 7.596. de ]0 de abril de 1987, que instituiu para o
mqistéria civil da Uniio. o Pfano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos
(PUCRCE);

- o Regime Jurídico Único (RJU). estabelecido pela Lei n9. 8.1 ]2, de 11 de dezembro de
1990, também alcança todos os docentes civis do Ministério do Exército.

- a estrutura remuneratória para. ambos os segmentos docentes, prevista na Lei rf. S.701nl.
ji foi alttr&da pela Lei n!! 1.596/87 e seus dispostos para os docentes: civis, e pela Lei nS 8.237. de 30 de
lOlembro de 1991 (Lei de Renumeraç!o dos Militares· LRM), para os militares;

• quanto aos militares, ela não contempla a docência pelos ofic::iais do Quadro
Complementar, do Quadro Auxiliar e pelos convocados e designados para o serviço ativo, além de não
acolher aexo~ ex-officio;

-a gestlo dos professores militares subordina-se à Jegislaçio comum à Força.

1I. Consenlineo ao ..pirito de desburo<ntizaç!o e melhoria da AdministrlÇlo Federal
presente no governo de Vossa Excelência, a propom em lide, a16m de sanar os inconvenientes citados t

ensejar a necessária modernizaçlo do ensino no Exército, propic:iarí. condições de:

• efetiva integraçio com a eduClçIo nacional;

- valorizaçio do militir frente à sociedade;

• maior cficiência,~ o exerclcio docente~

- maior flCXl'bilidade na gatia do cnJÍDO e do magistério.

12. AJ despesas decorrentes da medida estia previstas no orçamento do Ministtrio do Exército
=eiJ~7 e SUl. adoçio nlo ensejl. aumento nas despesas de pessoal e. de inves~tos, redu.zindo as de

l3. Nestes termos. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter á elevada consideraçio de
Vossa Exce1Encia a proposta de projeto de lei em apenso. na certeza de que & SUl aprovaçlo será um
descomplicador nas atividades docentes e de magistério do Ministério do Exército.

Gen Ex ZENILDO GONZAGA ZOROASTRO DE LUCENA
Ministro de Estado do Exército

ANEXO À EM N' 019 A3.I-MEx, DE 20 DE Ml\ID DE 1997.

1. Sintese da. situação que reclama providências.

o Exércilo Brasileiro busca de formJ. sisternitica a modernização de seu el15ino.

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional· Lei nll9.394. de 20 de dezembro de 1996
enseja adequações de mérito ao Sistema de.Ensino do Exercito.

A atual Lei de Ensino do E~ército. ultrapassada pela evolução da Força e do seu ClÍsino, nlo contem
pla as situações" de filto abaixa relacionadas, pira as quais urge regulamentação:

linha de ensino plra as atividades complementares;

- concessão expressa do grau universitirio paria Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN);
- reconheeimento, suprimento e equivalênc:ia de: títulos e graus academicos e do nível médio;
- flexibiliuçio dos processos de matricula nos diversos cursos;
- fixaçio dos princípios e objetivos do ensino militar;
- adequaçio das di.posições legais. modernizaç1o do pro<esso ensino-aprendizagem;
- efetiva CIrIcterização dos Colégios Militares como ensino preparatório e usistenciaJ;
.. ualifi o ara a atividade militar nnanente &travês da instro O militar.

2. Soluções e providencias contidas na medida proposta.

Lei dispondo .sobre o Ensino no Exército Brasileiro.

A proposta em lide, além de sanar os inconvenientes <:itaàos e ensejar a nec.ess:íria modemizaçio do
Ensino no Exército. propiciará rendições de:
• efetiva. integraçio com a e:ducaçio nacional;
• valorizaçJo do militar frente i sociedade;
• maior eficiência para o exercicio doceate;
- rntior flexibilidade 11& estio do ensino e do .stério.

3. Alternativas existentes i medida proposta.

I NIo hi projeto no Executivo ou no Legislativo sobre a matéria.

4. Custos

As despesas decorrentes da medida estio prcvístu no orçamento do Ministêrio do Exército para 199i
e sua. adoçlo Dio enseja aumento nu despesas de pessoal e de investimentos. reduzindo 1$ de custeio.

5. Razões que justificam I urg;;n.ciJ.

6. Sinl_ do parecer do órgio luridiro.

Examinada a matéria sob o aspecto dejuridicidade, nada a opor. nem a acrescentar, estando a propos·
ta em condi de ser encaminhada j elevada J recia o do Senhor Presidente da . ica

I. Desnecessária para o professorado militar e supérflua em relação a05 docentes civis. 2

\'ifincia da Lei nl S.7Dln1 e de suas modificações é fato complicador para o magistério no Exército etT'
taoe doa direitos subjetivos, minudênc::ias, superveniências e i1idências com disposições de ensino. as quab
"IUidamente provocam situações contenciosas.

9. O fato de que a modernização do ensino é realidade administrativa em curso, obstada paI

nDffiUlS carentes de correição, justifica o caráter de urgencia mt adoção da nova Lei de Ensino do Exército
ora p~oposta., e da revogação da atual Lei do Magistério do Exército.

Aviso n' L 363 - 5UPARlC. Civil.

/ Em 21 de outubro de 1997.

10. O car.iter de relevância também justifica~se, eis que as leis em questto são pertinentes i
profissionalização dos quadros, atividade cuja continuidade é essencial à operacionalidade do Exército. Senhor Primeiro Secret:àriot
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Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssímo Sen.1or Presidente da
Republica relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre o Ensino no Exército Brasileiro e dá outras
providências",

Atenciosamente,

~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
~~~iL~~~ário da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N° 3.848, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS N" 348/91

Autoriza o Poder Executivo a suboràinar a Policia Portuária ao
Departamento de Polícia Federal.

(AS COMISSõES DE RE:LAÇOE:S E:XTE:RIORE:S E DE DEFESA NACIONAL; E DE:
CONSTITUIÇ!O E JUSTIÇA E DE RE:DAÇAa (ART. 54»

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É o Poder Executivo autorizado a subordínu a Polícia Portuâria. como
força de policiamento. ao Departamento de Polícia Federal.

Parágrafo único. O quadro da Polícia Portuária terá seus cargos de provimento
efetivo preenchidos de acordo com o que dispõe o art. 37 da Consntuição Federal.

Art. r Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário,

Seaado Federal. em - // de novembro de 1997

i~~o'/dÍ)SenadoyAntoruo Carl _ alhães
Presidente do Sea do deral

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOSLEGISLATNOS-CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO VII
Da Administ~çãoPública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art.37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas -e
títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o praio' de validade do concurso público será de até dois
anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de
convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de

provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos
concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - os ,çargos em comissão e ·as funções de confiança serão
exercidos, prefereneÍalmente, por servidores ocupantes de cargo de
carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em
lei;

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical;

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

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos
para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua
admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público;

* Vide Lei número 8, U5. de 09 /2/993,

X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem
distinção de índices entre servidores públicos civis '·e militares, far
se-á sempre na mesma data;

XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a
maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados,
como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores
percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por
membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do
Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no
Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores
percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito;

* Vide /,e! número 8,852. de O~ 02 199~.

XII - OS vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

* Vide Lei número 8,852. de 04 02 /99~.

XIll - é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para
o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o
disposto no inciso anterior e no Art.39, § la;

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de
acréscimos ulteriores, sob o mesmo titulo ou idêntico fundamento;

XV - os vencimentos dos servidores públicos, civis e militares,
são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõem os artigos
37, XI, XII, 150, lI, 153, m, e 153, § 2°, I;

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
xvn - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções

e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia
mista e fundações mantidas pelo Poder Público;

XVlII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão,
dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre
os demais setores administrativos, na forma da lei;

XIX - somente por lei específica poderão ser criadas empresa
pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública;

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação
de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim
como a participação de qualquer delas em empresa privada;

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
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de licitação pública que assegure igualdade' de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que' 'estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

§ 1° - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos.

§ 2° - A não-observância do disposto nos incisos II e 1II implicará
a nulidade do ato e a punição da autoridade responsavel, nos termos
da lei.

§ 3° - As reclamações relativas à prestação de serviços públicos
serão disciplinadas em lei.

§ 4° - Os atos de improbidade administrativa importarão a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabivel.

§ 5° - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilicitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos
ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6° - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa,

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEçÃom
Das Leis

Art. 65 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto
pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção

ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o
rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM ' PLSII03481991 PROJETO DE LEI (SFI
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 23 10 1991
SENADO PLS 003481991

AUTOR SENADOR 'NELSON CARNEIRO PMDB RJ
EMENTA DA NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO NONO DO DECRETO·LEI3, DE 27 DÉ

IANEIRO DE 1966, QUE DISCIPLINA AS RELAÇÕES JURJDICAS DO PESSOAL QUE
INTEGRA o SISTEMA DE ATIVIDADES PORTUARlAS,

DESPACHO INICIAL
(SF) COM, CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (Ccn

ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
114 11 1997 (SFl SUBSEC CClORD LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)

RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 04 DE NOVEMBRO DE 1997
ENCAMINHADO A

, (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)ISSEXP) EM 11411 1997
TRAMITAÇÃO

23 lU 1991 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA

23 1f11991 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCI (DECISÃO TERMINATIVA), ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS PELO PRAZO DE os (CINCO) DIAS UTEIS,
DCN2 24 10 PAG 7253 ,

JI lU 1991 (SF) COM CONSTITIJIÇÃO E JUSTiÇA (CCI)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

JI 10 1991 (SF) COM CONSTlTUlÇÃO E JUSTIÇA (CCn
RELATOR SEN JOSE PAULO BISOL

23 06 1992 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA RQ <18, DO SEN NELSON CARNEiRO, SOLICITANDO A
INCLUSÃO DO PROJETO EM ORDEM DO DIA
OCN2 2.J 06 PAG 5145

2J 061992 (SF) SUBSEC CClORD LEGISLATIVA (SFI (SSCLSI
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ 4J8)

12118 1992 (SF) PLENARlO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ 438),

12 08 1992 (SF) PLENARlO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADO o RQ 438, DEVENDO A MATERIA SER
INCLUlDA OPORTUNAMENTE EM ORDEM DO DIA
DCN2 1J 08 pAG 661111

18081992 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA NOS TERMOS DO ART, 172. I. DO
REGIMENTO INTERNO. DEPENDENDO DE PARECER,

18 OS 1992 (SF) PLENARIO (PLEN)
PARECER ORAL FAVORAVEL. RELATOR SEN MANSUETO DE LAVOR.
SENDO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) SESSÕES ORDINARIAS
PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
DCN2 19 OS PAG 6715,

27 OS 1992 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO. SENDO QUE AO
PROJETO FOI APRESENTADA OI (UMA) EMENDA. DE AUTORIA DO
SEN DARIO PEREIRA

2708 1992 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ. PARA EXAME DA EMENDA
DCN2 2S OS PAG 7006

27 os 1992 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJl
RELATOR SEN JOSE PAULO BISOL

3I 03 1993 (SF) COM, CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC))
DEVOLVIDO PELO RELATOR PARA REDISTRIBUIÇÃO,

14041993 (SF) COM, CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC))
RELATOR SEN CID SABOIA DE CARVALHO

2605 1993 (SF) COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE
SER INCLUlDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMlSSÃO,

20 03 1995 (SF) COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN NEY SUASSUNA

07 04 1995 (SF) PLEN1\RJO (PLEN)
LEITURA RQ, 500. DE AUTORIA DO SEN JOSE AGRIPINO,
SOLICITANDO ALEM DA COMISSÃO CONSTANTE DO DESPACHO
lNICIAL DE DISTRIBUIÇÃO. SE!A OWlDA TAMBEM A DE
SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - C/,
DCN2 08 04 PAG 4962

0704 1995 (SF) SUBSEC COORD LEGISLATIVA (SI') (SSCLS/
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ 500)

1804 1995 (SI') PLENARIO (PLENl
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ 500),

18041995 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADO O RQ 500

18 04 1995 (SI') MESA DIRETORA
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMlSSÕES
DCN2 1904 PAG 5270,

19041995 (SF) SERVIÇO COMISSÕES PERMANENTES (SF) (SCP)
ENCAMINHADO A CC! PARA EXAME DA EMENDA OFERECIDA EM
27 DE MARÇO DE 1992, DEVENDO, A SEGUIR. SER EXAMINADO
PELACL

1904 1995 (SF) COM, CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC))
ENCAMINHADO AO SEN NEY SUASSUNA. PARA EXAME DA EMENDA
OFERECIDA EM PLENARIO

31051995 (SF) COM, CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDiÇÕES DE
SER INCLUlDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMlSSÃO

14081995 (SF) COM, CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC))
RETIRADO DA PAUTA PELO RELATOR. SEN NEY SUASSUNA, PARA
REEXAME DA MATERIA

21 os 1995 (SF) COM CONSTITIJIÇOÃOEESTJUANDOsnçAA~!h,RIAEM CONDiÇÕES DE
DEVOLVIDA PELO RELAT R. -
SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMlSSAO,

08 Ii 1995 (SI') COM, CONSTITIJIÇÃO E rosnçA (CC))
PARECER. SEN NEY SUASSUNA. FAVORAVEL NOS TERMOS DA
SUBEMENDA OI-CC!, (FLS, 14 A 16),

09 II 1995 (SI') COM, CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA (CCJ) EXAME
ENCAMINHADO AO SCP. A FIM DE SER REMETIDO ACI PARA
DA MATERIA. CONFORME RQ, 500/95,

27 02 19% (SI') COM, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA (CI)
RELATOR SEN GERSON CAMATA,

0503 1996 (SF) COM, SERVIÇOS DE INFRACOM-MINUTESTR~p~CER. PEj,.A
DEVOLVIDO PELO RELATOR.
APROVAÇÃO CONFORME O APROVADO PELA CC),
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2703 1996 (SF) COM SERVIÇOS DE INFRA-ESTRU1lJRA (Cl)
PARECER. SEN GERSON CAMATA. FAVORAVEL. (FLS. 17 E 18).

28 03 1996 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA PARECERES I~S- CC] E l.ffi - Cf.
DSF 29 03 PAG 5222 E 5223.

2803 1996 (SF) SUBSEC. COüRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.

OI 04 19% (SF) SUBSEC. COüRD LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 16 DE ABRJL DE 19% I.

1604 1996 (SF) PLE~ARlO (PLEN) _
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DlSCUSSAO TURNO UNICO.

16041996 (SF) PLENARJO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA.

1604 1996 (SF) PLENARlO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADAS A EMENDA SUBSTITUTIVA E A SUBEMENDA.
FICANDO PREJUDICADO O PROJETO

1604 1996 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CDlR PARA A REDAÇÃO DO VENCIDO PARA O TURNO
SUPLEMENTAR
DSF 1704 PAG 6400 E 6401.

2204 1996 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA PARECER 209 - CDm OFERECENDO A REDAÇÃO DO
VENCIDO PARA o TURNO SUPLEMENTAR RELATOR SEN NEY
SUASSUNA
DSF 23 04 PAG 6702

2204 1996 (SF) SUBSEC COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO 'INCLUSÃO ORDEM DO DIA PARA0 TURNO
SUPLEMENTAR

25 04 1996 (SF) SUBSEC COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA l4 DE MAlO DE 1996.

1405 19% (SF) PLENAIl,IO (PLEN) _
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DlSCUSSAO TURNO SUPLEMENTAR DO
SUBSTITUTIVO AO PROJETO.

14 OS 1996 (SF) PLENAR,lO (PLEN)
DISCUSSÃO ENÓERRADA.

I~ OS 1996 (SF) PLENARlO (PLEN)
LElTURA EMENbA I-PLEN. DO SEN GERSON CAMATA.

[405 \,,% (SF)MESADIRETORA
DESPACHO AS CC] E CI. PARA EXAME DA EMENDA.
DSF 1505 PAG 8018

1505 1996 (SF) SERVIÇO COMISSÕES PERMANENTES (SF) (SCP)
A CC] PARA EXAME DA EMENDA I-PLEN. DEVENDO A SEGUIR. IR
AO EXAME Di'\: CI.

16 OS 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC1)
ENCAMINHADO AO SEN NEY SUASSUNA. PARA EXAME DA EMENDA
00 I DE PLENA)1JO. _

13 06 1996 (SF) COM. CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA (CC1)
DEVOLVIDA PELO RELATOR SEN NEY SUASSUNA, ESTANDO A
MATERJA EM CONDIÇÕES DE SER INCLUlDA NA PAUTA DE REUNIÃO
DA COMISSÃO

10 12 1996 (SF) COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC1)
PARECER SEN NEY SUASSUNA. FAVORAVEL A EMENDA I - CCI.

1712 1996 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA PARECER 673 - CC]
DSF 18 12 PAG 20845 E 20846

1712 1996 (SF) SUBSEe. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA

07 oI 1997 (SF) SUBSEC. COüRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO SCP. COM'DESTINO ACI. PARA EXAME DA
EMENDA.

1903 1997 (SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA (CI)
REDlSTRlBUIÇ,ÃO AO SEN ROMERO JUCA.

01041997 (SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA (CI)
DEVOLVJDO PELO RELATOR COM MINUTA DE PARECER ESTANDO A
MATERJA EM CONDiÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO
DA COMISSÃO.

07051997 (SF) COM SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA(CI)
PARECER SEI' ROMERO JUCA. f AVORAVEL A EMENDA OI - PLEN.

1205 1997 (SF) SUBSEC ·COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXÂDA LEGISLAÇÃO ClTADA E REFERENTE A MATERJA NO
PARECER DA CI. DE FLS. 25 A 28

23 05 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA PARECER 283 - CI.
DSF 24 05 PAG 10398 E 10399.

23 OS 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.

26 06 1997 (SF) SECRETARJA GERAL DA MESA (SGM)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 26 DE JUNHO DE 1997.

04 II 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO SUPLEMENTAR DO
SUBSTITUTIVO AO PROJETO.

04 II 1997 (SF) PLENARJO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADOS O SUBSTITUTIVO E A EMENDA 1 - PLEN.

04 II 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CDIR. PARA A REDAÇAO FINAL
DSFOS 11 PAG

04 11 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA PARECER 6% - CDIR OFERECENDO A REDAÇÃO FINAL.
RELATOR SEN RONALDO CUNHA LIMA.

04 11 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 933. DO SEN ROMERO JUCA.
DE DISPENSA DE PUBLICAÇÃO PARA IMEDIATA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL.

04 11 1991 (SF) PLENARlO (Pl.EN)
DISCUSSÃO ENCERRADA, SEM DmATES.

04 11 1991 (SF) PLENARlO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVAOA AREDAÇÃO FINAL.

04 11 1991 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.

DSf.oS!1 PAG j~ {. ?/'7:j
04 11 1991 ACAMARA DOS DEPUTADOS COM OOflSf N" Y

Oficio n'/<4~ (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à revisao
da Câmara dos Deputados. nos teImaS do art. 65 da Constituição Federal, o Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado n' 348, de 1991, constante dos autógrafos em anexo, Gue
"autoriza o Poder Executivo a suboráinar a POlÍcÍa Portuária ao Departamento de
Polícia Federal".

Senado Federal, em I J de novembro de)997

Senador Car;l:;os Pat:roc!nio
Pri.meiro-Secret"ário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Depurado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
vpll..

PROJETO DE LEI N° 3.849, DE 1997
(Do Sr. Agnelo Queiroz)

Dispõe sobre tratamento fiscal relativamente a deficiente.
físicos.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N~ 1.294, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Fica isenta do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados a aquisição de muletas, próteses,
aparelhos tutores e equipamentos que facilitem a locomoção de deficientes
fisicos.

Art 20 As pessoas flSicas ou jurídicas que doarem, a
deficiente fisico carente, produto referido no anigo anterior especialmente
adquirido para essa doação, poderão deduzir o montante do preço,
respectivamente, na declaração de rendimentos ou na detenninaçlo do lucro
real.

Art 30 Esta lei entra em vigor em 10 de janeiro do ano
seguinte ao de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
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.ruSTIFICAÇÃO

Todas as pessoas que se preocupam com a melhoria
das condições de vida do ser humano não podem deixar de se
sensibilizar com a ttiste situação dos deficientes fisicos que, em decorrência
de carência fmanceira, estão impedidos de adquirirem produtos ou
equipamentos necessários à sua locomoção.

o direito de "ir e vir" é um dos mais importantes para
a realização plena da personalidade humana, sendo imperioso que se
colabore com os infortunados. buscando-se de todas as formas possiveis
minorar-lhes a deficiência.

o projeto de lei, que ora submeto à consideração do
Congresso Nacional, adota duas importantes providências em socorro do
deficiente fisico pobre.

Primeiramente, é concedida isenção do lmposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes sobre
os bens elencados, o que os tornarà mais acessiveis, com a diminuição
de seu preço.

Por oulro lado, busca-se estimular gestos de
solidariedade, permitindo recompensa de natureza fiscal, no âmbito do
Imposto sobre a Renda, às pessoas físicas .ou juridicas que doarem, a
deficiente fisico carente, muletas, próteses, aparelhos tutores e
equipamento que facilite a sua locomoção.

Para que não se alegue diminuição de. receita
orçamentana. o projeto tem o cuidado de estabelecer que sua vigência
ocorrerá somente a partir de I° de janeiro do ano seguinte àquele em
que vier a ser publicado.

Tendo em vista os motivos humanitàrios que inspiram
a apresentação do presente Projeto de Lei, estou convicto que poderei
contar com o apôio de meus ilustres Pares.

Sala das Sessões, em?, de .u de I 997.

PROJETO DE LEI N!! 3.850, DE 1997
( Do Sr. Corauci Sobrinho)

Estabelece incentivo fiscal às empresa.s que contratarem
empregados iniciantes e dá providências correlatas ~

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (m:RITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇIlO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

°Congresso Nacional decreta:

Artigo 1° - Fica instituído iocentivo fisca1 às empresas que,
na qua1i&de de empregador, possuam mo I1lÚ\ÍIIlo de 10% (dez por cento) de
empregados que não tenham tido vioculo empregáticio anterior.

§ 1" - Para usufruir do beneficio criado no "caput" deste
artigo, a empresa devem manter em seu quadro de pessoa\, no minimo por 2 (dois)
anos, aquele empregado que for admitido nos moldes desta lei.

§ 2°_ A empresa que atender às exigências previstas nesta
lei, receberá, para cada empregado existente em confonnidade com O disposto no

parágr.lfo anterior, certificado individual correspondente ao valor do iocentivo fiscal,
na forma a ser regulamentada por decreto.

§ 3°_ As empresas portadorns dos certificados poderão
utilizá-los para pagamento do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza.
previsto no artigo 153, JJI, da Constituíção Federal, até o limite de 10% (dez por
cento) do valor devido, a cada iocidência, em confonnidade com o número dos

empregados contrarados de acordo com esta lei, na fozma a ser disciplinada por
decreto.

" . . § ~o- .Os c~cados, emitidos em nome da empresa
~fiClllt1ll, sedo mtrnnsfenvels e destinar-se-ão exclusivamente ao pagamento do
tnbuto a que se refere O parágrafo anterior.

§ 5°_ O Congresso Nacional determinarà, anualmente o alar
total do incentivo, obedecidos os limites máximo e mínimo ck 2% (dois por c:mto) e
I% (mo por cento), respectivamente, da receita proveniente daquele iotposto.

. § 6° - O beneficio de que trata esta lei será sempre
consIderado na elaboração do projeto de lei orçamentária.

Artigo 20
- A utilização do beneficio a que se refere esta lei,

dependerá de prévia inscrição da empresa no Ministério do Trabalho, que manterá mo
cadastro atualizado das empresas beneficiárias.

§ 1° - As empresaS deveriio fornecer ao Ministério do
Trabalho as ioformaçõe5 necessárias à implantação e atualização do cadastro,
acompanhadas dos documentos pertinentes.

§ 20
- O Ministério do Trabalho cancelará o beneficio das

~presas que apresentarem documentos iocompletos à atualização do cadastro ou
delXllrem de apresentá-los em tempo hábil.

Artigo 3
0

- °prazo de validade dos certificados previstos no
§ 2° do artigo 10 desta lei sem de 1 (mo) ano, a contar da data de sua expedição.

Parágrafo único - Os valores dos certificados seriio
conigidos pelOS mesmos índices de correção aplicados à Unidade. Fiscal de Referência
(UFIR).

. Artigo 4° - Esta lei será regulamentada por decreto do Poder
Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua'publicação.

Artigo 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFleATIVA

A conjuntura do país, com '! desemprego atingiodo niveis
recordes, castiga ainda mais impiedosamente os jovens que necessitam ingressar no
mercado de trabalho. Os atoais niveis de desemprego têl!! impedido até mesmo os

profissionais mais tarimbados de encontrarem colocação; que se dizer, então, daq~es
profissionais, em sua grandtmaioria jovens, que ainda não conseguiram wn emprego e
portanto não tiveram condição de adquirir qnalquer experiência profissional,
conforme sempre exigido pelas empresas para concret:izarl:m a admissão de seus
empregados. ° resultado dessa política discriminatória pode ser
encontrado pelas ruas de nossas cidades e é frequentement[t. noticiado pela imprensa
de todo o país: desempregados dos mais variados niveis Co das mais diversas faixas
etárias, particulannente os mais jovens, dedicam-se ao mercado iofmma1 de trabalho e
às atividades consideradas margioais, sujeitando-se ao subemprego para' obterem o
sustento de suas famílias. Isto .quando não se voltam ao tráfico de drogas, à
prostituição e à outras atividades criminosas, como única forma que encontraram para
prover a própria sobrevivência.

Ao Poder Públíco cabe a adoção de medidas de incentivo
para as empresas contratarem empregados ioiciantes, contnlltiindo, destarte, para o seu
aproveitamento pelo mercado de trabalho, absorção essa que lhes propiciará a
imprescindível e necessária experiência profissional.

Estas as razões que me levam a formular o presente projeto
de lei, que submeto à apreciação dos nobres colegas iotegrantes desta Casa, na
expectativa de sua ràpida tramitação e aprovação.

i I

I

Sala das Sessões, em 134 Dovembro de 1997

~
Deputado Federal
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEçÁom
Dos Impostos da União

Art. 153 - Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou

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

ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural; .
VIl - grandes fortunas, nos tennos de lei complementar.
§ 10 _É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e

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

PROJETO DE LEI N° 3.851, DE 1997
(Do Sr. Marcos Vinicius de Campos)

"DispOe sol>re medidas de apoio aos pais ou respollJl6veis por
pessoas portadoras de deficiências físicas, sSIlJIOriais ou
mentais t1

6

(APENSE-SE AO PROJETO ÔE LEI NS> 4.653, DE 1994)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1°. é assegurada a adoção de horário especial ou a reduçio
de carga horária de trabalho aOll pais ou responsávei$ por ptISIClR poltadoru
de deficiências físicas, sensoriais ou mentais que necessilem de a!lInçio
permanentll ou tratamento educacional, fisioterápico ou terIp6utico em
instituição especializada.

§ 1°. O horário especial, com mobHidacle p8RI o cumprimento
da carga horária de trabalho, será concaãK:lo nOll ClIS08 em que o detlcienle
necessitar de atenção permanente ou quando o horário do tratamento em
insliluiçlio especializada coincidir com o horário de trabalho doa pais ou
responsáveis.

§ Z'. A reduçlio da jornada de trabalho, nos ca_ em que eeta
fOr superior a trinta horas semanais, será concedida quando a mobilldade do
horário de trabalho de que trata parágrafo anterior nAo satiIfizer as
neceukIades de atendimento ao deficiente.

Art. 2". O Poder Executivo regulamentará o diSposto nesta lei no
prazo de sessenta dias a contar de sua publicaçlio.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na dela de sua publicaçio.

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

~ inegável que o cuidado, o tratarroltmo • o lICClII1PIl.'lImento
hospitalar, de reabilitação ou educacional de que l-.lIa a peuoa de4iciInIe

consome horas e horas de vida de seus familiares. E esse necessário
acompanhamento deve ser visto sob duas óticas distintas, mas indissociáveis
entre si.

A primeira delas é financeira. A situação econômica familiar da
grande maioria da população não permite a contretação de um profissional em
tempo integral para acompanhar o deficiente. Aliado a isso, o deficiente tem
despesas.,pessoais muito maiores do que a parcela dita normal da sociedade.
Essas despesas englobam desde acompanhamento médico regular e
continuado, fisioterapia, acompanhamento psico-peclagógico, fonoaudiológico,
etc., como pode até mesmo contemplar várias cirurgias e próteses dos mais
IÍariados tipos. ~ portanto um tratamento muito caro. E na ma"lOfia das vezes o
deficiente não tem renda própria, o que onera ainda mais a despesa familiar.

O benefício mensal à pessoa portadora de de1icíêr,cia, assim
como ao idoso, concedidos por força do art. 203, inciso V da Consliluição
Federal, não atende às reais necessidades do deficiente. Esse benefício
somente é concedido ao deficiente, ou idoso, sem renda própria, e cuja renda
familiar_......_ seja inferior a um quarto do salário mínimo.

Por outro lado, o membro da família que acompanha o deficiente
tem que conciliar essa tarefa com o seu trabalho. E é, às vezes, por isso,
incompreendido, perseguido, prejudicado. Não obstante esses problef!1as, não
pode abdicar do seu emprego.. Dele vem o seu sustento e o de sua familia.
Mais ainda;treqoentemente, o plano de saúde em grupo de seu emprego é
imprescindível para o tratamento do familiar deficiente.

A segunda questão cio.problema é- de ordem afetiva e emocional.
~ evidente, e cientificamente comprovado, que o tratamento médico, psico
pedagógico, fisioterápico, etc., associado ao afeto e ao carinho da família têm
papel fundamental no resuilado do tratamento. Se esse carinho e afeto. forem
acompanhados de equilíbrio e serenidade, proporcionados por uma situação
legalmente respaldada no emprego do familiar responsável pelo deficiente, as
induções à melhoria do deficiente poderá ser ainda mais notadas, e os
resultados mais promissores.

É de se registrar aqui que esta não é iniciativa inédita. Alguns
Estados já adotaram com sucesso essa sistemática, como Distrito Federal (Lei
no 323, de 30.09.92 e Decreto nO 14.970, de 27.08.93) e Rio Grande do Sul. A
Administração Fedeml já ensaiou, ainda que timidamente, iniciativa semelhante.
A Portaria nO 4:0017, de 27.11.95, do Ministério da Administração e Refoona do·
Estado, apenas recomenda a adoção de flexibilização de horário de traball1o.

A Constituição Federal, no inciso 11 do § 1° do art. 227, estabelece
que o Estado promoverá programas de assistência social visando a"~ .lo
.-.-- .lo ,......po e -...11_ npeciAfi'lMo ,..... os po<hNIorn .lo
...... f'Wcw, -..riA1 ou~ ..... _ ... '-'-""fÍÍO NelAI fie
......_ ................ lIeficihciJl, MelfiMte o~ ........ o CI'lIIHoIbo e _
_.i."iA, e _ fIIelli"'Jiío _ .... .... e serrips eoleli_, _

oliMi...po ... pnni_ e ••81 ....j..;~ •. O disposto na Carta Maiór,
vem, também, ao encontro da nossa propositura.

Alguns poderão alegar que essa concessão Iegílima e humana
poderia ter um custo elevado. Talvez! Mas, certamente, um custo bem menor
do que o da omissão e o do sofrimento de se ter um tratamento disponível e ao
alcance das mãos, mas inacessível por razões meramente burocràlicas.

Sala das Sessões, emlvembro de 1997.

Deputado MARCOS US DE CAMPOS
PF - P

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

. ~ .
TÍTIJLO Vlll

Da Qrdem Social .
.........................................................•••.. •••••••••••••••••••••••• ""1' ••••04 .

CAPÍTIJLO II
Da Seguridade Social:

.............................................................................................................................
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SEÇÃO IV
Da Assistência Social

Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e
tem por objetivos:

I - a proteção à familia, à maternidade, à inf'ancia, à adolescência
e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
m-a promoção da integração ao mercàdo de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário minimo de beneficio mensal à pessoa

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios
de prover à própria manutenção ou de tê-Ia provida por sua família,
conforme dispuser a lei:

'ará1raf'o llDico· - A cOhcessio de qualquer d•••es bens

·:dcio. obedecerÁ .. parâ.etroa e cJ:'itérios .. serea explici'ta.cDtlt . lIêf'!

Dido. pelo Poder Execut:iTo, e publicados DO Diário Qf'icial do Dis1:r11:o

Federal,' deyendo considerat',. entre outros 'aspecto3, o &t'au de de1';iciê:!!.

cia, o ~:íYel .ócio-econô.ic:o educacion.l .do seryidor e o nÚllero de pc!:
tador•• de deficiência sob lua responsabilidade~

Art .. 3! - Esta. Lei entra ea via:;or na da.ta de sua p!!.

blicação ..

Art:. 42 - Reyoca.a-se as disposições e. cont:rário.

Srasilia, 30 de setembro de 1992 ..

1049 da Re"púb1.ica e 33!! de~

,JO.lQOlJC DOHI!lOOS RD)IÚ

DECRETO N.•• 14.970 D~ 27 DE agosto DE 19 93

Art. ~,. - 'ara .at1ulir ....e objee1Y'.o, podario .ar

':l.IIII'1:UU!••• ai I ••uillt••••d,:l.d•• , dentra qutr~.:

CAPÍTULO VII
Da Familia, da Criança, do Adolescente e do Idoso

Aut:oriz& ó Poll.r XxecutiTo & d,!
~ar aedid.& .ele apoio aos scrT1djt
res l"'flSpOnSáTeia por . IlOrQdorea

de deficiência. fi.ica.. aena!

ri&ia ou ••nt:úa.

J?ispóe sobre medidas de apeio aos

zervidores"~â.'~straçãoDireta,
Indireta' e'Fundacional do Distrito

Federal que se.jam pais ou responsá

v-ei~ por. d~ic:!-entes, e dá outras
providências:,

DECRETA:

Art. lQ - Os servidores.~· Jui..tr:ci,nistração Direta,
indireta e FuÍ1dacioJal do Distrito Federai. que sejam pais ou res

ponsiv-eis por portador~s de deficiências físicas, sensoriais ou
!Dentais poderio obter os seguintes benefícios, na 'forma regula

-.entada par elite Decreto:

I - horário especial o~ móvel para·cumprimento da

carga horária definida; .
II - redução na carga horária d~ trabalho.

·0 GOVERN.ADOR DO DISTRITO F.ED,?RAL. no uso das atri

buições q~ ~e são conferidas pc~~.artigo 100, in

ciso VII. da. Lei nQ Or9ãnica~ do Distrito Federal,
e tendo em ·vista o disposto na J<ei n" 323. de 3O

de setembro de 1592.

POR'r!\RIA N9 4.017, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1995

O IIINISlRO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAl. E REFoRMA DO
ESTADO, no uso clu suas _ições e tendo em vista o disposto no art. 10. do Decreto 11' 1.590, de
10 de agello de 1995, diJcipll~ pela PortariaIMARE 11' 2.561 de 16.08.95, resollle:

MJNIsTÉRIo DA ADMJNISIRAçÃO E REFORMA DO ESTADO

Art... 2A - Na hipótese da deficiência exigir trata

-.ato especializado em instituição hospitalar, de reabilitação ou
educacional, ao servidor responsável pelo "deficiente poderá ser

concedido Q horário especial com mobilidad~ ~a o cumprimento da
carga horlri., quando comprovada a incompatibilidade entre o bo

riria da repartição e o período em ~e'se fizer necessária a p~e

~.nça do servidor junto ao dependente deficiente; sem prejuízo do
exerclcio do cargo de que é titular.

Parágrafo ünico - Essa hipótese será considerada
quando o .ervid~r estiver submetido a carga"horiz:.ia igualou in
fario~ & 30 (trinta) boràs semanais.

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

.....

o GOVERNAOOR DO DISTIlITO FEDEllAI.,

..Aço S......~ A ciHnA LIIlmLI.nU :00 BZSftZTO lID!
UI. DKCRET.I. J: EU 8O'010XO .I. .nom::HS r.&I:

Art. 12 - "ica o Poder Execut:iTo au'torí••40. ;las'l:1
'tuir .edid.s de ..paio aos' SerTidort:s d. J.daiDia-traçü ltiret:a, Ia4iNu

e Fundad.ona1.. no â.bitodo Dist:ri.to "ederal, quo .ej.. c"MprOY.......a
t:e, paia ou responsáveis por port:adoru de deficiência. liaic." ••l!.
llIIoriab ou aeDt:.!8, d. f'OrDa .. propici~r cond1ç~e. para a a,t.nção .!.
plc:t.al a, 'lu. OI ••••0. t •••• : ju••

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-Ios a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.

§ 10 _ O Estado promoverá programas de assistência integral à
saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de
entidades não governamentais e obedecenâo os seguintes preceitos:

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à
saúde na assistência matemo-infantil;

rr - criação .de programas de prevenção e atendimento
especializado para os portadores de deficiência fisica, sensorial ou

mental, bem como de integração social do adolescente portador de
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e
a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação

. de preconceitos e obstáculos arquitetônicos..
. § 2° - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e

dos edificios de uso público e de fabricação de veículos de transporte
coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência.

.I - .eelu,ão na caraa horária de 'traba1Jlo, ,. ..

.tplaciênci. d~ cadá li't~c;ão ·"Plcífica.

II - Adoção 4. horâ'riO' ••pecial eu' li. h~;árie
• 'vIl, .para" cuapri.ento 4. clraa~ ..
tin·id....·

Rocomendar que sojam levados em CO<lsid''''ção. na flexibiIlzação do horário de
tra)laIho, u noceuidades dos servidolM ....pons;lv.is Iegals por portadores de dellei_ lisIcas,
MIlIOriIis ou menlals que requeiram afençio permanénte ou tratamento educacional. fisiotetápico ou
...piutico__ Im instituiçio eJPOCiaIiz2da•

LUIZ CARLOS BRESSER PÊREIRA
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PROJETO DE LEI N° 3.852, DE 1997
(Do Sr. Edinho Bez)

Novembro de 1997

Proíbe o uso de fumo e bebidas alcoólicas, por professores,
alunos, servidores e visitantes nas escolas públicas e privadas
de 1Q e 22 grau.

(APEN8E-8E AO PROJETO DE LEI NQ 3.626, DE 1997)

O Congresso Nacional Decreta:

Art. 1°. É vedado o uso de cigarros, charutos, e bebida alcóolica nas
dependências de estabelecimentos públicos e particulares de ensino de 1° e 2°
graus.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se a professores diretores
alunos e visitantes. . ' ,

Art. 2°. O não cumprimento do disposto no artigo)O, sujeitam os infratores
as penas de ~~vertência e na reicindência a demissão ou expulsão da escola e
no caso de VISItantes a proibição de acesso ao estabelecimento de ensino.

Art. 3°0 . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4°. Revogam-se as disposiçõese,m contrário.

JUSTIFICATIV A
A falta de um dispositivo legal, especifico, para o controle do uso de drogas
nas escola tem se tomado um entrave ao combate e a erradicação deste mal
que atinge milhões de jovens e adolescentes em nosso País que, embora
iniciando sua dependência quúnica com drogas pennissivas como o cigarro e
a bebida aJcóolica, acabam, mais tarde, por adentrarem ao uso de drogas mais
pesadas e que trazem conseqüências dramáticas aos usuários, a família e a
sociedade em geraI.
Entendendo que o exemplo deve partir de cima, no caso, aqui, os professor e
diretores, e com o intuito de reduzir os riscos e prevenir os estudantes das
escolas de 1° e 2°graus da, dependência que o uso sistemático de drogas
pennitidas, como o cigarro e a bebida alcóolica trazem, decidimos pela
apresentação do presente Projeto de Lei, inspirando nossa proposta no
Projeto Lei de autoria do Vereador Ademar Koerich, do Município
catarinense de São José, já aprovado pela Câmara Municipal e que já traz
idêntica proibição para as escolas do município.
Cabe salientar que o o uso do fum<;> e outras drogas por professores, diretores
e visitantes, incentivam as crianças a agirem da mesma forma, levando-as ao
exemplo de achar que fumar é bonito, é elegantes e outras interpretações,
pelo fato de observarem que seus professores ou superiores também fumam.
Assim, com o objetivo depara o qual reclamamos o apoio de nossos nobres
pares para sua urgente aprovação.

Sala das Sessões, em\~de, ~ \ de 1997.
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PROJETO DE ·LEI N° 3.854, DE 1997
(Do Sr. Adao Pretto)

Sexia-feira 21 37527

Dispõe sobre a participação dos agricultores no processo de
classificação e recebimento do fumo e dá outras providências.

(AS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA' DE ECONOMIA,
INDúSTRIA E CO~RCIO; DE AGRICULTURA E POL1TICÁ RURAL' E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 'lI)

o CONGRESSO NACIONAL OECR~TA : .

Art. 1° - A classificação e. recebimento do fumo, de estufa e de
galpão. quando da aquisição 'pelas empresas e firmas industriais, para
processamento, exportação e comercialização em geral, será efetuada na
fonte de produção, com a participação do agricultor-vendedor e da firma ou
empresa compradora.

§ 1° - Entende-se como fonte de produção o estabelecimento rural
onde ocorrem as etapas finais do processo de produção do fumo.

§ 2° - Tanto o agricultor-vendedor quanto a empresa ou firma
compradora poderão contar com a assistência de suas entidades
representativas correspondentes.

§ 3° - Em caso de divergência quanto à classificação do fumo, que
deverá obedecer às especificações estabelecidas pelo Ministério da
Agricultura, as partes poderão promover a arbitragem através de comissão
tripartite, composta por representantes dos agricultores-vendedotes, dos
empresários-compradores e por fiscal do órgão público oficial, a nível
estadual ou federal.

Art. 2° - Por ocasião do recebimento do fumo na fonte de produção. a
empresa ou firma compradora fornecerá. ao agricultor-vendedor. nota do
romaneio, na qual deverá constar a número de fardos. o peso, a classe e a
data do recebimento do fumo.

§ 1° - As informações constantes na nota de romaneio deverão
constar obrigatoriamente na nota fiscal que a empresa ou firma emitirá em
favor do agricultor-vendedor.

§ 2° - As informações constantes na nota fiscal e na nota ,;"
romaneio, para terem validade, deverão contar como visto do agricultoí'
vendedor, da firma ou empresa compradora e. se for o caso, do fiscal do
órgão de calssificação estadual.

§ 3° - No caso do agricultor-vendedor ser analfabeto. este transmitirá
sua concordância por intermédio de uma pessoa de sua confiança que, em
nome do mesmo, oporá sua assinatura, a rogo.

Art. 3° - São de responsabilidade da empresa ou· firma compradora
todas as obrigações legais decorrentes da utilização de medicamentos e
insumos, inclusive agrotóxicos, quando fornecido elou determinado o seu
uso pela empresa ou firma compradora, respondendo civil e penalmente
por danos a terceiros.

§ 1° - Em caso de intoxicação de qualquer agricultor produtor de
fumo, integrado à indústria, ou de seus dependentes, por herbicidas,
fungicidas, ou qualquer outro agrotóxico manejado em função do 'processo
de produção do fumo, e que exija tratamento médico, os custos serão
integralmente cobertos pela empresa que integra a produção.
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§ 2° - A obrigatoriedade referida no parágrafo anterior cessa quando
a perícia médica realizada por órgão público atestar a completa
desintoxicação do agricultor ou de seus dependentes. declarando-os aptos
ao trabaltió de produção de fumo.

Art. 4° - A presente lei deverá ser afixada nos sindicatos de
trabalhadores e de produtores rurais, nos demais órgãos respresentativos
dos setores ligados à produção do fumo, bem como nas fontes de
produção, para publicidade.

Art. 5° - Esta lei entre em vigor na data da sua publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Esta. .iniciativ.a dá seguimento à proposta apresentada pelo Partido
dos Trabalhadores, na Assembléia Legirlatíva do Estado do Rio Grande do
Sul, em nome do Dep. Est. Pepe Vargas, atendendo a uma reivindicação
histórica dos produtores rurais fumicultores, que encontram enormes
dificuldades no momento da entrega e venda de sua produção.

O modelo de integração verificado nas regiões produtoras de fumo
caracteriza-se, basicamente, pela forma ofígopsônica de mercado, em que
poucas e grandes empresas determinam todo o processo produtivo e são
responsáveis por 100 % da aquisição do fumo. Estas empresas utilizam-se,
via de regra, de duas formas clássicas que resultam na redução da renda
dos agricultores e na ausência de transparência na classificação do fumo:
(i) o controle dos preços pagos aos agricultores e (ii) a manipulação dos
critérios de classificação da mercadoria entregue pelo agricultor.

Assim, os fumicultores do Brasil carecem de instrumentos na
legisla.ção específica que regu!amentem a classificação da produção,
garantmdo aos produtores ruraIs a total transparência desse processo
determinante na renda dos agricultores.

Após o recebimento do fumo, as empresas compradoras isolam os
produtores do processo de classificação, o que, nã'o raro, implica no
rebaixamento da classificação e, consequentemente, na depreciação do
produto. O fumo, que no ato da entrega tenha sido considerado, por
exemplo, de qualidade média. passa, contrariando a orientação técnica, a
ser considerado de qualidade inferior.

Ademais, por ser o cultivo do fumo uma atividade que traz sérios
riscos à saúde pelo uso consecutivo de agrotóxicos - cujos efeitos físicos e
mentais vêm sendo denunciados há muito, inclusive com a constatação de
altos índices de suicídios cometidos pelos agriucltores fumicultores, este
projeto visa, ainda, que as empresas arquem com as despesas médicas de
uma eventual intoxicação, além, de responsabilizar-se civil e penalmente
sobre eventuais danos causados a terceiros.

É neste sentido que apresentamos a presente popositura, contando
com o apoio dos colegas para, pelo menos, estabelecer um mínimo de

justeza e transparência nos processbs de classificação do produto, no
caso, do fumo, junto ao agricultor.

Sala das sessões, em 13 novembro de 1997.

ir~~
~pretto

PT/RS

Novembro de 1997



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUT \D08Novembro de 1997

o SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - V. Exa.
quer falar sobre a ata?

O SR. NILSON GIBSON - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. NILSON GIBSON (PSB-PE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
data venia, salvo melhor juízo, houve um equívoco no
resultado da votação do substitutivo. Foram apresenta
dos à Mesa quatro votos em branco. Todavia, antes de
proclamado o resultado da votação, um Deputado soli
citou ao Presidente que alterasse o seu voto. Então,
persistiram ti'ês votos em branco. Infelizmente, verifico
que houve um equívoco na ala, pois d~la não constam
os três votos em branco. A contagem na Casa era de
49i Srs. Parlamentares.

Peço a V.Exa. que esse problema seja sanado,
para que aqueles três Parlamentares que apresenta
ram voto em branco não sejam prejudicados.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Esta
Presidência recebe a reclamação de V. Exa. e co
munica que esse registro será publicado no Diário
da Câmara, integrando, por via de conseqüência, a
ata da sessão.

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,
faço-o porque, posteriormente, poderão ocorrer ou
tros votos em branco, e espero que isso não seja
uma jurisprudência da Mesa. Temos de ser corretos.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A
Presidência recebe a reclamação de V. Exa.

lU - EXPEDIENTE

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Finda
a leitura do expediente, passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Deputado Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o rombo do BAMERINDUS atinge R$ 5,6 bi
lhões e é muito maior do que as estimativas prelimi
nares do Banco Central. Membros da Comissão de
Inquérito instalada pelo Banco Central nas empresas
do Senador José Eduardo de Andrade Vieira (PTB
PR), ex-Ministro da Agricultura do Governo Fernan
do Cardoso, afirmam que o passivo alcança R$5,6
bilhões somente no Banco, e, incluindo prejuízo apu
rado nas empresas BAMERINDUS S.A. Participações
e Empreendimentos, Bastec Tecnologia e Serviços
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Ltda. e Fundação BAMERINDUS de Assistência So
cial, o valor passa para R$ 8,2 bilhões.

Veja V.Exa., Sr. Presidente, um dos homens
mais preparados e cultos desta Casa: o rombo do BA
MERINDUS, do ex-Ministro da Agricultura do Governo
do Sr. Fernando Cardoso, é de R$ 8,2 bilhões!

Sr. Presidente, as empresas do Senador Andra
de Vieira estão sob intervenção desde março deste
ano. A Comissão de Inquérito do Banco Central con
cluiu os trabalhos na semana passada, depois de oito
meses de investigação, e vai enviá-los ao Ministério
Público Federal, para oferecimento de denúncia, na
conformidade da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986
(Lei do Colarinho Branco - Nilson Gibson), que define
os crimes contra o sistema financeiro nacional.

Sr. Presidente, o relatório final, com mais de 12
mil páginas, distribuídas em 53 volumes, já está
pronto e sob eX?l.me dos Departamentos Jurídico
(DEJUR) e de Controle de Processos Administrati
vos e Regimes Especiais (DEPAD). O Banco Central
tem até o dia 24 de novembro para enviar as conclu
sões ~a Comissão de Inquérito ao Ministério Público
Federal do Paraná, inclusive solicitando a prisão pre
ventiva do Senador José Eduardo de Andrade Vieira
(PTB-PR), de acordo com o art. 311 e seguintes do
Código de Processo Penal.

Sr. Presidente, Sras. e Sts. Deputados, no
caso do BAMERINDUS, o prejuízo foi causado por
operações bancárias irregulares e ilícitas que não
deram certo, ou seja, créditos podres. Esses em
préstimos não foram honrados no prazo previsto
contratualmente. Todos os administradores do BA
MERINDUS, inclusive o Senador Andrade Vieira, ex
tesoureiro da campanha do então Senador Fernando
Henrique Cardoso e que estava afastado da admi
nistração do Banco desde 1992, exercendo as fun
ções de Ministro da Agricultura, permanecem à fren
te da Fundação BAMERINDUS, e os bens estão in
disponíveis por força da Lei nº 6.024, desde a inter
venção do Banco Central, em março do corrente
ano. Porém, o maior credor da BAMERINDUS é o
Banco Central, que injetou naquele Banco mais de
R$ 8 bilhões do Programa de Estímulo à Reestrutura
ção e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacio
nal (PROER), a fim de equilibrar ativos e passivos do
BAMERINDUS, comprado pelo Grupo inglês HSBC.

Veja bem V.Exa., Sr. Presidente, que R$ 8,2
bilhões é um dinheiro que nos está fazendo falta,
com esse reajuste fiscal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos
agora aguardar as providências judiciais do Ministé
rio Público Federal do Paraná.
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Oportunamente voltaremos ao assunto, com a Verde. Conversei longamente com o Dr. Manoel
prisão preventiva do Senador .Edyardo Vieira, que Faustino, médico psiquiatra, antigo combatente pela
deve ser decretada pela Justiça Federal do Paraná, libertação do País do colonjalismo português, ao
salvo melhor juízo. lado de Amilcar Cabral, o líder mais significativo nes-

Era o que tinha a dizer. tas lutas e. que foi também Ministro da Educação.
A SRA. ESTHER GROSSI (Bloco/PT - RS. Ele me complementou informações sobre os últimos

Prpnuncia o seguinte ·discurso.) - Sr. Presidente, trinta anos da história de Cabo Verde que me foram
Sras. e Srs. Deputados, é com imensa satisfação preciosas para embasar o meu diálogo com profes-
que divido hoje com os colegas de Parlamento, mas sores e pessoas daquele País. Deliciei-me com a
também, via A Voz do Brasil, com muitíssimos bràsi- música de Cesarea Evora, a rainha dos pés descal-
leiros, a riqueza da missão que cumpri no exterior, a ços, com a literatura de Germano Almeida, autor do
convite do UNICEF. livro que deu origem ao filme "Testamento do Sr.

Estive em Cabo Verde, país composto de dez Nepomuceno", premiado recentemente no festival
ilhas, a quatrocentos quilômetros de Oakar, para deGramado.
uma assessoria na áréa de educação a professores Certamente, Cabo Verde me marcou muito posi-
vinculados ao Ministério da Educação. tivamente, a ponto de levar-me a comprometer-me a

Um país com 390 mil e 755 habitantes, 300 es- constituir aqui em Brasília o grupo parlamentar de ami-
colas e 100 mil alunos no ensino básico, com a si- zade entre Cabo Verde e Brasil. Este compromisso foi
tuação privilegiada de ter praticamente assegurado o selado no simpático, caloroso e produtivo encontro
acesso a todas as suas crianças na escola, debate- com Parlamentares daquele país na Assembléia Na-
se, entretanto, com aprendizagem insatisfatória, por- cional, onde aconteceram também as demais pales-
que são altos seus índices de repetência. tras que pronunciei para três significativos segmentos

A Ilha de Santiago, na qual se localiza a cidade de participantes, a saber: professores do ensino funda-
de Praia, Capital do país, onde permaneci durante mental, alfabetizadores de adultos e intelectuais da co-
toda a minha .estada, tem uma situação geográfica munidade científk;a de Cabo Verde.
de rara beleza, com suas baías e penínsulas de um Debrucei-me interessadamente sobre as análi-
recorte encantador, assim como são lindas suas ses lá ouvidas a respeito das causas de suas lacu-
montanhas e vales. Ela tem, por outro lado, uma nas na área educacional. Eles as imputam ao fato
aparência pelo menos potencialmente pobre, tanto de que falam normalmente o crioulo e que na esco-
por suas construções como pela aridez de suas ter- la as crianças são alfabetizadas em português, que
ras, produzida por uma nítida escassez de água, seria uma língua estranha e artificial. Entretanto, to-
num arquipélago onde chove somente durante uma das as crianças entendem o português, haja vista
pequena parte do ano. Certamente a muitos estes que assistem às novelas brasileiras e as curtem vi-
fatos encobririam a possibilidade de descobrir no sivelmente. Debatiam gostosamente sobre o Rei do
país muitas de suas riquezas. Gado, evidenciando seu domínio de compreensão

O Fundo das Nações Unidas para a Educação do português. Diante destas constatações, propus-
de Crianças e o Governo cabo-verdiano esperavam lhes a hipótese contrária do que vaticinam, isto é,
que eu os ajudasse a sensibilizar professores, auto- de que, falando o crioulo e entendendo o português,
ridades e sua comunidade científica para os impor- serem alfabetizados na escol§v em português pode
tantes e fecundos avanços disponíveis hoje nas ser-lhes de muito proveito, porque o trânsito entre
ciências da inteligência, potenciais para uma refor- dois idiomas é um excelente ingrediente para a
mulação completa da escola. Como fazê-lo? construção do pensamento.

,Completei, in loco, cuidadosamente, a prepa- Para além do âmbito da educação, parece-me
ração das várias conferências que iria proferir. Visitei que o estreitamento de laços entre Brasil e Cabo
escolas, entrei em salas de aula e propus desafios Verde é uma irmandade que certamente poderá tra-
aos alunos para conhecer elementos de seus pro- zer muitos benefícios para ambas as partes, e espero
cessos de construção de pensamentos. Ao lado des- que minha recente missão que acabo de sintetizar,
tas buscas estritamente didáticas, mergulhei o me- prestando-lhes contas nesta tribuna, sirva de incentivo
lhor que pude em contatos humanos, os mais va- uma aproximação efetiva entre os dois países.
riados possíveis. Jantei com seis casais na Embai- Era o que tinha a dizer.
xada do Brasil, onde rolou um bate-papo interes- A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES.)-
santíssimo sobre as identidades culturais do Cabo Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comemoramos
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hoje o Dia Nacional da Consciência Negra. Essa
data foi escolhida p'orque, há 302 anos, num 20 de
novembro, morria 'Zumbi dàs Palmares; baluarte da
luta contra a escravidão no Brasil P. que tem seu lu
gar em nossa história como símbolo da luta pela li
berdade e pelos direitos fundamentais. Líder do qui
lombo que se constituiu no maior foco de resistência
ao regime escravocrata institucionalizado à época e
também no mais forte traço cultural da presença afri
cana em nosso País, o de Palmares, sua figura de
defensor de causa tão nobre é um exemplo cívico
para a consciência nacional.

A luta pela liberdade não acabou com a procla
mação do fim da escravidão no Brasil, O sonho de
Zumbi, que ainda é o da maioria do povo brasileiro,
não se resume a liberdades políticas, à troca de se
nhores; ele buscava a liberdade mais ampla, que asse
gure a igualdade social e, afinal, a plena realização do
homem. Em Palmares, índios, brancos, negros, ma
melucos, cafuzos e mulatos eram tratados igualmente
e mereciam respeito. Essa lição é primorosa, e seu
ideal precisa ser cultivado em qualquer tempo.

Os negros, como escravos, privados de sua li
berdade, de sua cultura, de sua religião, forneceram
braços, pernas, pulmões e corações para construir
as raízes e a força econômica do Brasil. As maravi
lhosas contribuições culturais são o mais forte exem
plo da beleza dessa raça.

A escravidão foi uma tragédia para os negros,
mas também para o Brasil, uma deformidade que in
felizmente nos deu como herança um país campeão
de contrastes sociais. As sementes plantadas no pe
ríodo da escravidão foram regadas e deram origem
ao nosso apartheid social.

Com o fim da escravidão, depois de séculos de
lutas, o calvário ainda não terminou e aparece hoje nas
mais variadas formas, não apenas para os negros,
mas para a grande maioria de nosso povo. Formas no
vas e requintadasde escravidão a escravidão assala
riada, a escravidão do trabalho e da prostituição infan
til, a escravidão da violência contra mulheres e crian
ças, a escravidão do desemprego, a escravidão do
preconceito, que faz os descendentes dos antigos se
nhores de engenho se negarem a reconhecer no povo
pobre algo mais além de escravos.

Não podemos permitir a continuidade dessa si
tuação. A característica maior da democracia é a justi
ça e a igualdade social. Precisamos agir hoje para tor
nar possível um futuro sem as marcas da escravidão
que lamentavelmente ainda persistem em nosso País.

O registro de data tão importante no calendário
nacional é também um compromisso por mim assumi-

do como pessoa pública e ciente da importância
desta Casa em contribuir para a formação de opinião
e a transformaçao da sociedaáe, mantendo acesa a
chama infinita da luta pela liberdade e igualdade nas
mentes, nos corações e nas vidas de todos os brasileiros.

Sr. Presidente, também registro nossa reflexão
sobre os dados apresentados pelo IBGE e pelo UNI
CEF, que divulgaram esta semana o documento "In
dicadores Sociais sobre Crianças e Adolescentes no
Brasil,1991-1996".

Infelizmente, os dados não são alentadores.
Como em toda pesquisa que trate da questão social,
nosso País não tem muito do que se orgülhar:
40,4% da população na faixa etária de O a 14 anos
vive em situação de pobreza, com renda familiar
mensal inferior a dois salários mínimos e renda per
capita inferior a meio salário mínimo.

Além disso, um dos problemas destacados
pelo documento é o trabalho infantil. Cerca de 3,5
milhões de crianças e adolescentes entre 10 e 17
anos trabalham quarenta horas ou mais por semana.
Nesse retrato de feições macabras, são constatadas
522 mil crianças de 5 a 9 anos usadas como mão
de-obra barata em nosso País.

Eu já havia registrado em outras oportunidades,
Sr. Presidente, minha preocupação referente a esse
tema. Em tempos de globalização, com a competitivida
de extrema entre os países, o que podemos esperar de
uma nação com tantos contrastes, onde parte significati
va de nossa população de crianças e adolescentes está
exposta aos piores indicadores sociais do mundo?

Os índices do documento do IBGElUNICEF
também apontam graves distorções referentes à
taxa de escolarização. Os pesquisadores envolvidos
no trabalho consideram que o Governo brasileiro
ainda está longe de vencer os desafios na área da
educação, em que o índice de repetência no ensino
fundamental é de 22,7% e a taxa de abandono esco
lar é de 11,4%.

São também preocupantes os dados sobre
mortalidade entre nossos jovens. Os homicídios são
a principal causa de morte na faixa etária de 15 a 17
anos, com 25,3% do total de casos, seguidos dos
acidentes automobilísticos, com 11,7%. Uma gera
ção marcada pela violência, causada pela falta de
acesso à educação, de políticas públicas voltadas
para a cultura, o esporte, o fortalecimento da família
através de mais empregos para os país e as mães
desses jovens, para que tenham uma vida digna.

Sr. Presidente, é urgente que reflitamos sobre
estes dados. Se pretendemos um futuro melhor para



37532 Sexta-feira 21 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1997

o Brasil, precisamos garantir o presente de nossas
crianças·eádolescerites.

Queremos ·nossas crianças na escola, Sr. Pre
sidente. V. Exa., que tanto luta pela educação, assim
como a Deputada Esther Grossi, que aqui também
falou, todos nós temos de somar esforços para não
vermos mais nossas crianças definhando não ape
nas física, mas também intelectualmente, forçadas
ao trabalho em idade tenra, precocemente. Precisa
mos garantir-lhes educação pública, gratuita e de
qualidade.

Por fim, convido meus pares, certa da preocu
pação de todos em lutar pela erradicação do traba
lho infantil, para prestigiarem hoje o lançamento
mundial da Marcha Global contra o Trabalho Infantil,
que ocorrerá às 10h no plenário 3, promovido pela
Comissão de Direitos Humanos e pela Frente Parla
mentar da Criança no Congresso Nacional.

O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL-BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, sou daqueles homens que acreditam que a
verdade deve ser dita em todas as oportunidades
com absoluta clareza.

Ocupo a tribuna desta Casa hoje pam referir
me ao aniversário do Governador da Bahia, Paulo
Souto, sem sombra de dúvida um dos baianos mais
importantes de sua geração, uma verdadeira voca
ção para a vida pública que, ao longo de sua carreira
já longa, embora a sua idade ainda não se avance
tanto, teve a oportunidade de demonstrar a impor
tância da sua existência e da sua inteligência em to
dos os cargos que ocupou.

Secretário de Estado em vários Governos, num
desses Governos tive a honra de ser seu colega, eu
como Secretário da Saúde e S.Exa. como Secretário de
Minas e Energia. Acresceflto ainda que S.Exa. foi Vice
Govemador no último Govemo do grande baiano e bra
sileiro Antonio Carlos Magalhães e ao se empossar no
Govemo do Estado soube imprimir a sua marca pes
soal, assumindo uma tarefa que a todos parecia impos
sível: substituir Antonio Carlos Magalhães na chefia do
Govemo da Bahia. E tem feito isso com tanta dignidade,
com tanta lealdade, com tanta competência que as se
mentes plantadas no Govemo Antcnio Carlos Magalhã
es hoje cresceram e produzem frutos da maior importân
cia para o Estado da Bahia.

Industrializando a Bahia, sem sombra de dúvi
dfl, o comando do Governador Paulo Souto leva a
passos céleres o Estado da Bahia a se transformar
no segundo PIB do Brasil. Tem sido de fundamental
importância a sua presença à frente do Governo
neste momento de dificuldade econômica, neste mo-

mento - vamos usar o termo certo - de recessão da
economia brasileira.

É o Estado da Bahia o único que, cumpridas
todas as' determinações .constitUcionais, consegue
durante cada exercício financeiro investir cerca de
500 milhões de dólares. Isso tem assegurado ao Es
tado empréstimos externos, que vêm sendo empre
gados em coisas fundamentais para a própria vida e
o próprio futuro da Bahia.

Lá esta sendo executado o mais auspicioso,
necessário e importante projeto de saneamento bá
sico, o Projeto Bahia Azul, que deverá sanear 80%
do Recôncavo Baiano, do entorno de Salvador.

O projeto de industrialização da Bahia· tem sido,
sem sombra de dúvida, um dos mais importantes do
País. Cerca de seis montadoras estão se instalando lá.

O pólo calçadista que ora se implanta na Bahia
há de ser uma das molas propulsoras do desenvolvi
mento do Estado e, com absoluta certeza, gerador de
superávit para a própria balança comercial do País.

Parabenizo o Governador Paulo Soutopello
seu aniversário e o faço na certeza de que todos os
baianos desejariam fazer o mesmo neste momento.

Quero também registrar que na última sexta-fei
ra, na Govemadoria do Estado, foi anunciada oficial
mente a instalação de duas fábricas de calçado no
meu Município, Santo Antônio de Jesus. Uma dessas
indústrias destina-se exclusivamente à produção de
calçados finos para exportação, e a duas juntas deve
rão neste momento de crise de emprego gerar naquela
cidade cerca de 1 mil e 500 empregos diretos.

Por isso, Sr. Presidente, cumprindo um ditame
da minha consciência e atendendo ao reclamo que,
por certo, fazem os meus eleitores, deixo consigna
do nos Anais desta Casa o meu orgulho de ser baia
no, o meu orgulho de ser conterrâneo do Senador
Antônio Carlos Magalhães, o meu orgulho de ver no
Governo da Bahia o Govemador Paulo Ganem Souto.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Antes
de passar a palavra ao próximo orador, transfiro a
Presidência ao nobre Deputado Nelson Otoch.

O Sr. Ubiratan Aguiar, 1º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr, Nelson Otoch, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Otoch) - Com a
palavra S. Exa., o Deputado João Coser.

O SR. JOÃO COSER (Bloco/PT - ES. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs, De
putados, na última quinta-feira, o Governo do meu
Estado, o Espírito Santo, deu mais um exemplo do
descaso e da truculência com que vem tratando o
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trabalhador capixapa. Em.ato de.extrema intolerân- o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
cia, o Secretário de EducaçãoconvocçlU o .Batalhão Empresàs de Asseio e-Conservação -de J-impeza PI)-
de Choque da Polícia Milítar para reprimir manifesta- blica-oo.. -Espírito- Sânto, 8etiastião Custódio, covar-
ção pacífica de trabalhadores em limpeza, asseio e demente espancado e preso, juntamente com uma
conservação. Esses trabalhadores reivindicavam do trabalhadora grávida de quatro meses, que se en-
Secretário de Educação repasse de recursos para contra internada num hospital, vítima"da violência do
as empresas das quais são contratados, porque es- pelotão de choque, e corre risco de perder a criança.
tão com cinco meses de salários atrasados. No sa- Sr. Presidente, o cidadão é o objetivo e razão
guão da Secretaria de Educação, infelizmente, o Se- maior da ação do homem público, e episódios de
cretário, Sr. Robson Neves, convocou o Batalhão de violência como estes contra trabalhadores nos reme-
Choque da Polícia Militar e colocou para fora com tem a épocas que acreditávamos não mais possí-
violência, inclusive espancamento e prisão, o Presi- veis, períodos em que protestos sindicais eram con-
dente do sindicato da categoria, Sr. Sebastião, e siderados, antes de tudo, como caso de polícia.
mais uma senhora,grávida de quatro meses. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não param

É lamentável que um governo que foi eleito por aí os exemplos negativos que o Espírito Santo vem
com a bandeira da democracia, do respeito ao cida- dando ao País e que, realmente, se igualam muito aos
dão, à vida, tenha atuad,o dess~ forma. do Governo Federal. Na semana passada, tivemos um

A primeira parte do meu pronunciamento no movimento coordenado por alguns Deputados Esta-
dia de hoje é para registrar solidariedade aos traba- duais tentando instaurar uma Comissão Parlamentar de
Ihadores, ao Presidente do sindicato e àquelas pes- Inquérito para fazer o levantamento do desvio de um
soas, que esperam realmente do Governo um trata- aval mal feito pelo Banco do Estado do Espírito Santo.
mento diferenciado, inclusive com a possibilidade de Infelizmente, o Governo do Estado interferiu, ;
receberem o salário em dia, e também para repudiar fez com que uma série de Deputados retirassem a .
mais essa atitude de violência e de desrespeito do assinatura e não permitiu a instalação da Comissão
Governo do Estado com relação aos trabalhadores Parlamentar de Inquérito. Além 'disso, foi à Justiça e
que lhe prestam serviço. conseguiu liminar proibindo que o Tribunal de Con-

Estes trabalhadores, Sr. Presidente, trabalha- tas do Estado do Espírito Santo fizesse um levanta-
vam para a empresa Shopping Limpe, contratada, mento e uma investigação sobre as condições em
emergencialmente, para realizar a limpeza das esco- que aquele aval foi fornecido. E o Estado do Espírito
las estaduais. Vencido o período do contrato, o Esta- Santo, através do seu banco, perde mais 5 milhões.
do ainda não havia preparado concurso público para Mais um exemplo negativo é exatamente o que
a contratação de trabalhadores para a função. Nem foi anunciado hoje nos jornais do Espírito Santo. Mal
realizou nova licitação para contratação dos servi- foi aprovada a reforma administrativa, ainda parcial-
ços. O Governo decidiu absorver esses 8 mil traba- mente, ontem, o Governador do Estado coloca hoje
Ihadores através de Designação Temporária, basea- na rua um novo de plano de demissão, para econo-
dona Lei Estadual nº 5.301/96, que, neste caso es- mizar 62 milhões. Portanto, o efeito do pacote do
pecificamente, transgride nossa Carta Magna. Governo Federal já chega de forma danosa ao Espí-

Diante da indefinição do recebimento dos salá- rito Santo. Lá também teremos as conseqüências
rios em atraso, os trabalhadores estão acampados das demissões, contra as quais queremos protestar,
em frente ao prédio da Secretaria da Educação, de dizendo de fato às sociedades capixaba e brasileira
onde aguardam apenas uma oportunidade de nego- que não concordamos com essas medidas.
ciar com o Secretário, que, em vez de dialogar com Pesquisa do IBGE retrata a situação do País e
trabalhadores, preferiu usar a força policial para ex- do Espírito Santo. Infelizmente, na Região Sudeste,
pulsá-los. Em lugar de palavras de esperança, esses o Espírito Santo aparece como o campeão do anal-
trabalhadores, que ganham em média 204 reais por fabetismo infantil. Então, Deputado Carlos Santana,
mês, sendo que 70% são mulheres, receberam o im- que é capixaba, mas mora no Rio de Janeiro tempo-
pacto do cas~tete e o odor sufocante do gás lacri- rariamente, é lamentável que um Estado como o
mogêneo, cheiro característico de uma fase sombria nosso, com infra-estrutura e possibilidades de aten-
que marcou nosso País, não faz muito tempo. der bem suas crianças, mantendo-as todas na esco-

Gostaria neste momento, Sr. Presidente, de re- la, destaque-se de forma negativa, sendo também,
pudiar a atitude covarde do Governo do Estado e de segundo informações, o Estado com o maior índice
solidarizar-me com a categoria e, especialmente, com de crianças que trabalham em idade escolar.



37534 Sexta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1997

a Estado do Espírito Santo aparece nas man
chetes de jomais de forma negativa. A Deputada Rita
Camata falou muito bem acerc~. do lançamento mun
dial, hoje, da Marcha Global contra o Trabalho Infantil.
a Espírito Santo precisa destacar-se nessa luta, por
que é um Estado extremamente atingido. Apesar de
pequeno, poderia ser um exemplo no sentido inverso.
Trata-se de um Estado com pequenas propriedades,
um povo trabalhador, mas infelizmente a política dos
Govemos Federal, Estadual e Municipais não permite
que as crianças fiquem efetivamente nas escolas. A
partir daí, a sociedade sofre as conseqüências, com
o aumento do número de menores abandonados, de
crianças de rua, da prostituição infantil e automat
icamente dos casos de violência.

a Estado vive realmente uma situ~ção bastante
delicada. Era muito diferente nossa expectativa com
relação ao Governo eleito pelo Partido dos Trabalha
dores (hoje o Governador não pertence mais ao parti
do), mas ele tem adotado todas as políticas neoliberais
do Governo Fernando Henrique e, dessa forma, man
tém a população sacrificada, com conseqüências bas
t8:nte danosas para o conjunto do povo brasileiro.

Sr. Presidente, agravaram~se ainda mais os
problemas depois que o Governo Federal reduziu os
recursos para a área de saúde. No Espírito Santo,
os hospitais públicos e privados estão se organizan
do numa grande manifestação contra o corte de ver
bas para a área de saúde, porque, além da deman
da e de todas as dificuldades que já relatei, a popu
lação mais carente não tem condições de ser atendi
da de forma decente.

Portanto, temos todo os tipos de problema. É
necessário o apoio do Parlamento e da sociedade
brasileira para que nosso Estado, como os outros,
tenha capacidade de desenvolvimento e geração de
emprego, e nosso País seja mais desenvolvido.

A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, nesta oportunidade entregarei à
Casa, para avaliação de V. Exas., resultado do traba
lho da Comissão Externa encarregada de averiguar as
condições dos brasileiros presos no Paraguai.

Sr. Presidente, na condição de Coordenadora
dessa Comissão e também de único membro, tive a in
cumbência de fazer essa averiguação. Visitei oito pre
sídios no Paraguai a partir do mês de agosto e fechei
este relatório para ser entregue não só à apreciação
desta Casa, mas também ao Ministro da Justiça, fa
zendo as recomendações que passarei a relatar.

as resultados dos trabalhos desta Comissão fo
ram a um só tempo surpreendentes e paradoxais.

Com efeito, segundo relatos colhidos entre presidiá
rios e presidiárias brasileiras no Paraguai, sua situa
ção é, em certos casos, ~ exemplo das condições de
alojamento, até melhores do que as encontradiças nos
presídios brasileiros, onde a tônica é a supertotação car
cerária, as péssimas condições de higiene e a alimenta
ção deficitária. Não é, portanto, de se surpreender que,
de todos eles, somente um tenha manifestado o desejo
de cumprir o resto de sua pena no Brasil.

Relativamente à assistência judiciária - tópico
onde as reclamações são mais freqüentes -, é de se
salientar que, embora ainda em condições precárias,
ela vem sendo fornecida com certa regularidade,
custeada pelos serviços diplomáticos brasileiros nos
presídios visitados.

Ficou patente, no entanto, a urgente necessi
dade de gestões a serem feitas pelo Governo brasi
leiro junto ao do Paraguai, visando a medidas efeti
vas contra a morosidade dos procedimentos judiciá
rios, o que, certamente, não é apanágio dos para
guaios com o objetivo final de aplicar-se aos presi
diários brasileiros a integralidade dos benefícios con
sentidos pela legislação daquele país.

Da mesma forma, resultou nítida a urgência de
se resolver a problemática dos menores brasileiros
que delinqüem no país vizinho, ainda mais porque
seu confinamento é feito juntamente com os adultos,
nas mais da vezes praticantes de crimes bem mais
graves do que os praticados pelo menores e quase
sempre mais experientes no trato com a ilegalidade
de todos os matizes, sujeitando-os, portanto, a uma
influência das mais pemiciosas.

Vê-se, pdmmto, que muito do trabalho a ser feito
poderia ser atribuído ao Ministério das Relações Exte
riores, órgão evidentemente equipado para fomecer as
condições de. proteção e amparo aos cidadãos brasilei
ros que demandam o exterior, ainda mais na vigência
de·uma situação de aflição e angústia provocada pela
infelicidade de se cometer um crime.

Em face, pois, dessas considerações, e toman
do-se por base os dados anteriormente relatados, esta
Comissão Extema encerra seus trabalhos mediante a
apresentação das recomendações que julga pertinen
tes sejam adotadas com a maior brevidade possível.

Sr. Presidente, as recomendações que passa
rei a relatar podem ser viabilizadas pelos Ministérios
da Justiça e das Relações Exteriores.

Propomos gestões junto ao Ministério da Justi
ça solicitando a instalação de reforços policiais na
fronteira na região compreendida entre Foz do Igua
çu, no Brasil, e Ciudad dei Este, no Paraguai, bem
como na região fronteiriça de Ponta Porã, no Brasil,
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e Pedro Juan Caballero, no Paraguai, em vista da si
tuação estratégica dessas regiões.

Sr. Presidente, lendo o jomal de ontem, verifique!
que o Sr. Vicente Chelotti, Diretor da Polícia Federal,
estará estabelecendo acordo para reforçar o policia
mento da fronteira, o que não só beneficiará os esfor
ços no sentido de evitar um número grande de tráfico
de armas e de menores, mas, acima de tudo, impedirá
que tantas crianças passem para o território paraguaio.
Como Coordenadora também da Comissão que inves
tigou a prostituição infantil, constatei que centenas de
meninas passam pela ponte de Ciudad dei Este sem
qualquer atuação da Polícia Federal.

Como segunda recomendação, encaminhamos
proposta ao Ministério da Justiça, através de Reque
rimento de Indicação, no sentido de que' seja provo
cado um acordo Brasil/Paraguai tendente à resolu
ção da situação dos menores brasileiros presos na
quele país, já que são inimputáveis no Brasil e impu
táveis no Paraguai, possivelmente a exemplo do
acordo Argentina/Paraguai já existente, que permite
ao condenado o cumprimento da pena no seu país
de origem e, no caso de menores, sua submissão,
no Brasil, ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Também gestões junto ao Ministério das Rela
ções Exteriores para a formulação de uma política
específica de proteção aos presos brasileiros no Pa
raguai, considerando-se o fato de que esse país é o
que alberga o maior contingente de detentos brasi
leiros em todo o mundo, além de apresentar, dadas
as peculiaridades da situação, um grande número de
problemas de várias naturezas.

Gestões junto ao Ministério da Justiça e ao Mi
nistério das Relações Exteriores tendentes à agiliza
ção da tramitação de cartas rogatórias, cuja delonga
tem embaraçado sobremaneira a defesa judicial de
interesses de cidadãos brasileiros no exterior.

Também um requerimento à Comissão de Direi
tos Humanos para a instalação de audiência pública
tendente à ouvida de Deputados paraguaios interessa
dos na questão de direitos humanos, com o objetivo
precípuo de intercambiar informações relativas à ma
nutenção e transferência de presos estrangeiros no
país de origem, culminando se possível com os termos
de um acordo nos moldes do tratado modelo das Na
ções Unidas para a América Central relativo ao tema.

Formulação, pelo órgão competente, de uma
proposta de intercâmbio de presos em épocas espe
ciais, como o Natal ou a Páscoa, em caráter de reci
procidade e a título de indulto àqueles que o mere
cerem;

Manutenção de um corpo de advogados para
guaios encarregados da defesa dos presos brasileiros
naquele país, com ênfase especial ao controle rigoroso
e permanente dos dados processuais, em especial dos
relativos a menores, para fins da correta aplicação dos
dispositivos legais que lhes sejam favoráveis;

Requerimento para a criação de Comissão Ex
terna destinada a averiguar as constantes denúncias
de prostituição infanto-juvenil naquela região, veicu
ladas pela imprensa e pelos órgãos de defesa dos
direitos da pessoa humana.

Requerimento à Comissão de Direitos Huma
nos da Câmara dos Deputados, no Brasil, para que
estude a possibilidade de que os menores brasileiros
presos no Paraguai, embora penalmente imputáveis
naquele pais, sejam indultados e devolvidos ao seu
país de origem, onde seriam submetidos às medidas
punitivas .e educacionais previstas no Estatuto da
Criança e do Adolescente.

Sr. Presidente, para encerrar, quero protestar
mais uma vez contra a atuação do escritório de ad
vogados contratados pelo Consulado de Ciudad deI
Este. Esses advogados não têm qualquer compro
misso.com os brasileiros presos, com a questão da
prostituição infantil ou com qualquer questão relativa
aos interesses dos brasileiros.

Peço medidas urgentes, imediatas e eficazes
por parte do Sr. Ministro das Relações Exteriores
para que investigue o desempenho dos Srs. Cônsul
e Vice-Cônsul das regiões de Ciudad dei Este e Pe
dro Juan Caballero.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO PAULO (Bloco/PT - SP) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na noite de on
tem esta Casa aprovou, por maioria de seus mem
bros, a Emenda Constitucional nº 173/95, que trata
da reforma administrativa. E foi vendida à Nação,
por meio de noticiários, principalmente nos telejor
nais de ontem à noite e nos vários jomais de hoje, a
idéia de que com a aprovação dessa reforma o País
conseguirá recuperar seu caminho.

Ledo engano, Sr. Presidente, e doce mentira.
Ontem, no debate com o Ministro da Fazenda, Sr. Pe
dro Malan, perguntei a S.Exa. que cálculos tinha feito
seu Ministério com a aprovaçãQ da reforma administra
tiva. De pronto o Sr. Ministro afirmou categoricamente:
"Não há nenhum número, não há nenhum estudo que
possa comprovar eventuais recursos que o Estado re
cuperaria com a reforma administrativa".

Hoje, O Globo estampa na sua primeira pági
na: "Reforma administrativa vai render R$ 5 bi para
o Governo". Atento, li a matéria pcl.ra saber em que
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justificativa se baseava afirmativa dessa natureza.
Não há nenhuma. Nenhuma, Sr. Presidente! E. ainda
assim o jornal apresenta hoje ao povo brasileiro a
notícia de que com a aprovação da reforma adminis
trativa o Governo economizará 5 bilhões de reais!

Recomendo aos Srs. Deputados buscarem em O
Globo as fontes que dão garantia para essa afirmação.
Não vão encontrarl O mais próximo de um embasamen
to a que conseguimos ter acesso foi o estudo de um
economista do BNDES chamado Fábio Giambiagi, se
gundo o qual se demitirem 20% do funcionalismo públi
co a economia para o Estado brasileiro será de menos
de 1% do PIB. Pode ser que seja essa a base, mas isso
equivale a.dizer que para recuperar 5 bilhões de reais na
economia o Govemo precisará demitir 20% dos seus
funcionários. Sabemos que isso é inviável.

Sr. Presidente, na prática é impossível diminuir
o número de funcionários públicos num País como o
nosso. Aliás, essa atitude tende a aumentar a de
manda, a procura de serviços públicos. É inevitável
que, numa crise como a que estamos passando,
com tendência ao agravamento, a procura por servi
ço público seja maior: o trabalhador da iniciativa pri
vada, que paga convênio médico, ao ficar desempre
gado vai procurar o posto de saúde, o pronto-socor
ro, o hospital público; aquela família cuja renda ga
rante escola particular a seu filho imediatamente o
transferirá para uma instituição pública, quando o
desemprego chegar à sua casa. A crise inevitavel
mente aumenta a busca por serviço público. Então,
há incoerência e incongruência nessas afirmativas.

Por derradeiro, Sr. Presidente, não posso dei
xar de ressaltar como o Governo obtém maioria.
Veja bem as negociações que fez: para a bancada
evangélica garantiu a lei do silêncio; para a bancada
de Mato Grosso, com exceção do Deputado Gilney
Viana, garantiu a liberação dos recursos para a BR
163; para a bancada ruralista, a quem já liberou 219
milhões, vai liberar mais verba para a formação de
estoques reguladores; já aprovaram emendas pen
dentes'que Deputados apresentaram ao Orçamento;
os incentivos da Amazônia foram garantidos; o teto
salarial aumentou, e ainda há uma série de convê
nios do Fundo Nacional de Desenvolvimento e ou
tros, segundo matéria de O Globo.

Assim, Sr. Presidente, qualquer Governo tem
maioria. Quero ver consegui-Ia no convencimento,
no debate político dentro desta Casa. Essa barga
nha utilizada não está escrita. Mas quem sabe se o
mesmo método para aprovar a reeleição não foi utili
zado para aprovar a reforma de ontem?

Aqui fica essa indagação, para que possamos,
com o tempo, saber se não vai apar~cer mais uma
denúncia de que custaram mais 200 mil reais alguns
votos para aprovar a reforma administrativa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. Cl.ÃUDIO CHAVES (PFL - AM. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, inicialmente solicito a V.Exa. que autorize a
transcrição na íntegra nos Anais da Casa de documen
to que recebi da Federação da Indústria do EstadQ do
Amazonas, da Federação do Comércio do Estado do
Amazonas e da Federação da Agricultura do Estado
do Amazonas intitulado "Repúdio ao corte de incenti
vos fiscais da ZFM e à recessão", no qual constam
conclusões muito lúcidas e cristalinas, chamando o
Pacote 51 de recessivo e afirmando que as medidas
se direcionam apenas para criar confiabilidade extema.

É imprescindível que o Brasil ofereça menor
carga tributária. O círculo vicioso exige taxas de ju
ros elevadas, reduz a produção, aumenta o desem
prego e cria novos déficits. Esses são alguns tópicos
apontados no documento. São conclusões cristali
nas de economistas e técnicos, que faço minhas
neste momento, na tribuna da Casa do povo.

Sr. Presidente quero registrar, pesaroso, duas
perdas irreparáveis ocorridas dias próximos passados.

A primeira é a da Sra. Jandira Carpinteiro Peres,
uma das damas mais íntegras da sociedade amazo
nense, que dentre os descendentes gerou três figuras
muito ilustres da vida brasileira: o Desembargador do
meu Estado, Amaldo Carpinteiro Peres, o ex-Deputa
do e ex-Senador Leopoldo Peres, meu amigo e irmão,
e nosso querido colega, Senador Jefferson Peres. D.
Jandira deixa muita saudades no seio dos amazonen
ses e, na sua prole, figuras ilustres, que muito engran
decem nossa sociedade.

A outra perda a que me vou reportar é do Prof.
Dr. Werther Leite de Castro, notável oftalmologista
da cidade do Rio de Janeiro, ex-chefe de serviço dos
hospitais Getúlio Vargas, Miguel Couto e Souza
Aguiar. Com ele tive a honra de aprender os primei
ros passos da minha formação de médico oftalmolo
gista. Como eu, milhares de profissionais da classe
oftalmológica brasileira foram seus alunos no Hospi
tal Souza Aguiar e nos outros serviços que dirigiu.
Foi também o Dr. Werther um dos fundadores e
membro, até sua morte, do Corpo Clínico da Policlí
nica do Rio de Janeiro, sociedade filantrópica volta
da para o atendimento médico de pessoas carentes
daquela cidade. Ele também deixa muita saudade e
uma folha de serviços registrada a bem da ciência,
de maneira indelével.
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Temos certeza de que nosso Criador, na sua
infinita bondade, g(ande e.supremo Arquitetado Uni
verso, Senhor' dós mundos,. acolherá essas bondo
sas almas no seu reino, da Sra. Jandira Carpinteiro
Peres e do Prof. Dr. Werther Leite de Castro.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

REPÚDIO AO CORTE DE
INCENTIVOS FISCAIS DA ZFM E À RECESSÃO

Acossados por uma fantástica crise financeira
internacional, que em passado recente devastou as
finanças do México (1994), da Argentina (1996), e
nos últimos tempos, da Tailândia e de Hong Kong,
os governos se intimidam diante dessa enorme mas
sa de capitais voláteis, que se movimenta no mundo
inteiro, sem leis disciplinares internacionais que lhe
ofereçam uma segurança m(nima.

O quadro é inquietante sob todos os aspectos,
pois não há regras a serem respeitadas por essa
realidade de capitais vagabundos. A massa de capi
tal líquido que se movimenta, à velocidade de um
meteoro, de um país a outro, de um banco a outro,
de uma bolsa de valores a outra, só respeita as re
gras dos rendimentos máximos, materializados pelas
taxas de juros e da liquidez imediata e segura, de
monstrada pela performance dos orçamentos, es
pelhada nos déficits internos e externos de cada go
verno e no patrimônio líquido de cada nação.

Esta é uma característica do mundo atual, de
tendência globalizante, facilitada pela comunicação
e pelos recursos eletrônicos informatizados, que tor
nam impotentes os governos e as instituições finan
ceiras internacionais, fragilizados pela falta de leis
internacionais institucionalizadas e pelo volume de
recursos de capital líquido, incapazes de fazer face a
essa ameaça invisível e volúvel!

As nações mais vulneráveis são aquelas que
não têm poupanças internas para financiar o seu de
senvolvimento, ou as suas necessidades internas e
externas de suprimentos, e dependem de recursos
externos que lhes financiem os seus déficits.

O Brasil se inclui dentre os países ainda de
pendentes de recursos externos para o seu desen
volvimento e o governo permanece ocupando gran
des espaços na economia brasileira, onde os seus
déficits interno e externo situam-se em torno de 4,5
e 5% do PIB, respectivamente.

O Plano Real contribui para a estabilidade da
moeda, para transparência dos preços relativos, ofere
ceu confiabilidade para investimentos de capital produ
tivo, aumentou o nível de consumo das populações de

baixa renda, mas não assegurou o equilíbrio dos or
çamentos intemos e extemos, posto que isto .seria a
tarefa' de um·conjunto de- r.eformas. profundas ,e es
truturais, que possibilitassem a liberação da econo
mia e da sociedade, de modo a favorecer os equilí
brios almejados.

O Governo Federal, sentindo a fragilidade da
situação e pressionado pelos reflexos da crise finan
ceira internacional, cujo desfecho aconteceu na bol
sa de valores de Hong Kong, anunciou um pacote
de 51 medidas, no último dia 10 de novembro.

É importante salientar que as medidas não fo
ram uma decorrência apenas da crise financeira in
ternacional ou da dramaticidade do fenômeno de
Hong Kong. Era um sintoma já evidenciado na
exaustão do real, que apontava para enormes tendên
cias de desequilíbrios intemos e extemos da economia
brasileira. O efeito Hong Kong e a crise intemacional
apenas foram motivos que anteciparam uma solução,
há muito esperada e que o governo se omitia na sua
tomada de decisão.

As classes empresariais do Amazonas, preocu
padas com os reflexos do "Pacote de 51 Medidas de
10 de novembro", vêm de público apresentar as suas
análises e conclusões sobre o estado de intranqüilida
de que ameaça as empresas e toda a sociedade do
Amazonas decorrente destas medidas:

Conclusões:

1. O "Pacote 51" é de cunho recessivo e cau
sará enormes conseqüências desfavoráveis, que se
rão refletidas no nível de emprego, na falência de
empresas, na redução da atividade econômica e nas
imprevisíveis calamidades sociais e ambientais no
Brasil e no Amazonas.

2. As medidas, apesar de justificáveis para
uma situação emergencial, em razão da ausência
das reformas fundamentais indispensáveis que dei
xaram de acontecer no primeiro momento, criaram
as armadilhas em que estamos envolvidos. Em sua
totalidade, se direcionaram a criar confiabilidades
externas, mais para a ótica das autoridades dos go
vernos internacionais, das instituições do tipo FMI e
principalmente para os gestores do capital especula
tivo. De outro ângulo, focalizaram menos aos gesto
res das grandes corporações, que manipulam os ca
pitais produtivos e se sensibilizam com o risco do lu
cro, geram produção, criam empregos e se insta:am
objetivando cenário de médio e longo prazos, dife
rentemente dos capitais voláteis e que visam apenas
às elevadas taxas de juros, nutridas na fragilidade
dos déficits dos governos exauridos.



Um país que tem uma carga tributária de 31 % so
bre seu PIB, e uma péssima contraprestação de servi
ços à sociedade, não pode acusar a classe empresarial
de pouco participativa ou ~ sonegado~. Neste caso, o
govemo é o maior sonegador perante a sociedade, em
razão de oferecer uma preeária contrapartida de servi
ços aos seus cidadãos pelos recursos que recebem.

4. O círculo vicioso que nos confina a uma situa
ção constrangedora está baseado nos nossos déficits
elevados, que apresentam riscos, que exigem taxas de
juros elevadas, que oneram os custos, que implicam
em novo patamar de riscos, que requerem um novo
aumento de taxas de juros, que desestimulem os in
vestimentos produtivos, que reduzem a produção, que
aumentam o desemprego, que criam novos déficits,
que alimentam a ganância dos juros elevados, provo
cam recessão e, assim, sucessivamente, numa espiral
de pânico e desgraça crescentes.

5. O outro cenário, do círculo virtuoso, que de
veremos perseguir, funciona em outro sentido. Deve
ser voltado para o capital produtivo e não especulati
vo que se alimenta nas regras do risco do lucro, gera
produção, impostos, rendas e reduz os déficits inter
nos e externos. Este inibe aquele. Está baseado no
aumento da produtividade e da produção, aumenta o
tamanho da economia, logo reduz relativamente o ta
manho do setor público, que diminui o déficit, que exi
ge menor taxa de juros, que reduz o custo, que diminui
o risco, que atrai mais capitais, promove o investimen
to, que aumenta a produção, que cria empregos e ren
das, que desenvolve novas tecnologias, que eleva o
nível educacional, implicando mais produção, promove
o desenvolvimento e, assim, sucessivamente, em espi
rai do sucesso da riqueza e da felicidade.
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3. Os detentores do capital produtivo de risco, de 6. O Brasil, para sair da armadilha em que se en-
investimentos, ao contrário do capital especulativo, não contra, precisa elevar o seu patamar de crescimento,
estão à caça de' 'tàxas de juros elevadas, que repre- relativo de 4,5% a.a. pr~visto, antes do pacote 51 (esti-
sentam ganhos ilusórios, suicidas e anti-humanitários e ma-se para a Argentina em 8% e para a China em 9 a
seus horizontes são de médio e longo prazos. Preferem 10% a.a.) e não perseguir o nível de 2 ou 3%, depois
focalizar os seus interesses na prosperidade das nações, das medidas, que deverá ser o cenário resultante.
no aumento do poder aquisiIM> dos consumidores, na ex- 7. Do ponto de vista regional e local, o corte dos
pansão da economia, na elevação da renda per capita, incentivos fiscais e redução das isenções, (concedido
na taxa de crescimento do PIB. Para essa sensibilidade, pelo Decreto-Lei nQ 288/67 e legislação complementar)
é imprescindível que o Brasil ofereça uma menor carga que têm sido os mecanismos utilizados para compen-
tributária, menores encargos sociais, maior respeito ao sar os desníveis regionais, toma-se uma irracionalida-
empresário privado, regras claras e defensivas, menos de, uma imprudência e uma irresponsabilidade dos
burocracia, flexibilização nas relações do trabalho, taxas gestores burocratas govemamentais, pois é dirigido no
de câmbio realistas, indicadores confiáveis do governo e sentido contrário à produção e criará mais mazelas
menos intromissão do góverno na atividade econômica. econômicas e sociais e menos soluções à Federação
Aliás, por incrível que pareça, estes requisitos não são brasileira que, em última instância, é o resultado do de-
encontrados no ·Pacote de 51 medidas·. sempenho e da saúde de cada Estado.

8. Do ponto de vista ético, é injusto, posto que
o Govemo Federal gerencia o gasto público, entendo
se como talos investimentos e as despesas de custeio
de forma não eqüitativa, sem considerar as desigual
dades regionais. Segundo o IPEA, o govemo federal
através da sua execução orçamentária e da ação das
Companhias Estatais é o maior fomentador de dispari
dades regionais. Portanto, os cortes lineares no afã de
equilibrar as contas públicas, patenteia a injustiça, trata
.igualmente os desiguais e proporciona mais desajus
tes aos combalidos orçamentos estaduais.

9. No caso específico do Amazonas, a Zona
Franca de Manaus e os incentivos fiscais oferecidos
pelo governo federal são os únicos mecanismos que
o Estado dispõe para manter uma atividade produti
va no coração da floresta amazônica, guardando o
enorme patrimônio ambiental da nação, sem ônus
para o país, gerando emprego, renda e impostos nos
três níveis governamentais.

10. A Zona Franca de Manaus, ao mesmo tem
po que recebe uma renúncia de impostos para sua
atividade produtiva, pois são incentivos à produção,
retorna ao tesouro da União impostos federais em
montante significativo (US$1,2 bilhão em 1996), gera
empregos diretos e indiretos, em Manaus e nas de
mais regiões do país e cria um mercado alternativo
para bens e serviços produzidos no território nacio
nal. Além do mais, é responsável por um núcleo de
densidade econômica e populacional, no centro da
região amazônica, capaz de facilitar a integração do
Brasil aos seus vizinhos setentrionais do continente
da América do Sul e ao Caribe.

Limitar ou cortar os incentivos fiscais da Zona
Franca de Manaus significa reduzir as suas vantagens
comparativas, expõe o parque industrial de Manaus à
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solução de sua competitividade e não traz contribui
ções significativas à· rédução dos.Qéficits. internos e
externos da União: Será uma solução inóqua' edes
gastante para o Governo Federal e para a população
do Amazonas.

As classes de vanguarda reunidas e coesas de
forma uníssona clamam pela sensatez das autorida
des do Governo Federal, esperando do Presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso, que re
veja as restrições impostas à Zona Franca de Ma
naus, pela Medida Provisória n2 1.602 de 14-11-97,
que no entendimento de seus líderes e consultores
especializados em matéria constitucional, macula o
artigo "40 das Disposições Transitórias" da Constitui
ção Federal de'1988, e cria uma situação constran
gedora a um Estado que pratica o seu desequilíbrio
fiscal, graças à Zona Franca de Manaus e os ajustes
que procedeu em seu orçamento nos últimos anos,
sem causar ônus ao desequílibÍ'io orçamentário ge
rador do déficit da União.

Respeitosamente, - José Nasser, Presidente
FIEAM - José Roberto Tadros, Presidente da FE
CEAM - Eurípedes Ferreira Uns, Presidente da FAEM.

O SR. CARLOS SANTANA (Bloco/PT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. trabalhadores, digo, Deputados - trabalhador
está difícil de encontrar nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Otoch) - Sem dúvi
da, todos nós somos trabalhadores, Deputado Car
los Santana.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, é
difícil vir aqui elogiar qualquer coisa, porque a situa
ção está cada vez pior.

Os trabalhadores ferroviários, que moram em suas
casas há mais de cinqüenta anos, por incompetência de
algumas administrações na Rede Ferroviária, tiveram de
realizar convênio com a Previdência para comprar esses
imóveis. São pessoas que ali vivem há cinqüenta anos e
hoje têm de participar de processo de licitação para po
der adquirir suas moradias. Há viúvas que não têm onde
cair mortas querendo vender suas casas.

Várias vezes estive com o Ministro dos Trans
portes, que -tenho de fazer uma ressalva - está ten
tando encontrar uma proposta alternativa. Mas sabe
mos que a Casa Civil, que hoje manda em tudo, só
não manda na Fazenda, está embargando todo um
processo que poderia fazer com que essas pessoas
tivessem o título de propriedade.

No passado, os trabalhadores ferroviários mora
vam ao longo do trecho ou da linha, porque muitos aci
dentes ocorriam e eram chamados, a qualquer momen
to e a qualquer hora da noite, para levantar os trens.

Achamos que deve ser vendida uma ilha, em
Angra dos .Reis, da Rede' Ferrovjária_e várias man
sões -também de propri'edade da Rede Ferroviária
em lóào o Brâsil. Porém, as casas humildes dos ci
dadãos rodoviários, que passaram de pai para filho,
deveriam receber o título de propriedade.

Hoje à noite espero estar em Três Rios, onde
mais de duzentas famílias estão nessa situação.
Junto com o Prefeito, que não é do meu partido, va
mos tentar sensibilizar a Casa Civil para .achar uma
solução para esses trabalhadores.

Sr. Presidente, não dá para os trabalhadores
continuarem nessa situação e as famílias ferroviárias
continuarem a pagar 12% de juros, com uma presta
ção exorbitante.

Concluindo, quero fazer homenagem, enquan
to negro que sou - raça de que tenho orgulho - ao
Dia da Consciência Negra,

Dia de Zumbi dos Palmares, comemorado hoje.
Neste País, o negro ainda é a maior população

carcerária, a maior população analfabeta e a que ga
nha menor salário. Assim ele é conhecido.

Nós, negros, temos orgulho, sim, de pertencer a
essa raça. Vimos na Comissão Especial de Desporto
um dirigente nos chamar de preto, Preto é lápis de cor!
Nós temos raça! Somos negros! ESse negócio de preto
não existe; existe, sim, raça. Por isso temos orgulho.

Se nós, neste País, tivéssemos história, hoje
seria feriado nacional, mas preferem homenagear al
guns símbolos. Não é preconceito, não! Zumbi rep
resenta a resistência dessa raça, que, quando não
está desempregada, está sendo demitida.

Zumbi não morreu. Enquanto houver uma pessoa
morrendo no País, independente da cor, ele estará vivo
entre nós. Nossa liberdade deve estar acima de tudo.

Viva Zumbi! Viva a liberdade do povo oprimido
deste País!

O SR. IVAN VALENTE (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, ontem recebemos nesta Casa o Ministro Pedro
Malan, ocasião em que prestou depoimento em vá
rias Comissões, inclusive numa Comissão conjunta,
e ficou bastante claro o impacto do pacote econômi
co sobre diversas áreas.

É evidente que esse pacote é uma sinalização
ao grande capital internacional para atrair investi
mentos, assim como foi a alta de juros, a aprovação
da reforma administrativa e a sinalização para apro
vação da reforma previdenciária.

O pacote não resolverá o problema de ajuste
fiscal, porque a alta dos juros come o pacote. Quem
vai pagar essa conta são os trabalhadores, os assa-
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lariados, a classe média e o desenvolvimento nacio
nal autônomo e soberano.

E é sobre esse assunto que trata o meu pronun
ciamento, Sr. Presidente, pOrque o pacote atinge direta
mente a área de ciência e tecnologia e também a área
de educação, em razão dos violentos cortes nas bolsas
de estudo da CAPES, ligada ao Ministério da Educação.

O pacote traz no seu bojó uma bateria de me
didas que limitam as concessões de novas bolsas
em 90% dos gastos efetivamente realizados no exer
cício atual. Isso pode significar um corte de 100 mi
lhões de reais nas bolsas de estudo.

Também sabemos que o Govemo, em 1998,
destinará somente 50% dos recursos alocados em
1997 para bolsas de estudo de ensino e pesquisa.
Quer dizer, se tínhamos 2 -mil bolsas, ano que vem
só teremos mil. Ou seja, o Governo está atacando
nosso futuro e o futuro da Nação.

Mais do que isso, o Ministro Pedro Malan, em
seu depoimento, recusou-se a comentar sobre esse
corte, por que ele é a prova mais evidente do signifi
cado do retrocesso em termos de desenvolvimento
nacional. Depois de dez anos de sucessivos investi
mentos positivos na área de pós-graduação em nos
so País, agora temos um violento corte, que já vinha
sendo anunciado pelo Orçamento.

Mas não pára aí. Haverá uma redução linear
de 50% em todos os incentivos setoriais e regionais,
com redução dos incentivos à informática, à capta
ção tecnológica de empresas industriais e agro que
executam projeto de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, segundo a Lei nº 8.661.

Sr. Presidente, a redução desse conjunto de in
centivos previstos no pacote de ajuste fiscal implica
rá na queda de investimentos diretos realizados pelo
setor privado. Segundo o próprio Ministério, os in
vestimentos induzidos pelas Leis nºs 8.248 e 8.661,
a partir de 1993, já ultrapassaram 3 bilhões de reais,
sendo a renúncia fiscal estimada em 1,6 bilhão de
reais. Com a perspectiva de recessão econômica,
vamos ter mais um fator agravante que inibirá, com
certeza, a aplicação de recursos em pesquisa e de
senvolvimento nas empresas privadas.

Quero lembrar que a projeção do Ministério de
Ciência e Tecnologia era de crescimento: de 0,7%
para 1,5% do PIB, em ciência e tecnologia, sendo que
metade desse 1,5% seria feita pela iniciativa privada.

Ora, se entramos numa brutal recessão, e o
empresariado nacional não tendo tradição em inves
tir na área de ciência e tecnologia, poderemos per
ceber o futuro desastre que isso irá significar.

Também teremos, Sr. Presidente, um corte de
6% no valor de projetos em 1998, medida que ainda
não está formalizada pelo Governo, mas já está
anunciada pelo pacote. E mais: a suspensão do exa
me de novos ptojetos no âmbito da Comissão de Fi
nanciam13ntos Externos - COFIEX - e a reavaliação,
pelos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e
pelo Banco Central, dos avais dos projetos já apro
vados. Essas são medidas já formalizadas pelo De
creto nº 2.368 deste ano.

Sr. Presidente, o pacote foi feito com tanta ra
pidez, num fim de semana, que ainda não foi Ílldica
do onde haverá o corte de 33 mil trabalhadores do
serviço público. Sabemos que no CNPq haverá cor
tes e, possivelmente, em outros institutos de pesqui
sa na área técnica - não de 3º grau.

Finalmente, Sr. Presidente, quanto às vagas
não preenchidas, só poderá ser preenchido um terço
das que estão abertas para o preenchimento. Esta é
a viabilidade do Brasil que corta gastos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARMANDO ABíLlO (Bloco/PMDB - PB.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o primeiro motivo e a razão principal desta
minha apresentação é o registro nos Anais desta Casa
do aniversário de um programa divulgado no meu Es
tado pela Rádio Caturité, de Campina Grande, que re
cebe o nome de Jornal de Verdade, produzido e co
mandado pelo jomalista Juarez Amaral.

Esse programa, em função da seriedade e da
eficiência com que é produzido, conta com a audiên
cia de toda a população da região do compartimento
da Borborema. Fazemos este registro pelo que ele
representa. Além disso, parabenizamos todos os
responsáveis pela sua produção.

Em segundo lugar, desejo fazer um alerta.
Sr. Presidente, V.Exa., que é do Ceará, e eu,

da Paraíba, sabemos da dificuldade hoje em conse
guir água para beber. Quando nós, cearenses e pa
raibanos, levantamos a questão da transposição das
águas do São Francisco, nossa preocupação princi
pal era com relação ao problema da falta de água
para beber. Na ú.ltima semana, toda a grande im
prensa nacional publicou matérias no que diz respei
to ao problema da falta de água na Paraíba. Em uma
das reportagens mostrava-se uma fila, na qual várias
mães de família portavam latas, a fim de obter água
não só para beber, mas para também ter condições
de fazer os alimentos de sua família.

Sabemos hoje, principalmente n6s, que vive·
mos naquele Estado junto à população - e, no mau
caso particular, como médico ., que a Pararba atra-
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vessa uma das suas piores fases. Tivemos a oportu
nidade de ver essa série de dificuldades por um do
cumento divulgado pela ONU, que é tida como um
órgão de respeitabilidade. De acordo com esse do
cumento, para nossa insatisfação, a Paraíba é hoje
o Estado mais pobre da Nação.

Nos últimos dias, a grande imprensa tem divulgado
não só casos de cólera e dengue em nosso Estado, mas
também a presença aquecida da doença de Chagas,
que, como sabemos, é sinônimo de pobreza, fruto de
máscond~ de habitação. Sr. Presidente, para V.Exa.
ter idéia da infestação, da presença maciça do barbeiro,
o responsável por essa doença, uma vez que ele trans
porta o trypa~soma cruzi, seu agente causador, em
dois Municípios, Imaculada e Boa Ventura, as escolas fo
ram obrigadas a encerrar suas atMdades em função
exatamente da presença do barbeiro.

Registro, portanto, não só minhas congratula
ções ao Jornal de Verdade, como alerto o Governo
Federal, e principalmente o Ministério da Saúde, so
bre a presença dessa doença, além do Ministério do
Planejamento e Orçamento, para que libere recursos
a fim de que o Estado da Paraíba tenha condições
de contratar carros-pipas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARCELO BARBIERI (BlocoIPMDB 

SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje ve
nho a esta tribuna para cumprimentar a população da
minha cidade, Araraquara, porque foi publicado no
Diário Oficial da União do último dia 13 de novembro
o decreto assinado pelo Presidente da República e
pelo Ministro Paulo Renato, da Educação, criando o
Centro Universitário de Araraquara, interior de São
Paulo.

Tal criação foi muito comemorada por toda a
comunidade de Araraquara. Quero, desta tribuna,
cumprimentar toda a direção, funcionários e alunos
da ex-FEFIARA, na pessoa do diretor, Prol. Luís Fe
lipe Cabral Mauro, que com muita competência vem
dirigindo uma i;.~lIlUlÇão que tem servido à região de
Araraquara desde 1972 com qualidade e seriedade,
e agora obtém o reconhecimento da sociedade bra
sileira, transformando-se em um Centro Universitá
rio, que irá permitir um grande desenvolvimento edu
cacional, científico e tecnológico.

Novos cursos de nível superior serão abertos, tais
como Arquitetura e Urbanismo; Ciência da Computação,
com ênfase em Análise de Sistemas; Fisioterapia; Co
mércio Exterior, com habilitação do curso de Administra
ção; e Magistério de pré-escolar à 4ª série, com habilita
ção do curso de Pedagogia. Além disso, o curso de Di
reito também terá o número de vagas ampliado, com a

criação do turno diurno e mais uma turma no período
noturno. No total serão mais duzentas vagas.

O processo de transformação vem aguardando
parecer de aprovação desde 1992. Em dezembro de
1993, o Conselho Federal de Educação foi fechado,
permanecendo assim durante um ano e meio. Com
sua reabertura, a escola entrou novamente com o
processo no começo de 1995. A FEFIARA foi analisada
por dezenas de comissões, consultores, especialistas,
professores, e o projeto foi finalmente aprovado pelo
Conselho Federal, com parecer do Reitor da Universida
de Católica da Bahia, Prol. José Canos Braga, e homo
logado pelo Ministro da Educação, Sr. Paulo Renato,
com quem mantive intenso diálogo nos últimos anos so
bre essa transformação e a quem agradeço pelo empe
~ho e apoio que levou à criação do Centro Universitário
de Araraquara, denominado agora UNIARA.

Nesta sexta-feira, 21 de novembro, tomará posse
o Conselho Universitário do Centro na sua sede, situa
da na Rua 5, em Araraquara. Registro esse evento,
cumprimentando todos os seus membros e desejando
lhes êxito na condução dessa nova universidade que,
tenho certeza, trará grande progresso e desenvolvi
mel1to para Araraquara e região.

AgradE::ço também o empenho do Assessor do
Presidente do Centro Universitário" Sr. Flávio Módu
lo, que, juntamente com o piretor e atual Reitor,
Prof. Luís Felipe Cabral Mauro, teve um grande em
penho na aprovação desse centro.

Congratulo-me com toda a população da cida
de e região por essa grande conquista, na qual, ho
nestamente, tive alguma participação, pois conversei
intensamente com o Ministro da Educação e do Des
porto, Sr. Paulo Renato.

Aproveito a oportunidade para abordar outro as
sunto: acabo de entregar à Mesa dois projetos. Um de
les garante aos diabéticos que não têm condições fi
nanceiras de arcar com as despesas do tratamento o
direito à atendimento gratuito nos hospitais públicos.

Há necessidade hoje que essa doença seja en
frentada pelo SUS de maneira mais forte e eficiente.

Como os diabéticos têm grande dificuldade de
acesso aos planos de saúde, caberá ao SUS ajudá
los a ter uma vida melhor e mais produtiva para o
nosso País. Por isso, apresentei o projeto.

O outro projeto, Sr. Presidente, já que hoje é o
Dia da Consciência Negra, sugere a criação do Hino à
Negritude. Trata-se de proposta do Presidente do Con
gresso Nacional dos Afro-brasileiros, o famoso Prof.
Eduardo Ferreira de Oliveira, poeta negro de São Pau
lo, que já encaminhou uma vez esse projeto à Casa e
agora tem a oportunidade de reapresentá-Io para de-
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bate, em homenagem à negritude e à consciência
negra. Acho que todos nós somos solidários à luta
em favor da igualdade de raças no nosso Páís.

Quero, portanto, registrar que apresentei esses
dois projetos à Casa no dia de hoje. Agradeço a
V.Exa. pela atenção.

Era o que tinha dizer.
O SR. PAULO LUSTOSA (Bloco/PMDB - CE) 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sem nenhuma
referência específica à Deputada Veda Crusius e aós
meus filhos, que são economistas, dizem as más lín
guas que os médicos matam individualmente, e os
economistas coletivamente. Isso vem a propósito de
uma série de discussões que hoje ocorrem em tomo
das medidas recentemente adotadas pelo Governo.

Ninguém discute a necessidade, a importância
e a oportunidade de tais medidas.

A questão que, acredito, vai exigir muita sensi
bilidade, engenho e arte dos Parlamentares é saber
como garantir ao pacote de medidas a eficácia
aguardada e necessária, como fazer com que o pa
cote não desestruture programas essenciais ao pro
cesso de transformação e modernização da econo
mia e, ao mesmo tempo, minimize os sacrifícios de
segmentos que já enfrentam restrições enormes
para uma sobrevivência condigna.

Refiro-me às sugestões trazidas por nós, tão
logo anunciadas as medidas, relacionadas a provi
dências compensatórias, notadamente aquelas que
poderiam minimizar os elevados níveis atuais e po
tenciais de desemprego. E não resta a menor dúvida
de que ninguém deixa de reconhecer que teremos
uma aceleração do crescimento do desemprego,
pelo menos nos próximos seis ou oito meses. Essa
manifestação foi feita inclusive por um dos arquitetos
do Plano Real, o economista Edmar Bacha.

Quero, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
mais uma vez voltar a essa questão. Hoje mesmo
estou propondo alternativas, na forma de emendas à
medida provisória relacionada a essa questão do
adicional de Imposto de Renda para a classe média.

Essa questão tem-se tornado quase que em
blemática no País. Aliás, ninguém se lembra dos
problemas relacionados às classes de baixa renda,
mas a preocupação, na minha leitura, com esse adi
cionai, é a de que, embora tenha havido uma modifi
cação no critério das deduções estabelecidas, reti
rando-se do limite dos 20% deduções essenciais,
mesmo assim o' processo é extremamente regressi
vo. Basta comparar quanto pagarão de tributos, com
o adicional de 10% e a alteração que houve no regi
me de deduções, trabalhadores que ganham 2, 3; 4

e 6 mil reais. E a tendência é de que a imposição tri
butária mais pesada ocorra exatamente sobre as ca
tegorias de menor renda. Ou seja, pagarão proporcio
nalmente mais os que ganham 2 mil reais e proporcio
nalmente m~nos os que ganham de 4 a 6 mil reais.

Diante de tal ônus para a classe média, esta
mos apresentando uma proposta para solucionar
essa questão, mas estamos também querendo dis
cutir até que ponto certas medidas destinadas a pro
mover ajuste fiscal se chocam com propósitos defini
dos e explicitados claramente pelo Governo. \

A questão dos incentivos fiscais e regionais fica
bem clara, bem patente. Se há a preocupação do Go
verno de corrigir as disparidades inter-regionais, cha
mo a atenção para o fato de que o que faz o pacote é
reduzir um instrumento que permitiria amenizar essas
disparidades, ou seja, reduz substancialmente um me
canismo destinado a não permitir que se ampliem ini
qüidades e desigualdades de renda entre pessoas de
regiões marcadamente caracterizadas pela maior den
sidade de população na faixa de pobreza absoluta.

Essa é uma questão que teremos de discutir
de maneira séria e objetiva, compatibilizando as me
didas que promovam o ajuste fiscal pretendido e, ao
mesmo tempo, a~endam a esse compromisso de re
duzir desigualdades inter-regionais, que é responsa
bilidade objetiva do Governo Federal.

Outro assunto para o qual quero chamar a
atenção de todos diz respeito aos problemas de al
gumas áreas de populações de baixa renda.

Ontem, o Ministro Pedro Malan disse que a redu
ção de 200 milhões de reais para cumprimento da Lei
Orgânica de Assistência Social (LOAS), que afetaria de
ficientes físicos e velhinhos, seria restrita ao corte de 00
nefíciosfraudados. Espero que isso seja verdade. Acre
dito na honestidade do Ministro. Mas, se não for, além
de não ser uma atitude limpa com relação a esta Casa e
à sociedade, será uma medida extremamente injusta, e
nós não poderemos contemporizar com tal decisão.

Finalmente, quero mencionar os possíveis meca
nismos compensatórios que poderão ser acordados
pelo Govemo para minimizar o impacto recessivo sobre
a renda e o emprego. Já sugeri aqui uma série de meca
nismos para fortalecer a pequena e a microempresa, no
que tange tanto às chamadas compras govemamentais
públicas cativas, como ao fundo de aval ampliado, não
se restringindo a pequenas empresasexportadoras a
ampliação dos recursos de crédito. Quanto à destinação
de 20% de recursos do FAT para a construção de habi
tações populares e a imediata aprovação, no Senado
Federal, de projeto de resolução que se encontra com o
Senador Ney Suassuna, fixando a isenção de ICMS
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para a cesta básica, são medidas adicionais seguras
e oportunas, assim.como apoiar o programa Comu
nidade -Solidária, fazendo cóm -que' a chamada bol
sa-escola ou a bolsa-eidadã atenda às famnias de
desempregados, na faixa de pobreza absoluta, que
tenham crianças nas escolas e adiram aos progra
mas de prevenção de saúde.

Enfim, há uma série de medidas de caráter
compensatório que gostaríamos que o Governo con
siderasse, para mostrar que não pede apenas sacri
fícios de duração indeterminada, sem demonstrar
que há uma luz no final do túnel.

Esperamos que o Governo examine as medi
das compensatórias, para que esse paçote econômi
co seja mais justo em seus efeitos.

EMENDAS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

MEDIDA PROVISÓRIA N.!! 1.602,
DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997.

Altera a Legislação Tributária Fede
ral e dá outras providências.

Modifique-se o art. 21, que passará a ter a se
guinte redação:

Art. 21. Relativamente aos rendimentos recebi
dos durante o ano-calendário de 1998, o imposto de
vido pelas pessoas físicas será igual ao valor calcu
lado com base nas tabelas que tratam os arts. 3º e
11 da Lei n.º 9.250, de 1995, acrescido de um adi~

cional de 5% incidente sobre a maior alíquota previs
ta na Lei.

Justificação

O art. 21 da MP 1602, de 17 de novembro de
1997, determina a elevação de 10% nas alíquotas de
Imposto de Renda sobre a pessoa física para os anos
bases de 1998 e 1999, elevando as respectivas alíquo
tas de 15% para 16,5% e de 25% para 27,5%.

Os propósitos dessa medida, bem como do
conjunto de medidas fiscais ora em apreciação no
Congresso, são o de reduzir a renda disponível do
setor privado, de forma a diminuir a pressão de de
manda agregada que tanto afeta o balanço de pagá
mentos, e de financiar, por vias não inflacionárias, o
encargo de juros da dívida pública, ampliado pelas
contingências impostas, pelo cenário financeiro inter
nacional, sobre a política monetária nacional.

Uma vez consumado o fato econômico, o mér~o
da política é inquestionável. Não obstante, o aumento
das alíquotas do Imposto de Renda, como medida es
pecífica, merece duas considerações críticas.

MEDIDA PROVISÓRIA N.!! 1.602,
DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997

Altera a Legislação Tributária Fede
ral e dá outras providências.

Acrescente-se o art. 24 e parágrafo único, re
numerando-se os seguintes:

Art. 24. A alíquota única da Contribuição Provi
sória sobre Movimentação Financeira passa de
0,20% para 0,25%, de acordo com a emenda consti
tucional n.!! 12, de 1996, a prevalecer esse adicional
de alíquota até o mês de junho de 1998.

Parágrafo único. Os recursos provenientes do
adicional de cinco centésimos de percentagem, esta
belecido no caput desse artigo, são de livre aloca
ção orçamentária por parte do Governo Federal.

Justificação

A CPMF, apesar de todas as distorções de pro
vocar, é um instrumento mais eficiente de política fis
cal, para esse momento de agudas dificuldades,
principalmente por que não sofre a partilha constitu
cional e não permite evasões. Seu efeito recessivo,
por representar um tributo sobre a formação de capi
tal, é reconhecido, mas o objetivo do conjunto de
medidas proposto não é o de crescimento, mas o de
uma contração controlada.

Com base no desempenho da arrecadação da
CPMF, até o mês de setembro, a base contributiva é
de cerca de R$4,0 trilhões por ano. Dessa forma, o
efeito do adicional de alíquota representa R$2,0 bi
Ihõ,es, volume de recursos 66% superior ao previsto
com a medida do Imp'osto de Renda.

Nesse sentido, e perante o estado de virtual
emergência econômica, propomos esta alterat;:ão na
referida MP.

MEDIDA PROVISÓRIA N.!! 1.602,
DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997

Altera a Legislação Tributária \Fede
ral e dá outras providências.

I ....
Modifique-se o art. 6º, que passará a ter a se-

guinte redação: ...
Art. 67 Observados os limites específicos de cada

incentivo, o total das deduções do Irpposto de Renda
relativo ,aos inçentivos de que tratam o artigo anterior,
o art. ~60da/Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990,
com fi te9flçãt do art. 10 da Lei n.º 8.242, de 12 de ou
tubrd qe/1'991, o art. 26 da Lei n.Q 8.313, de 23 de de
zembro ele 1991, o inciso I do art. 4º da Lei n.º 8.661,
de 199:3,1e o art. 1º da Lei n.º 8.685, de 20 de julho der"
1993, não poderá exceder, em seu conjunto, a sete e
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meio por cento do imposto devido, observado o dis
posto no §o4º dOoé;irt. 312 da Lei.n.º 9.249, de 1995.

Justificação

Os cortes nos incentivos fiscais fixados na MP
1.602 foram, em quase sua totalidade, na ordem de
cinqüenta por cento. No entanto, no art. 612, onde es
tão relacionadas as legislações referentes ao vale
transporte, ao PAT - Programa de Alimentação do
Trabalhador, ao apoio à cultura e à capacitação tec
nológica, esses cortes atingiram o índice de quase
70% em relação ao até hoje oferecido.

Não se justifica um corte nesta ordem em progra
mas que afetam direto ._os benefícios concedidos aos
trabalhadores de baixa renda como o vale transporte e
o PAT e nem mesmo àqueles que incentivam a cultura
e o desenvolvimento tecnológico, fatores primordiais
ao desenvolvimento econômico-social de qualquer
país e sempre postergados pelos nossos govemantes.

Alimentação, transporte, cultura e tecnologia
não são supérfluos, ao contrário, são imprescindí
veis à sociedade. Se é hora de sacrifícios, vamos di
vidi-los com todos e em pr9Porções iguais.

Aceitamos os cortes, mas não aceitamos injus
tiças. Esta emenda visa manter a mesma proporção
dos cortes de incentivos definidos na mesma MP
para outros setores, neste caso de treze por cento
para sete e meio por cento.

Durante o discurso do Sr. Paulo Lusto
sa, o Sr. Nelson Otoch, § 2 12, do art. 18 do
Regimento Interno deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pela Sr.ª Simara Elle
ry, § 2 12 do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Otoch) - Convi
do a Deputada Simara Ellery a assumir a Presidên
cia dos trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Simara Ellery) - Com a
palavra o Deputado Alcides Modesto.

O SR. ALCIDES MODESTO (Bloco/PT - BA.
Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, primeiro
quero manifestar minha alegria por estar participan
do desta sessão sob sua Presidência, ilustre Depu
tada baiana.

Srs. Deputados, Sra. Deputada - para ser pre
ciso na minha saudação aos presentes ao plenário 
quero, primeiro, registrar meu protesto, minha indig
nação, por constatar mais uma vez que este Plená
rio não respeita as regras mínimas do jogo parla
mentar. Esse atropelo, essa deslealdade, esse desres
peito, que não guardam coerência com a ética, levam
me, cada vez mais, a uma profunda decepção com o
exercício parlamentar no meu dia-a-dia nesta Casa.

Nós, que estamos aqui na resistência perma
nente, gostaríamos de ter pelo menos o reconheci
mento .da opinião pública nacional. de que fizemos o
possível e o impossível, porque o que está por fora
da regra do jogo não são as possibilidades reais.

A reforma administrativa foi aprovada ontem,
inclusive a imprensa denuncia, de passagem, os ca
minhos para chegar aos objetivos dos que têm inte
resse nessa reforma. Quero congratular-me sobretu
do com os resistentes solidários ao povo brasileiro e
com os funcionários sérios e honestos deste País,
que dedicaram sua vida ao serviço público.

Sra. Presidente, registro também minha profunda
preocupação com os rumos da economia deste País
manifestada nesse pacote, que fez uma pirotecnia de
terrorismos. De fata, quando se vai mais a fundo, não se
sabe qual é a efetiva causa dessa tempestade de um
copo de água criada nas últimas semanas no Brasil.

Como é que se entende que um simples pro
blema na Bolsa da Ásia venha de imediato rebater
um plano de estabilidade econômica no seu terceiro
ou quarto ano, trazendo o Governo a um estado de
sobressalto? Isso porque a base dessa estabilidade
está exatamente nessa âncora cambial e no jogo do
capital especulativo internacional.

Gostaria que fizesse parte do meu pronuncia
mento artigo publicado ontem no jornal O Globo,
dos companheiros Luiz Gushiken e Geraldo Pasta
na,"lnvertendo a lógica" desse processo de estabili
dade econômica, tirando do capital especulativo
para a poupança interna. A economia brasileira deve
voltar-se cada vez mais nesse sentido, a fim de sair
desse estado de insegurança total do capital exter
no, nessa política financeira suicida.

Quero também registrar que ontem participei de
debate com o Sr. Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e
levantei uma contradição profunda nesse pacote no que
diz respeito à área de política agrícola. Ao mesmo tem
po em que o pacote estimula a exportação, nenhuma
política nova foi apontada para a agricultura, no sentido
de garantir o abastecimento interno. Então, a política
agrícola brasileira faz aumentar de maneira assustadora
as importações dos produtos básicos de alimentação.
Portanto, vamos ser os maiores importadores de gêne
ros alimentícios. É preciso ir mais a fundo, acabar com o
pacote e adotar políticas que, de fato, venham desenvol
ver este País em benefício da sua população.

Por fim, registro um terceiro ponto. Hoje está-se
encerrando em Juazeiro, na Bahia, o primeiro simpósio
sobre captação de água da chuva no semi-árido brasi
leiro. É um seminário da mais alta importância, porque
aponta tecnologias alternativas ao alcance do povo para
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que essa dependência secular das chuvas seja su
perada, que é uma situação natural no Nordeste. É
uma experiência altemativa de capacitação da água
ao alcance das populações que pode ser feita nas
comunidades pelos próprios moradores do lugar.

Então, se isso não favorece as grandes em
preiteiras, para as grandes obras de capacitação dos
grandes açudes, das grandes barragens de transpo
sição de água do São Francisco, vai resolver o pro
blema do abastecimento de água das comunidades.

Peço que conste nas notas taquigráficas esse pro
grama. Congratulo-me cqm os organizadores desse
grande simpósio que aponta soluções no âmbito do povo
para o estrangulamento de água no Nordeste brasileiro.

ARTIGO E PROGRAMA A QUE SE
REFERE O ORADOR:

INVERTENDO A LÓGICA

Luiz Gushiken e Geraldo Pastana

Paradoxalmente, ao tempo que a tecnologia
desemprega um bilhão de trabalhadores em todo o
mundo, eleva exponencialmente a força do grande
capital, vez que amplia suas possibilidades de esco
lha, bem como sua velocidade em se deslocar pelo
mundo, notadamente para especular.

Com movimentos rápidos, assimétricos, sur
preendentes e devastadores, só no mercado de
câmbio o capital virtual gira diariamente trilhões de
dólares. Ou seja, de forma isolada, país algum tem
cacife suficiente para enfrentar os ataques especula
tivos das forças do mercado financeiro global.

Os impactos econômicos produzidos por essa
nova realidade se fazem sentir em escala mundial,
com elevados riscos de natureza social implicados,
em face de veloz e brutal concentração de riquezas
inéditas em toda a História humana.

Paul Volcker, ex-presidente do Federal Reser
ve Board dos EUA, em dezembro de 1995 adevertiu
os países emergentes para a necessidade de regu
lar a entrada de capitais voláteis, deixando claro que
os EUA, a Europa e o Japão precisavam encontrar
um IIsistema tripolarll capaz de impor regras a esse
capital, sob pena de conseqüências dramáticas.

No Brasil, as elevadas taxas de juros pratica
das no mercado interno proporcionam ganhos gigan
tescos ao capital especulativo, que coloca parcelas
desses ganhos nas bolsas de valores.

Na medida que as bolsas nacinais recebem
também outros aportes financeiros internacionais, os
preços das ações no mercado brasileiro vão sendo
fortemente alavancados.

Ocorre que o objetivo dessas forças do livre
fllercado não é capitalizar ~mpresas nacionais via
bolsa, -gerar empregos, para posteriormente lucrar
com 0$ dividendoS' provenientes da rentabilidade
dessas empre~as.

A lógica é bem outra, os especuladores com
pram ações a um determinado preço médio para
logo vender a um preço mais elevado IIrealizando lu
crosll

• Em seguida eles compram dólares e fogem
pelas contas CC5 do Bacen, por onde, aliás, eles
entram e saem sem nenhum tipo de restrição da par
te do Governo brasileiro.

Fugir e sucessivamente voltar, especulando
com taxas de juros sempre mais atraentes, com
prando novamente ações com preços aviltados, ala-·
vancar e sair. Essa é a lógica.

Recentemente, parte dos custos bilionários des
sa delinqüênte permissividade foi anunciado à impren
sa pelo presidente do Banco Central do Brasil.

Lester Thurow, economista do Instituto de Tec
nologia de Massachussetts, afirma que ninguém ten
tou antes aplicar a lei do mais forte do capitalismo
selvagem por um período muito longo, em uma de
mocracia moderna. Assim, não sabemos até que
ponto a crescente desigualdade pode prosseguir até
que produza uma ruptura social. Thurow prevê que
caso essa tendência não seja revertida, a própria de
mocracia cairá em descrédito.

A despeito do estardalhaço da mídia, não hou
ve nenhum crash mundial nos últimos dias. Alias, os
EUA vão bem, obrigado, e seguem rolando sua dívi
da interna a taxas bastante razoáveis.

O que há é uma guerra selvagem em curso,
que não começou na semana passada. Seu objetivo
é conquistar o controle das economias das nações
por meios financeiros. Sua grande arma é a especu
lação global, via fluxo de capitais, facilitada pela polí
tica neoliberal de desregulamentação de merca
dos.

Se não for contida, a curto e médio prazos,
essa selvageria arruinará países e desacreditará de
mocracias. Ao longo do tempo aprofundará o pro
cesso de barbárie social em diversas nações e em
purrará outras pela mesma ladeira.

Como não existe govemo mundial que fiscalize o
capital intemacional em nome do interesse global, se não
preferirmos a AIca ao Mercosul, o mais provável é que o
sistema tripolar de Paul Volcker nunca seja encontrado.

Logo, compete a nós, cucarachos, invertermos
a lógica e irmos taxando menos o trabalho e mais os
fluxos de capitais, implementando políticas que privi
legiem a poupança interna.

Afinal, a ajuda que temos de fora, pOr um lado,
é o capital especulativo nos atacando e, por Qutro,
nossos irmãos do Norte, cujo lema é: amigos, ami- .
gos, negócios à parte.



37546 Sexta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

liA Capta~ão de Água de Chuva: ABase para
a Viabiliza~ão do Semi-Árido Brasileiro"

Dia 17.11.97 Segunda - Feira

15~OOh 18:0dh: Inscrições
19:30h: Abertu ra oficiaI

Alberto Duque Portugal, Presidente da EMBRAPA

Adhityan Appan, Presidente do IRCSA Cingapuro

O'svaldo de Souza Coelho. Dep. Federal

Geraldo de Souza Coelho. Dép. Estadual PE

Paulo Afonso Romano, Secretario de Recursos Hídricos do
MMAAL (Programa Pró·Agua)

Agop Kayayan, Representante do UNICEF no Brasil

Fernando Bezerra Coelho, Sec. de Agric.· PE

Sérgio Machado Rezende, Sec. Ciénc. e TeL . PE

Airson B. Lácio, Presidente do CODEVASF

Manoel Brandão Farias, Superintendente do BNB

Francisco M. C. França, Gerente do BNB

21 :OO~: Coquetel

Dia 18.11.97 Ter~a - Feira

Tema I: AÁgua de Chuva no Semi-Árido e seus
Aspedos Sócio-Econômicos

08:()Oh· Palestra: Opapel dos sistemas de Lüpiü~ãü clt; úyuu

de chuva no abastecimento de águo no século 21
Richard Heggen, IRCSA, Albuquerque NM, USA

08~30h . Palestra: Aspectos culturais do pequeno produtor no
. uso do agua

Joviniano Neto, CEAS, Salvador - BA
o9:ooh . Intervalo
09:10h - Debate
o9:soh .Palestra: Aclimatologia no semi-árido brasileiro

João Maria Brabo Alves, FUNCEME, Fortaleza - CE
10:20h - Palestra: Opotencial de água do semi-árido

nordestino eas perspectivas da dessalinização
Aldo da Cunha Rebouças, ABAS, São Paulo· SP
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~o.5ôh -Palestra: Oprograma de dessaliniza~õo de agua do
Nordeste brasileiro
Jorge Cravo, MMAAL, Brasília - DF

·H: fSh - Palestra: Pesquiso sobre oaproveitamento do
rejLito da dessalinização da ógua
Mírlam C. C. Amorim, EMBRAPA SEMI-ÁRIDO /
COt,1PESA

11 :40h - Debate

Tema 11: Alternativas de (apta~o e
Aproveitamento de Água no Meio ~ural

14:00h - Vários Palestras de 20 min: Téénicas e processos
para captação, armazenamento eaproveitamento
da agua de chuva - Experiências nacionais:
EMBRAPA SEMI-ÁRIDO, IRPAA, CAATINGA, etc.

15;30h - Debate
16:00h - Intervalo
16: 15h . Palestra: Técnicos e processos poro captação,

armazenamento eaproveitamento do águo de
chuva - Experiências internacionais
Adhityan Appan, Presidente do IRCSA, Cingapura;
Manuel Anaya Garduiio, Chapingo, México

i1:30h - Debate

Dia 19.11.97 Quarta· Feira

Q8:0oh - Palestra: Asituação atual de cisternas rurais
con~truídas por programas governamentais:
Hugo M. Rocha, COHIDRO, SE
Tarcízio B. Dantas/Raimundo N. Pinheiro, ITER, RN
Gílson Liberal, Sec. Agric., PE

a9:30h - Debate
1O:OOh . Intervalo
iO: lsh -Palestro: Aviabilidade técnico e econômica dos

pequenas adutoras.
Luiz Marcolino G. Neto, COHIDRO, SE

,~: 15h - Palestra: Plano integrado de abastecimento rural
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de oguo poro oestado de Pemambuco
Almir Cirilo, Secretario de Recursos Hldricos de PE'i :45h - Debate

Tema 111: ACisterna Rural
t 4:00h - Palestro: Aviabilidade técnico eeconômico do

abastecimento familiar com oáguo de cisternas
EMBRAPA SEMI-ÁRIDO, Petrolina . PE

14~301. - Palestro: Apresenta~õo técnico de diferentes tipos
de cisternas
IRPAA, Juazeiro· BA

r5;OUI. - Debate
'5:45" . Intervalo
16:00h . Palestro: Experiências de gerenciamento de

programas de cisternas
Córitas, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. CUC
PATAC, etc.

i 1;Ool~· Debate

Dia 20.11.97 Quinta. Feira

OB:ooh . Excursõo:
2op~ões

. Visito à EMBRAPA. SEMI·ARiDO
- Visito 00 IRPAA

/4.ÚDh . Síntese e conclusões
Perspectivas poro ofuturo

15;15h -Intervalo
16:00h - Encerramento

(omlssóo Organizadoro
Everoldo Rocha Porto· EMBRAPA/Sec de AgfIC • PE
LUlzo TeueJlo Limo de Bmo· EMBRAPA {F,.. ,d••,,,

GilberTO Gomes (ordeiro· EMBRAPA
Jose Barbosa dos AnjOs, EMBRAPA
Haroldo Scnlslek • IRPAA
Jooo Gnodlmger· IRCSA IIRPAA

Novembro de 1997
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Justificativa

A irregularidade pluviométrico existente no semi-árido
brasileiro tem sido a causa de diversos tipos de secos,
implicando em grandes impactos sócio-econômicos e
desequilíbrios nas ativi~ades agropecuários. Por outro lado,
essa região possui. o privilégio de receber um dos maiores
v~lumes ·'de água de chuva de todos os trópicos áridos e semi
óridos do mundo. Por falto de decisão político e por
desconhecimento da maioria dos produtores do semi-árido
sobre a existência de tecnologias apropriadas poro o
aproveitamento eficiente do grande volume de água escoada
superficialmente, que se forma em consequência das chuvas de
alto intensidade, se perdem nesta região mais de 36 bilhões de
metros cúbicos de ógua todos os anos.

O10 Simpósio sobre Captação de Águo de Chuva objetivo
dor uma visão sobre a situaçáo do abastecimento de ógua, seja
superficial ou subterrônea, avaliando os tecnologias de
sistemas de captação, armazenamento e utilização de águo de
chuva paro o consumo humano e agropecuário na zona rural.
Éuma oportunidade ímpar paro que as instituições interajam
sobre o temo. onde os conhecimentos e os exoeriêncios
promissoras e economicamente viáveis, já em uso pelos
comunidades, seráo apresentadas ediscutidas.

Este simpósio contara com a participaçõo de pesquisadores,
técnicos nacionais e internacionais, dirigentes lideranças
comunitárias e políticos comprometidos com esta problemático,
tendo como base odesenvolvimento sustentável do semi-árido.

Taxa de inscriçõo: RS 50,00
RS 30,00 (estudantes)

Sexta-feira 21 37549
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o SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB - RO.
Pronuncia o segl,Jinte. discurso.) - Sra. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Govemador do Estado de
Rondônia, Valdir Raupp, juntamente com a bancada
federal que o apóia, vem desde o início do seu manda
to trabalhando para dotar o Estado de máquinas rodo
viárias para trabalharem na abertura e recuperação de
estradas vicinais nos Municípios rondonienses, espe
cialmente nos projetos de assentamento.

Há dois anos apresentamos proposta ao Minis
tério da Reforma Agrária no sentido de mudar sua
política verticalizada de efetuar obras nos assenta
mentos rurais, como construir escolas e postos de
saúde, abrir estradas,_ construir galpões, casas e ou
tros procedimentos que, com certeza, enchem as
mesas das Superintendências do INCRA nos Esta
dos, bem como em rllvel central, de penduricalhos
que não são nem deveriam ser os objetivos cardi
nais de um órgão de reforma agrária. Ao Ministério
da Reforma Agrária cabe executar a política fundiá
ria brasileira, a verdadeira reforma agrária, conside
rando a questão central," que é a terra, e o seu con
ceito primordial, que é a lustiça social.

Estas ações não deveriam ser desenvolvidas
pelo INCRA, poderiam ser descentralizadas para Es
tados e Municípios, onde seriam executadas por me
nor preço, com maior agilidade e resultado, devido, é
lógico, ao controle social e das Câmaras de Verea
dores. Não existe no mundo melhor controle e' me
lhor tribunal de contas que não seja o próprio povo
fiscalizando as obras de seu interesse.

Sra. Presidente, o grande clamor dos Prefeitos,
Vereadores e pequenos produtores rurais do Estado
de Rondônia é, sem sombra de dúvidas, a melhoria
das estradas vicinais e coletoras, visando ao escoa
mento da produção. E, diante dessa premissa, o Go
vernador Valdir Raupp coloca o seu Governo para
colaborar com o INCRA na execução da meta do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que é de
assentar em sua administração mais de 200 mil fa
mílias no Brasil. Em proporção, o Estado de Rondô
nia também pode e deve contribuir com os objetivos
da política de reforma agrária.

Sras. e Srs. Parlamentares, com esta determi
nação, a proposta do Governador Valdir Raupp é de
assumir a manutenção das estradas vicinais dos Mu
nicípios que tenham projetos de assentamento, ofe
recendo o pessoal do Estado, do DER - Departa
mento de Estradas de Rodagem, pagando combustí
vel e a manutenção das máquinas, bastando ao IN
CRA liberar para o Estado os recursos para a aquisi-

ção das máquinas rodoviárias necessárias à execu
ção deste compromisso.

A proposta é boa, .inovqdora e, como certeza, quem
ganhárá será a polítiCa de refolTÍ1a agrária do Brasil e os
pequenos produtores da Região Norte do Brasil.

Durante o discurso do Sr. Confúcio Moura,
Sra. Simara EI/ery, § 2º do Artigo 18 do Regi
mento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Nelson Trad, 2º
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Com a pa
lavra o Sr. Deputado Coriolano Sales.

O SR. CORIOLANO SALES (BIOcoIPDT - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho registrar a instalação ontem, nesta
Casa, do Grupo Parlamentar BrasillHolanda, que foi cria
do pela Resolução nº 77, de 18 de abril do ano passado,
e tem como motivação fundamental aproximar e desen
volver relações culturais e comerciais entre os dois paí
ses, assim como cooperar para o maior intercâmbio entre
seus Poderes Legislativos.

É desnecessário dizer que a Holanda ocupa posi
ção geográfica privilegiada na Europa. Com seus gran
diosos e modemos portos, entre eles os de Amsterdã,
de Delfzijl e ~ de Roterdã, o maior da Europa, com cerca
de duzentos quilômetros de extensão, importa, exporta e
distribui produtos para os países vizinhos e encaminha
muitos outros a seus destinos nas AI néricas, constituin
do-se num elo de ligação entre os dois continentes.

Além de eficientes, modernos e de privilegiada
localização para a distribuição de mercadorias, prin
cipalmente para a Alemanha e Centro da Europa, os
portos holandeses sempre contaram com grande
quantidade de linhas conferenciais ou não, facilitan
do o escoamento de nossas exportações para seu
destino final.

Levantamentos efetuados pelo Ministério da In
dústria, do Comércio e do Turismo, pela Secretaria de
Comércio Exterior e pelo Departamento de Planejamen
to e Política Comercial revelam que o intercâmbio co
'mercial Brasil -Holanda teve, no ano passado, saldo po
sitivo de cerca de 1,5 bilhão de dólares e conta corrente
entre importação e exportação de mais de 2 bilhões de
dólares, um dos mais significativos dos últimos tempos.

Para os Estados litorâneos brasileiros, a Holanda
situa-se como um dos principais mercados importadores,
constando entre os produtos escoados para aquele País
cacau e derivados, petroquímicos, metais, peixe, suco
concentrado etc. Para a Bahia, por exemplo, os Países
Baixos, há mais de dezessete anos, são o segundo mer
eado importador: cerca de 42,3% do total das exportaçã-
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es baianas para a União EurOPéia, em 1994, tiveram
como destino a Holanda.

Os Países Baixos possuem um dos mais moder
nos e eficazes métodos na área da educação - acredita
que um país só se fortalece quando tem um povo capaz
de lutar por seus direitos e soberania, culto e perfeita
mente ~eguro de suas condições de cidadãos de um
país avançado e modemo -, já tendo eliminado do seu
contexto social, há muito tempo, o analfabetismo.

Através da Holanda, o Brasil terá oportunida
des excepcionais de consolidar seus laços com toda
a União Européia e com a própria experiência da
quele país, que tem tanto a nos ensinar em termos
de qualidade de vida e de educação, além de favore
cer o enriquecimento cultural brasileiro.

A união fecunda entre os Parlamentos brasilei
ro e holandês será de benefício mútuo para os dois
países, no intuito de gàrantir espaços para discussõ
es e debates para o sucesso e crescimento do Brasil
e da Holanda, além de facilitar e intensificar suas re
lações já existentes.

Entre os objetivos do Grupo Parlamentar Bra
sil/Holanda está a intensificação dos laços culturais
e comerciais e ainda propiciar uma abertura educa
cional entre os dois países.

Esse Grupo Parlamentar funcionará, portanto,
como instrumento de aproximação de suas relações
sociais, econômicas, comerciais e culturais. Nesse
contexto, os Parlamentos brasileiro e holandês repre
sentam o fator determinante para que se tenha uma
propícia troca de interesses entre os dois países.

Acrescento, Sr. Presidente, que a comissão
que incrementou a criação do Grupo Parlamentar
Brasil/Holanda escolheu ontem sua Diretoria, ele
gendo .como Vice-Presidente o Deputado Betinho
Rosado, do PFL do Rio Grande do Norte; como Se
cretário o Deputado Marconi Perillo, do PSDB de
Goiás; e como Tesoureiro o Deputado Confúcio
Moura, do PMDB de Rondônia; tendo recaído sobre
mim o ônus da Presidência.

É desnecessário dizer que o Grupo está aberto
para a participação de qualquer colega ou membro
do Congresso Nacional que dele queira integrar-se
para se inteirar e se aproximar mais das relações
profícuas que pretendemos estabelecer entre Brasil
e Holanda com a criação desse Grupo Parlamentar.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem
V.Exa. a palavra.

OSRa.HiABlENO(PPB -SP. Pela ordem. Sem re
visão:do Ora90r.) - Sr.P~, já não é-a primeira nem.a
·.segunda, mas a qliartà reclamação que faço à Mesa
da Câmara dos Deputados e quero aqui reiterá-Ias.

Apresentei à Mesa dois requerimentos, que de
vem ser votados em plenário, sobre duas operações
bastante obscuras praticadas pelo Banco Central. O
primeiro refere-se à remessa de dinheiro brasileiro,
através do Uruguai, para o pagamento da compra da
Kolynos pela empresa Colgate/Palmolive.

O segundo diz respeito à compra, por um ban
co estrangeiro, do BAMERINDUS, numa operação
também muito obscura.

Solicitamos informações ao Banco Central, por
intermédio de requerimento, regimental e constitucio
nal, mas aquele Banco, para esconder da Casa a ver
dade, invoca o sigilo bancário, como se nós, membros
da Câmara dos Deputados, não soubéssemos guardar
sigilo ou algum funcionário daquela instituição tivesse
uma capacidade superior à nossa de fazê-lo. Nós, elei
tos representantes do povo e aqui empossados, temos
não só o direito de receber as informações como a ob
rigação de fiscalizar os atos do.Poder Executivo.

Sentindo-me, pois, impedido da prerrogativa cons
titucional de fiscalizar o Poder Executivo, decidi fazer re
querimento de quebra do sigilo bancário das partes en
voMdas nessas duas operações, para acabar com as
suspeitas que recaem sobre elas. Entretanto, a Mesa da
Câmara dos Deputados, há mais de quatro meses, não
informa em que situação se encontra o referido requeri
mento, que deveria ser votado em plenário.

Por isso, apelo a V.Exa., Sr. Presidente - e já o fiz
anteriormente -, para que coloque em votação os dois
requerimentos, a fim de que possamos cumprir as fun
ções para a qual fomos eleitos e que me sinto impedido
de exercer, não só pelas negativas do Banco Central,
mas também, agora, pela negativa da Mesa em subme
ter à apreciação do Plenário as duas proposições.

É a reclamação que faço à Mesa, de acordo com
o Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Nobre
Deputado Cunha Bueno, em homenagern à postura
de V.Exa., farei empenho" pessoalmente, junto à
Presidência da Casa, para que haja um desate feliz
eregimental para seu pleito.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Com a
palavra o Sr. Deputado Carlos Alberto.

O SR. CARLOS ALBERTO (PSDB - RN. Sem re
visão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, minha presença hoje na tribuna da Câmara
dos Deputados não tem outro objetivo senão o de
agradecer.
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Não sei se tem conhecimento V.Exa., Sr. Presi
dente, de que há um ano, neste plenário, passei mal
e fui levado para a Emergência da Câmara dos De
putados. Logo em seguida, viajei para Sãá Paulo,
onde me foi dado o diagnóstico de um mielorna múl
tiplo. Tive de me submeter a dois transplantes de
medula óssea. O primeiro não deu certo, e tive de
aguardar durante muito tempo ",ara a conquista do mo
mento exato de me submeter ao segundo transplante.

Fiz o segundo transplante e, graças a Deus,
aqui estou, em plenário, podendo hoje agradecer
àqueles que foram tão importantes para que eu pu
desse retornar a esta Casa.

Primeiro, agradeço à Presidência da Câmara dos
Deputados, que fez tudo para que nad.a me faltasse nl?
Hospital Albert Einstein, e ao Dr. Adelmar Silveira Sabi
no, Diretor-Geral desta Casa. S.Sa. foi incansável; em
todos os momentos sempre providenciou tudo o que era
requisitado para salvar minha vida. Graças a Deus, pude
também contar com a força espiritual de muitos que aqui
se encontram, que trabalham e militam conosco.

Portanto, Sr. Presidente, minha palavra, nesta ma
nhã, na Câmara dos Deputados, não é outra senão de
agradecimento a Deus e àqueles que contribuíram para
que eu pudesse, depois de uma doença tão dqnosa e
violenta como é o câncer, contra o qual lutei quase um
ano, conquistar ou reconquistar a vida. Posso até dizer a
V.Exa. que renasci.

Portanto, sinto-me feliz hoje quando começo a an
dar pelos corredores desta Casa. Tenho outro sentido
da vida. Houve momentos em que não podia, durante
seis meses e alguns dias, sequer mexer o corpo. Passei
seis meses prostrado na cama, sem poder me mexer.
Na primeira vez que cheguei a esta Casa,·depois da
doença, comecei a sentir a alegria de poder andar, foi
uma satisfação muito grande.

Estou escrevendo um livro, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, sobre o transplante de medula óssea. A
maior experiência de minha vida foi poder viver o primeiro
e depois o segundo transplante de medula óssea. Com o
livro, espero colaborar com milhões de brasileiros, porque
não é uma coisa tão fácil, mas também não é tão difícil. É

• I
preciso apenas ter amor.

Depois que estive no hospital, pude definir que o
corajoso é covarde. Eu era muito corajoso e, quando
cheguei ao hospital e o médico me disse que estava com
mieloma múltiplo e somente um transplante poderia me
salvar, comecei a chorar; senti que era covarde, não co
rajoso. Também passei a ter muito mais amor às minhas
filhas, à minha mulher, à famnia, amor a todos os meus.
Do momento em que passei a ter amor, comecei a re
nascer, renasci para esta outra vida!

Por isso estou aqui, na tribuna da Câmara dos De
putados, agradecendo o prestígio que me foi dado pelo
Presidente ·desta Casa, Deputado Michel Temer, e pelo
Diretor-Geral, Adelmar Silveira Sabino, a quem devo
agradecer muito pelo empenho.

Muito obrigado. Que Deus possa me dar a
grande força para continuar lutando aqui na Câmara
dos Deputados!

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tenha o
Deputado Carlos Alberto um retomo feliz em nosso con
vívio. (Palmas).

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no último sábado participei, com muita satisfa
ção, da inauguração de mais um posto do INSS instala
do no interior do Estado da Bahia.

Desta feita, o posto foi inaugurado em lraquara,
Município localizado nos arredores do Parque Nacional
da Chapada Diamantina, que concentra uma beleza cê
nica com grandes serrarias, quedas d'água e um con
junto arquitetônico colonial, aliados a um clima privilegia
do, constituindo-se em atrativos naturais para atrair turis
tas nacionais e estrangeiros.

A inauguração do Posto do INSS em lraquara
transfonnou-se numa grande festa, com a participação
das autoridades locais, lideranças comunitárias, Prefeitos
dos Municípios circunvizinhos, que também se beneficia
rão do Posto, Vereadores e grande participação popular.

A população iraquarense, aliás, tem todos os
motivos para comemorar, já que o atual Prefeito, Sr.
Paulo Leles, e sua equipe têm revolucionado a admi
nistração municipal.

ApeSâr de ser um Município pobre, considerado
um dos bolsões de miséria do País, haja vista sua inclu
são no Programa Comunidade Solidária e estar distante
da Capital, o Executivo local tem correspondido às ex
pectativas. Para ilustrar, citarei algumas das inúmeras
obras executadas e em fase de execução que a equipe
de Govemo de lraquara vem desenvolvendo e desenvol
veu neste curto espaço de tempo à frente da Prefeitura,
praticamente sem recursos financeiros.

São elas: distribuição de cerca de 2 mil e 500 ces
tas básicas para famnias carentes; aquisição de duas
peruas, para transporte escolar de alunos da zona rural;
construção de pré-escola na sede do Município; constru
ção de mais nove salas de aula na zona rural; aquisição
de medicamentos de primeiros socórros, higiene pes
soal e óculos de grau para alunos carentes da rede es
colar; convênios para capacitação de professores; aqui
sição de TV, vídeo e antena parabólica para recebimen
to do canal TV Escola; construção de ginásio de espor
tes para práticas desportivas e, ainda, as barragens do
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Caiçara, São José e Riacho do Mel, que já estão pron~

tas; foi espalhado pela localidade cerca de 150 novos c~
\atores de lixo, além da aquisição de um caminhão tipo
caçamba para reforçar a coleta diária de lixo e manter o
Município limpo e higienizado.

Sr. Presidente, temos ouvido neste plenário vários
pronunciamentos que dão conta da situação de penúria
que vivem nossos Municípios, todos falidos e sucatea
dos e praticamente sem condições administrativas. En
tretanto, mesmo reconhecendo as dificuldades, trago o
exemplo de lraquara para esta Casa, que, com serieda
de, criatividade e competência, desenvolve suas ativida
des com coragem, forca de vontade, muito trabalho e
respeito ao povo.

Sr. Presidente, ao finalizar, quero parabenizar o
Prefeito Paulo Leles pelo seu comportamento exemplar
à frente da Prefeitura junto com sua equipe, as lideran
ças comunitárias pelo apoio aos projetos, os Vereadores
pela vigilante atuação em favor da população e, princi
palmente, a comunidade, que, acreditando no trabalho
do ex-Prefeito Reinaldo Viana, apóia, com sua presença
e estímulo, novas iniciativas dos seus representantes.

Quero também parabenizar o Dr. Jailton Cancio,
Superintendente do INSS no Estado da Bahia, que tem
sido extremamente sensível para encontrar a forma
ideal de levar até as populações mais carentes e mais
sofridas da Bahia os benefícios da seguridade social
com apoio claro e determinado do Presidente daquele
órgão, o baiano Crésio Rolim.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação do
meu discurso no programa A Voz do Brasil e no jomal
Hoje na Câmara.

A SRA. YEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, em primeiro lugar, nossa alegria em rever aqui o
nosso companheiro Cartos Alberto. Que S.Exa. seja
bem-vindo ao nosso convívio novamente.

O Deputado chega no momento em que o Con
gresso Nacional acelera suas decisões em relação ao
ajuste estrutural do que seja o Estado brasileiro. O Esta~

do brasileiro não é apenas o Governo Federal. É o con
junto de instituições que nos regem, cercam, se assim
decidirmos que devam continuar a fazer.

A estabilidade do Estado democrático depende da
decisão desta Casa em vários elementos. Um deles, on
tem, e nos é permitido, em democracia plena, falar sobre
os objetivos de uma reforma administrativa que por várias
razões foi mal entendida durante muito tempo e dizer que
no conjunto das outras reformas, a reforma administrativa
busca permitir que Municípios, Estados e União se finan
ciem por meio da arrecadação. Arrecadação esta vinda

dos tributos de todos os cidadãos, independentemente
de quem seja o gestor e partido político na ocasião.

É este o concerto estrutural que é buscado nesse
conjunto de reformas administrativas: fazer com que os
Municípios reservem 40% da arrecadação, que tiram dos
cidadãos para outros gastos que não o funcionalismo pú
blico; é o atendimento a toda a cidadania e não apenas a
um conjunto de pessoas.

Em segundo lugar, estabelecer um teto é algo que,
além de moral, coloca ordem e nos permite ver que aque
les que decidem ser funcionários públicos sabem com
quanto podem contar, no seu máximo, e façam sua opção
em termos de remuneração alternativa. Se mais ganharem
no setor privado, que passem a auferir lá. esses rendimen~

tos. Se desejarem - e um teto de 12 mil e 400 reais não é
pouco para ninguém -, que venham colocar sua energia,
seu trabalho, na conta do serviço público.

As normas que ontem aprovamos, agora sujeitas
à votação de altemativas e emendas, permitem apenas
que a sociedade veja que a máquina pública deve se fi
nanciar sem inflação, como no passado. E que as re
gras sejam bastante claras para permitir que o servidor
público se!a valorizado pela avaliação de seu desempe
nho, a fim de que um receba diferente do outro, se as
sim evoluir. Portanto, a sociedade' irá aprovar e enten
der, nos seus detalhes, o que aprovamos ontem.

Na Casa irmã, o Senado Federal, ontem foi
aprovada a prorrogação do Fundo de Estabilização
Fiscal até 1999. O Fundo de Estabilização Fiscal fj
cou ainda muito tempo na Câmara dos Deputados
depois de ter sido aprovado. Com isso, a desvincula
ção de receitas no valor de 30 bilhões de reais, para
este ano, irá recàir sobre os Municípios, e estes terão
de devolver a parcela que receberam a mais em rela
ção à emenda constitucional aprovada nos meses
que vão de julho até dezembro.

O que desejamos fazer presente a toda a socieda
de e a estas duas Casas é o que votamos favoravelmen
te ao concerto estrutural das contas públicas, ou seja,
que tal medida não prejudicasse aqueles que não têm o
poder de decisão ou de voto aqui.

Portanto, queremos que a decisão da devolução das
parcelas recebidas a mais pelos Municípios, por meio dos
FPMs, possa ser discutida com a área do Executivo. Digo
isso em termos democráticos e de reconhecimento, urna
vez que se os Municípios receberam a mais de julho até
agora, tal não aconteceu em função do que eles decidiram,
mas sim do período em que estávamos negociando e de
moramos a fazê-lo, o que só aconteceu ontem com a vo
tação do Fundo de Estabilização Fiscal.
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Os ganhos para nosso ajuste, pelo Fundo de de agentes, que haverão de ser progressivamente
Estabilização Fiscal, são de 4 bilhões a serém' distri- melhores, em nome da História.
buídos pelas políticas que aqui determinamos atra- Prevejo, já a partir da eleição de 1998, uma gran-
vés do Orçamento Geral da União. Então, a negocia- de revolução_de métodos. Para continuar na vida públi-
ção sobre a devolução dos FPMs acho que se inicia ca há que ter compromisso com o novo. Para vencer
agora e estamos inseridos na proposta de fazer com as eleições será preciso ter compromisso com a reno-
que os l\o1unicípios não paguem por aquilo que não é vação, com a idéia de um Brasil que não abriga mais o
responsabilidade deles. apego a práticas ultrapassadas, à demagogia, às ten-

Era o que tinha a dizer. tativas de cortejar a opinião pública, que não deve ser
O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB _ AM) _ Sr. cortejada, deve, isto sim, ser convencida, acataqa, na

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, duas expressivas medida em que se manifeste pelos seus canais legíti-
notícias para o público intemo brasileiro e, sem dúvida, mos, pelos seus canais naturais de expressão, pelas
também para a comunidade financeira internacional in- entidades intermediárias da sociedade civil, que têm
dicam que o Brasil prossegue, até porque retomou o todo o direito e todo o dever de formar opinião.

seu ritmo de reformas estruturais. Por isso, Sr. Presidente, regozijo-me com a vitória
O Fundo de Estabilização Fiscal, aprovado no Se- de ontem. Lamento que hoje não possamos ainda -

nado, dá garantias efetivas de controle do Orçamento mais de 11 horas da manhã - registrar número para fa-
por parte do Governo Federal. O segundo turno da re- zer a complementação da votação da reforma adminis-
forma administrativa, brilhantemente votado e aprovado trativa. Lamento. Acredito que isso se deva, quem sabe,
na Câmara dos Deputados, indica que - ao contrário do à ressaca cívica de alguns, que não é a melhor resposta
que chegaram a pensar alguns analistas mais apressa- para um País que exige trabalho e vigilância o dia intei-
dos - o Congresso Nacional de forma alguma abre mão ro, o tempo todo, por parte daqueles que têm compro-
do seu ímpeto e do seu compromisso reformistas. misso com a mudança.

Do novo Estado, que nasce a partir da reforma Sinto um clima frio, momo, hoje. Aqui estou vendo
que se está tentando, haverá de surgir um servidor pú- duzentos e tantos Deputados que já registraram presen-
blico valorizado. É um novo Estado para uma nova eco- ça e já marcam o seu compromisso com o Brasil. Os que
nomia, que exige padrões de comportamento igualmen- são contra as reformas que digam, por favor, por que se
te renovados por parte do setor público, por parte dos posicionam assim e apresentem qual o projeto que têm
empresários, até porque, se é verdade que a década de para o País. Chega da denúncia vazia. Por outro lado, os
80 é tida por todos corno a década perdida, eu diria que que são a favor não têm a menor justifICativa para aqui
ela foi perdida e desperdiçada pelo setor público, mas não estar, para aqui não comparecer, para aqui não rea--
não pelo setor privado. A sociedade mudou muito nos firmar o compromisso de ontem, o compromisso de se
anos 80, as empresas procuraram ajustar-se à crise que dar a possibilidade da reengenharia do Estado brasileiro
varria o nosso País também com influxos de fora para pela reforma administrativa, que haverá de ser comple-
dentro, evidentemente, porém com uma componente in- mentada pela reforma previdenciária, que precisamos
tema muito expressiva: ela foi amarga, mas serviu para executar. Isso tudo se soma à filosofia dos monopólios já
aprendermos muito. quebrados, das regulamentações já feitas e da reforma

Empresas menos competentes ficaram pelo ca- tributária, que haverá de ser profunda, para se dar um
minho; empresas mais competentes reduziram os rumo efetivamente modemo e justo para as coisas do
seus custos, aperfeiçoaram os seus processos tecno- Estado brasileiro.
lógicos e se adaptaram aos novos tempos exigentes, Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. e à Casa a
que são estes que estamos vivendo agora, sem exce- atenção e ressalto o orgulho de ver o Govemo Fernan-
ção - procure compreender isso a Oposição - para do Henrique enfrentando a\crise com determinação e
nenhum País, os tempos da economia intemacional seriedade, ao mesmo tempo em que conclamo a base
globalizada. Portanto, do ponto de vista da sociedade govemista a não arrefecer o ânimo. Esses companhei-
brasileira, a partir inclusive dos empresários, a década ros, afinal, não têm a não ser a escolha nobre, a possi-
de 80 de forma alguma foi perdida. bilidade digna de, já que começaram a luta ao nosso

Sr. Presidente, hoje temos, com clareza, um lado, permanecer votando e aprovando as propostas
novo quadro, uma nova sociedade, uma nova econo- de reformas estruturais profundas do Estado e da eco-
mia, apresentando sinais muito expressivos e positivos nomia deste País.
de uma nova postura política, a redundar em mudança Era o que tinha a dizer.
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Durante o discurso do Sr. Artheu Virgt1io,
o Sr. Nelson Trad, 2º Secretário, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Maurício, 1ºSuplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Com a pa
lavra a Sra. Deputada Etevalda Grassi de Menezes.

A SRA. ETEVALDA GRASSI DE MENEZES
(BlocoIPMDB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, retomo a esta
tribuna para dar uma boa notícia aos produtores de ma
mão do meu Estado, Espírito Santo. No Diário Oficial
da União de hoje está publicada a Portaria n°. 134, de 17
de novembro corrente, na qual o Ministério da Agricultura
e do Abastecimento anuncia várias < medídáS preventivas
de ordem fitossanitária, visando controlar uma doença
que vem atacando cultivos de mamoeiro naquele Estado,
denominada "me/eira do mamoeiro". Referida doença
tem um potencial muito alto de expandir-se por todo o
País de forma incontrolável, em face das suas particulari
dades e da inexistência de variedade de plantas resisten
tes ao patógeno que lhe dá causa, ainda não identificado.

Conforme prevê a Portaria hoje publicada no DOU,
os proprietários, arrendatários ou ocupantes a qualquer
título das áreas que vierem a ser interditadas pelo Minis
tério da Agricultura, devido à comprovada presença da
doença, estão obrigados a eliminar, às suas expensas,
as lavouras de mamão abandonadas, bem corno as
plantas hospedeiras do patógeno ou seus possíveis veto-
res, sem fazerem jus a qualquer indenização. A referida
medida, Sras. e Srs. Deputados, é inevitável: ou se adota
urgentemente uma política rígida de erradicação sistemá
tica das plantas com sintomas dessa nova e preocupante
doença, ora restrita ao Espírito Santo, ou veremos nossa
produção de mamão despencar a curto prazo com pre
juízo socioeconâmico elevado para o nosso Estado, em
especial a grande região produtora do norte capixaba.

A título de informação aos nobres colegas, devo
registrar que o Espírito Santo é hoje o maior produtor
brasileiro de mamão, com uma área cultivada de cerca
de 7 mil hectares, concentrada nos Municípios de Pi
nheiros, Unhares, São Mateus, Pedro Canário, Concei
ção da Barra, Jaguaré e Aracruz. A nossa produtividade
é elevada em relação à media nacional (57,8 toneladas
anuais por hectare, contra 40 toneladas anuais por hec
tare). Em 1996, o Estado foi o maior exportador de ma
mão do País, com um volume de 4.400 toneladas de
frutos comercializados para a Europa. A produção total
do Estado no mesmo ano foi de 300 mil toneladas, sen
do que deste total apenas 30% (90 mil toneladas) está
dentro dos padrões exigidos para a exportação.

Em março deste ano, o segmento produtivo ca
pixaba dessa fruta obteve uma vitória comercial im-

portante para o País: a publicação pelo Federal Re
gister. (o Diário Oficial americanp) da a.utorização do
governó eiinton para importaçãócde mamão papaia
produzido no Espírito Santo, desde que seja exerci
do rigoroso controle fitossanitário na origem. Atual
mente a Calyman Agrícola e a Gaia, empresas do nor
te do Estado, já estão credenciadas a exportar para o
mercado americano, que tem potencial para quintupli
car nossas exportações, o que representaria uma re
ceita da ordem de 12 milhões de dólares anuais para a
economia capixaba. Ademais, a conquista do mercado
americano representa um passo decisivo para a con
quista de outros mercados tão exigentes quanto aque
le, a exemplo do Japão e do Canadá.

Diante do exposto e na qualidade de ex-Delegada
do Ministério da Agricultura no Espírito Santo e defenso
ra intransigente dos interesses dos agricultores do nosso
Estado, conclamo todos os produtores e órgãos esta
duais envolvidos na produção de mamão para que
apóiem integralmente as medidas previstas na Portaria
nº 134/97, vital para alavancar ainda mais nossa econo
mia e propiciar a geração de mais empregos e menos
miséria na nossa região, que tanto tem sofrido com a
seca e com a falta de atenção dos Governos Estadual e
Federal para com seus mais emergentes problemas so
cioeconâmicos.

Para finalizar, gostaria de consignar o meu aplauso
às medidas preventivas ora anunciadas, mesmo porque
tive uma participação decisiva no processo de gestação
das mesmas, junto aos primeiros escalões do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, o que pode ser facil
mente comprovado junto às autoridades competentes
daquela Pasta.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EUAS MURAD (PSDB - MG. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputadas e Depu~

tados, acabo de receber um fax do Ministério da Saúde,
em que me comunicam que aquele Ministério está refor
çando o controle sobre entorpecentes, psicotrópicos e
anabolizantes. É uma iniciativa importante, que já vinha
sendo cobrada pela comunidade, tendo em vista o abuso
desses produtos e substâncias.

O Ministério, através de portaria, relaciona cerca de
103 entorpecentes, oitenta psicotrópicos, sete anorexíge
nos, que são os famosos moderadores do apetite, cinco
retinóicos, um imunossupressor, oito anti-retrovirais, usa
dos principalmente no tratamento da AIDS, oito anaboli
zantes, cujo uso tem sido abusivo particularmente por atle
tas, 26 insumos usados na fabricação e síntese de entor
pecentes e psicotrópicos, 46 substâncias de uso proscrito
no Brasil- inclusive maconha e seus derivados, o THe, o
haxixe, etc -, seis plantas que podem originar entorpecen
tes ou psicotrópicos - tenho a impressão de que, entre
elas, encontra-se incluída também a ayahuasca, planta da
Amazônia conhecida com o nome de caapi ou iagê e que
tem sido usada corno alucinógeno, particularmente por al-
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gum as seitas da região. Há ainda outras 151 substân
cias sujeitas a controle especial.

A portaria proíbe ainda a prescrição e o aViamento
de fórmulas que contenham associação de moderadores
do apetite, dentre eles a anfepramona, fenfluramina, dex
fenfluramina, femproporex e mazindol, os principais m0

deradores do apetite, que têm sido muito associados a
produtos manipulados nas farmácias, não propriamente
industrializados, e misturados com laxantes, diuréticos ou
hormônios naquelas famosas fórmulas empregadas nos
regimes de emagrecimento e no combate à obesidade,
mas que têm reflexos altamente tóxicos, efeitos colaterais
importantes, podendo levar até à morte, e geralmente
provocam dependência.

Portanto, parabenizo arSecretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde através de sua Se
cretária, Ora. Marta Nobrega Martinez, pela iniciativa
importante do controle desses produtos que podem
levar à dependência. Julgo também muito importante
que na portaria agora publicada os fabricantes tam
bém ficam sujeitos a um controle maior, porque até
agora, de modo geral, o MiniStério, a Secretaria e
outras Secretarias de Saúde dos Estados vinham se
contentando em controlar as farmácias, esquecendo
os distribuidores e, principalmente, os fabricantes.
Essa portaria, em bom momento, toma obrigatório
esse controle.

Terminando, comunico à Casa que estou apresen
tando dois projetos de lei. Um deles dispõe sobre a ven
da e locação de fitas de vídeo com cenas de sexo explí
cito, proibindo a locação e a venda para menores de de
zoito anos, porque não há nenhum controle nesse setor.

a outro projeto toma obrigatória a presença de selo
de garantia nas embalagens de alimentos industrializados
nas condições em que especifICa e dá outras providências.

Era o que tinha a dizer:
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa

conhece o projeto de V.Exa. e, não obstante o período
do Pequeno Expediente, recebe-os e determina seu se
guimento regimental.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Moisés
Bennesby.

O· SR..MOISÉS BENNESBY (PSDB - Ra. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, no~o pronunciamento d8 hoje baseia-se na maior
problemática, na nossa visão, do crescimento do desem
prego. Espero que o crescimento pela demanda de tra
balho se ,~.-;elere. Reitero a criação da ocupação, porque
nada poderá ser compensado se não tivermos oportuni
dade de distribuir a riqueza com o nosso povo.

Para alcançar este objetivo, o País precisa crescer
continuamente e o mais cedo possível. a crescimento há
de ser acelerado. Lamentavelmente, não o foi, e o que

aconteceu nos últimos meses está fazendo com que
o pagamento seja altíssimo. Não podemos continuar
alimentando esse atraso.

a crescimento acelerado "requer algumas condiçõ
es: que se minimizem os desperdícios de recursos; que
se eleve a produtividade de recursos humanos, em espe
cial aqueles de baixa renda, e que se eleve a capacidade
produtiva do País. E mais: há de se trabalhar muito e
com muito esforço.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, felizmente
o País está tomando decisões, embora antipáticas, du
ras, inconseqüentes, para que tenhamos melhores dias.
Não será fácil. Peço a Deus que estabeleçamos uma
conjugação de esforços maiores, e que esta Casa e o
Senado Federal possam dar as mãos e ter idéias contra
as negativas transitórias que acompanham o processo.

Precisamos gerenciar, precisamos estabelecer
providências visando à maldita taxa de desemprego.
a Plano Real é de inquestionável sucesso. Evidente
mente, temos assistido à causa do controle da infla
ção. Nossas taxas de juros são escorchantes, mas
esse foi um remédio amargo que a equipe do Gover
no estabelecAu. Minimizaram-se os recursos aloca
dos em estoques, e os especuladores entraram.

É necessário que o Brasil fique definitivamente
comprometido com sua potencialidade e evite outra anar
quia inflacionária. a desemprego de recursos humanos
tem sido elevado. Desarticulou-se intensamente o setor
de bens de capital, já atrasado seu desenvolvimento pe
las sucessivas crises de oitenta e início de noventa.

A enorme entrada de capitais externos para fi
nanciar importações de bens e serviços e consumo
terá para nós um custo, sacrificando a renda dispo
nível futura. É um saque sobre o futuro a ser pago
com o sacrifício de consumo. É por demais sabido
que em qualquer mercado avançado, a longo prazo,
a remuneração de risco supera em muito a prefixa
da. Mas o mais importante é que os déficits exter
nos, elevados e sucessivos nas contas de mercado
ria e s~rviços, parem, partindo-se do policiamento.
Do contrário, não teremos muitas possibilidades.

Portanto, para viabilizarmos o crescimento acele
rado e sustentado do controle da inflação, é preciso
que o Congresso Nacional tenha coragem para votar
as, reformas, principalmente as que poderiam dar efi
ciência ao Estado, as reformas tributária e fiscal. Sem
isso, ocorrerá apenas um adiamento da crise.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
devida divulgação de meu pronunciamento.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. I'..Jisés Ben
nesby, o Sr. José Maurício, 112 Suplente de
secretário, deixa a cadeira da presidência,
Que é ocupada pelo Sra. Alzira Éwerton, 92[2
do Artigo 18 do Regimento Interno.



Novembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexia-feira 21 37557

A SRA. PRE$IDENTE (Alzira Éwerton) - Con- política do meu Estado. Esse ex-Governador não se
cedo a palavra ao nobre Deputado José Maurício. pejou, não se ên~ergonhou .de mais um€l;vez trilir a

O SR. JOSÉ MAURíCIO (Bloco/PDT - Rj) - população do meu Estádo, prêtennao e prejudicando
Sra. Presidente, eminente Deputada Alzira Éwerton, modestos servidores públicos, num servilismo e bª,-
a mim agrada sobremodo usar a palavra neste ins- julação que lhes são bastante peculiares.
tante em que V.Exa., valorosa mulher brasileira, está Insisto. O Govemo deveria prol11Qver, de pronto,
a presidir os trabalhos. A mim agrada divisar no plenário as reformas política e tributária; não reformas capazes
o valoroso Deputado Almino Affonso, homem que dei- de denegrir a imagem não apenas desta Casa mas dos
xou e deixa sua indelével marca de coerência e de leal- dirigentes do País, sangrando e sacrificando milhares de
dade. A mim agrada ver a seu lado o filho do saudoso brasileiros, trabalhadores e servidores públicos.
Arthur Virgnío. A mim agrada ver de volta a esta Casa um Mas nem tudo está perdido. A vontade do povo po
homem da estatura moral de Neíva Moreira. Por outro Rio de Janeiro é soberana. Através de indômitos traba-
lado, entristecem-me os fatos deprimentes ocorridos na Ihadores demitidos, muitos de empresas estatais, cujo
tarde de ontem neste plenário. Frustra-me profunda- direito inalienável vem sendo preterido pelo desgovema-
mente verificar o que outrora Almino Affonso não verifi- d I I I . I I E
cou; o que Neiva Moreira não assistiu; e o que o saudo- or - amentave mente e eito pe a popu ação do meu s-
so Arthur Virgílio não presenciou, ou seja, a concepção tado -, criamos nesta quarta-feira, dia 19, às 13h, em
desavergonhada, praticada pelo deus do Olimpo Fer- plena Cinelândia, o Sindicato dos Trabalhadores em
nando Henrique Cardoso,' que se acostumou a corrom- Transportes Altemativos (motoristas de vans, topics, pe-
per, comprar e denegrir a honra de 351 Deputados, ditos ruas e similares). Iniciativa esta extremamente básica,
integrantes da base govemista nesta Casa. A moeda foi correta, coerente e capaz de atender não apenas o inte-
a troca, a doação do dinheiro do contribuinte. resse desses trabalhadores, mas sobretudo para eliminar

Do que mais me envergonho, entretanto, é ver a balbúrdia e a máfia dos transportes que agride a popula-
um jovem Parlamentar desonrar e enxovalhar o ção do meu Estado, comandada pela chamada FE-
nome honrado de seu pai, Deputado Arthur Virgílio. TRANSPORT, Federação que defende interesses mes-
Nunca poderia imaginar que seu filho, Arthur Virgílio quinhos de empresários que não se cansam de se Iocuple-
Neto, tivesse coragem de exaltar, enaltecer e se tar com o lucro fácil e enriquecer à ct:Jsta da miséria alheia.
vangloriar com o resultado da votação da reforma
administrativa "aprovada" na tarde de ontem. Toda- Sra. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a
via, ele que fique com suas falsas conquistas: traiu transcrição, ipsis litteris, nos Anais da Casa, do estatu-
sua origem, a dignidade e a honra do seu pai. Ele que to desse sindicato, como também da diretoria eleita, que
não venha chamar a nós, da Oposição, de atrasados. permitirão a esses trabalhadores defender seus interes-
Irresponsável, corrupto e retardado é o Govemo que ses e de seus passageiros.
ele integra, que não teve coragem de começar pelas Alegro-me, sobremodo, saber que os mandados
reformas política e tributária, essas sim, indispensá- de segurança tramitarão com muita tranqüilidade no
veis. Agora é tarde. Não adiante chorar e sangrar cada STF, pois foram distribuídos aos Ministros Sepúlveda
vez mais o já tão sacrificado povo brasileiro. Pertence e Marco Aurélio, dois luminares da magistratu-

Sra. Presidente, na última terça-feira, dia 18, ra brasileira. Sei e estou convencido de que eles have-
protocolei no Supremo Tribunal Federal dois manda- rão de atender aos meus reclamos e pleitos, subscritos
dos de segurança por estar muito causticado, muito por um dos grandes e valorosos advogados do Rio de
experimentado como Parlamentar para abrir mão do Janeiro, Dr. Carlos Cleto.
pleno exercício do mandato que o povo do Rio de
Janeiro me outorgou pela sexta vez. Estou cansado Ao agradecer a V.Exa. permito-me, no momento
de ser usurpado na minha competência constitucio- em que assume esta Presidência o companheiro Michel
nal e não aceito, repilo com a maior energia o fato Temer, reiterar que jaITl8.is e em tempo algum abrirei
de o Sr. Presidente da República estar permanente- mão dos princípios constitucionais que asseguram a ple-
mente transformando em urgente questões que de nitude do exercício do mandato a mim outorgado. Fiquei
modo algum têm qualquer urgência. Entristece-me muito feliz com a manifestação do Deputado Carlos AI-
profundamente ver aprovada uma reforma adminis- belto, agradecendo esta Mesa pelo apoio em sua doen-
trativa fraudada no seu leito natural, ou seja, no rela-. ça; em especial as revelações, elogios e agradecimen-

! tório original aprovado pelo Senado Federal. tos ao Dr. Aldemar Sabino, ~eloso, proficiente e compe-
Mas, Sra. Presidente, busquei o remédio legal. tente Diretor-Geral da Câmflra, cuja conduta e devota-

Fui ao Judiciário para colocar um fim a esta situação mento ao trabalho deveriam ser copiados e executados
insustentável por que passamos nesta Casa. Verbe-
rei e deploro aqueles que exultam, exaltam e se cur- por todos os que trabalham nesta Casa.
vam a aprovar essa reforma com relatório falsificado, ESTATUTO A QUE SE REFERE O
elaborado por conheqida figura que envergonha a ORADOR:
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SI:\'OICATO-OOS TRABALHADORES EI\I TRANSPORTE ÃLTEit:\ATI\ ()
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTATUTO.sOCIAL.PROVISÓRIO

Artwo 1° O 'SI~DICATO DOS TRABALHADORES EM TRA,NSPORTES
ALTERNATIVOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com base tenitonal comcldente com
o temtório do Estado, fundado em 19 de novembro de 1997, é uma sociedade civIl de direIto
pnvado, sem fins lucrativos, constituído para fins de defesa. estudo. coordenação, proteção e
representação legal da categoria profissional integrada pelos trabalhadores em transportes
alternativos de passageiros,

Artigo 1° - São Prenogativas do Sindicato:
a - Defender os direitos e interesses da categoria, individuais ou coletivos. perante autoridades
judlcránas ou adminisn'ativas;
b - Substituir processualmente os integrantes da categoria. em especial os associados do
Sindicato;
c - Impetrar mandado de segurança coletivo e ajuizar ações coletivas em nome dos integrantes
da categona;
d - Representar a categoria em congressos, encontros, conferências e demais fó~uns nacionais
ou internacionais de interesse da categoria;

Artigo 3° - São deveres do Sindicato:
a - Propiciar a organização da categoria;
b - Promover a solidanedade dos associados entre si e com os demais segmentos da categoria e
da classe trabalhadora;
c - Manter serviços de assistência judiciária para os integrantes da categoria, prioritariamente
para os associados;
d - Manter serviço de imprensa sindical:
e- Desenvolver permanentemente o trabalho de sindicalização dos trabalhadores.

/migo 4° - São direitos do associado:
a - Participar, com direito a voz e voto, de Assembléias Gerais;
b - Votar e ser votado para cargos de representação e direção sindical;
c - Usufruir dos serviços e beneficios prestados pelo Smdicato;

Artigo 5° - Os direitos do associado, que não responderá subsidiariamente pelas obrigações
contraídas pelo Sindicato, são pessoais e intransferiveis, salvo os relacionados aos serviços e
beneficios que sejam extensivos a sel!s dependentes.

Artigo 6° - Constituem órgãos permanentes do Sindicato:
I - ASSEMBLÉIA GERAL;
II - DIRETORIA EXECUTIVA;
III - DIRETORIAS ZONAIS
IV - CONSELHO FISCAL;

Artigo 7° - A Assembléia Geral dos associados do Sindicato é soberana em suas decisões.
respeitadas as normas estatutárias.

Artigo 8° - Compete à Assembléia Geral:
a - Fixar as mensalidades devidas pelos associados;
b - Deliberar sobre a prestação de contas e a previsão orçamentária;
c - Autorizar a compra. venda e alienação de bens imóveis:
d - Deliberar sobre a refonna do Estatuto do Sindicato;
e - Deliberar sobre a perda de mandato dos ocupantes de cargos eletivos;
f - Deliberar sobre a filiação ou a d~sfiliação do Sindicato às entidades de grau superior:

f
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Artil!o 9° - A ~~ssembléia Geral sera Ordmána ou Extraordinána e reúne-se.
a - Ordmanamente. no mês de março de 1998 para aprovar as contas do ano antenor e aprecIar
a prevIsão orçamentana do ano segumte.
b - Exrraordmanamenre. por convocaçiW-do PreSIdente do Smdlcato.
c - Extraordinanamenle, por requenmenlO da malOna da Direrona Executiva;
d - Extraordmanamente. por requenmento do Conselho Fiscal para tratar de assuntos
peI1lnentes ás funções daquele órgão.

Parál!rafo 1° - A Assembléia Geral será convocada por Edital. que mencionará dia. hora. local
cel1o-s e a Ordem do Dia a ser discutida. com antecedencia minima de 03 (três) dias.

Parágrafo 2° - A Assembléia Geral instalar-se-á e funcionará, em primeira convocaçào, com a
presença da metade mais Dl (um) dos associados da entidade e, no minImo Dl (uma) hora após.
em segunda e última cO':1vocaçào, com qualquer número de associados presentes.

ParáQJafo 3° - Na Assembléia Geral somente serão discutidos os assuntos que motivaram sua
conv~cação, constantes da Ordem do Dia, e as decisões serão tomadas pela maioria simples dos
presentes.

Artigo 10 - A Diretoria Executiva é constituida por 7 (sete) membros titulares e igual número
de s~plentes. Os membros titulares ocuparão os seguintes cargos: preSIdente; vice-presidente;
secretário-geral; diretor tesoureiro; diretor de imprensa e divulgação; diretor de organização:
diretor de assuntos institucionais.

Parágrafo único - Os suplentes serão ordenados numericamente. e em caso de vacância
temporária ou definitiva, serão convocados para assumir o cargo vacante. permitido o
remanejamento de cargos, por decisão da DiretOJia Executiva. O Diretores suplentes podem ser
convocados para auxiliar os membros titulares no exercício de suas funções. .
i\rtigo 11 - Compete á Diretoria Executiva:
a - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações das instâncias administrativas do
Sindicato, no qt;e lhe couber;
b - Gerir o patrimônio social;
c - Representar a categoria judicial e extra-judicialmente;
d - Apresentar em Assembléia Geral Ordinária relatório de suas atividades e colocar á
disposiçào do Conselho Fiscal toda documentação que .~ste órgào entender necessár;a ao
desempenho de suas funções;
e - Admitir e demitir os funcionários do Sindicato e administrar este quadro funcional:
f - Elaborar o balanço patrimonial e a previsão orçamentária anual para apreciação pela
Diretoria Colegiada e discussão e aprovação pela Assembléia GeraL

Artigo 12 - Ao PRESIDENTE compete:
a - Representar a entidade perante autoridades administrativas e judiciárias:
b - Presidir as reuniões da Diretoria Executiva; .
c - Assinar contratos, convênios ou outros docuinentos e praticar atos relativos ao patrimônio
social, conforme .deliberado pela competente instância administrativa;
d - Ordenar as despesas autOJizadas nos termos deste Estatuto e assinar os cheques e outros
compromissos financeiros em conjunto com o Diretor Tesoureiro:
e - Convocar a Assembléia Geral, na forma deste Estatuto;
f - Convocar e presidir às eleições sindicais, na forma deste Estatuto.

Artigo 13 - Ao VICE-PRESIDENTE compete:
a - Auxiliar o Presidente no cumprimento de suas tarefas:
b - Substituir o Presidente em seus Impedimentos:
c - Supervisionar o quadro de funcionários do Sindicato e a administração da sede do Sindicato.

Artigo 14 - Ao SECRETÁRIO-GERAL compete:
a - Secretariar às reuniões da Diretoria Executiva, mantendo controle e arquivo das respectivas
Atas;
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b - Manter em dia e cOITespondencla ~ o expediente do Sindicato:
c - SupervIsionar as 'atlvldades de Secretaria-GeraI e de registro de assoclaaos e seus
dependentes.

Artigo 15 - Ao DIRETOR TESOUREIRO compete:
a· :--'1anter sob sua guarda e fiscalizaçào os valores do Sindicato;
b - Dinglr e fiscalizar os trabalhos de tesouraria e contabilidade do Sindicato:
c - Assistido por contabilista legalmente habilitado, supervisionar a organização da
documentação financeIra e contábil e a preparação dos balancetes mensais e do balanço anual,
assim como atestar a conferêncIa dos valores em caixa;
d- Assinar em conjunto com o Presidente os cheques e oun'os compromissos financeiros, bem \
como os livros contábeis e outros de sua área de atuação;
e- Supervisionar a elaboração da prestação de contas e da previsão orçamentária:

Artigo 16 - Ao DIRETOR DE IMPRENSA E DIVULGAÇAO compete:
a - Supervisionar o serviço de imprensa sindical;
b - Promover junto à opinião pública a divulgaçó\o dos interesses e reivindicações da categoria;
c - Atuar como pona-voz do Sindicato junto aos Órgãos de imprensa escrita, falada ou
televisiva.

Artigo 17 - Ao DIRETOR DE ORGANlZAÇAo compete:
a - Coordenar os trabalhos das Diretorias Zonais;
b - Coordenar a ação do Sindicato com a de outras entidades do movimento sindical e popular;
c - Supervisionar as atividades sociais, esportivas, culturais e recreativas promovidas pelo
Sindicato;

Artigo 18 • Ao DIRETOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAl": compete:
a - Supervisionar o serviço de assistência judiciária do Sindicato;
b - tvíanter. quando necessário aos interesses da categoria. trabalho de acompanhamento
parlamentar, a nivel municipal, estadual ou federal;
c - Promover trabalho de relações públicas junto aos poderes constituídos;
d - Representar o Sindicato externamente, em congressos, encontros ou outros fóruns de
interesse da categoria.

Artigo 19 - O Sindicato terá 7 (sete) Diretorias Zonais, cada qual integrada por 3 (três)
Diretores, nas Zonas Norte Fluminense, Serrana, Sul Fluminense, Baixada Fluminense, Norte.
Centro-Sul e Oeste dv Município do Rio de Janeiro, que auxiliarão a Diretoria Executiva na
defesa dos direitos e interesses da categoria em suas respectivas áreas de atuação.

-
Artigo 20 - O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização da gestão patrimonial e
fmanceira do Sindicato, composto de 03 (o·ês) membros efetivos e igual número de suplentes, e
terá 01 (wn) Presidente e 01 (wn) Secretário, que ocuparão estes cargos segundo a ordem de
menção na chapa eleita.

Artigo 21 - Compete ao Conselho Fiscal:
a - Emitir parecer sobre o balanço anual, os balancetes mensais, a previsão orçamentária e sobre
a compra, venda e alienação de bens imóveis do Sindicato;
b - Fiscalizar a aplicação de verbas do Sindicato;
c - Convocar a Assembléia Geral, nos termos deste Estatuto;
d - Examinar livros, registros, comprovantes, contratos, documentos de escrituração contábil e
outros necessários para desempenho de suas funções.

Artigo 11 - Os membros e suplentes da Diretoria Executiva. das Diretorias Zonais e do
Conselho Fiscal poderão sofrer penalIdades de suspensão ou perda de mandato na ocorrência
dos seguintes casos:
a • Malversação ou dilapidação do pammônio da entidade:
b - Grave violação das disposições' conodas neste Estatuto;
c - Abandono do cargo para o qual foi eleito:
d - Condenação por ctimedoloso por sentença u'ansitada em julgado:
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Artigo Z3 - As eleições dos membros titul~res e. suplentes da Diretoria Executiva e do!:'
membros efetivos e suplentes do Conselho' fiscal, todos par(;l mandll-to ue·OJ.J m::s) ~pos, serão
realizadas, mediante voto secreto, direto elivre, nas"mesmas datas e de conformidade com o
disposto no presente Estatuto e no Regimento Eleitoral.

Artigo 24 - Ao Presidente do Sindicato incumbe coordenar, organizar e orientar o processo
eleitoral, desde os atos preparatórios até os conclusivos das eleições.

Artigo 25 - A Assembléia Geral aprovará um Regimento Eleitoral, que regerá o pleito, e elegerá
3 (três) associados para membros da Comissão Eleitoral, que auxiliará o Presidente do
Sindicato e acompanhará o processo eleitoral, a fim de garantir a igualdade entre as chapas
concorrentes, a democracia, a transparência e a lisura do pleito, integrada ainda por:
a - O1 (um) representante da Diretoria dt? Sindicato;
b- OI (um) componente de cada chapa, se indicado quando da inscrição desta.

Artigo 26 - E eleitor o associado que, na data do primeiro dia do pleito estiver em pleno gozo
dos direitos sociais e contar com mais de 3 (u'ês) meses continuos de inscrição no quadro social
do Sindicato.

Artigo 27 - Não pode ser eleito para cargos administrativos, nem permanecer no exercício dos
mesmos, o associado que até a data do primeiro dia das eleições:
a - não estiver em condições do exercício do direito do voto;
b - tiver sido condenado por crime doloso com sentença transitada em julgado, enqua~to

persistirem os efeitos da pena;
c - não tiver pago, no mínimo. as 03 (três) mensalidades anteriores, nos seus regulares
vencimentos, salvo se houver autorizado por escrito o desconto das mesmas em folha de
pagamento.

Artigo 28 - As eleições serão convocadas pelo Presidente do Sindicato, por Edital, com
antecedência máxima de 90 (noventa) e mínima de 30 (ninta) dias, da data de sua realização,
observado que se tenham lugar no pnmeiro semestre de 1998.

Artigo 29 - O patrimônio do Sindicato é constituído por:
a - Contribuições pagas pelos integrantes da categoria e Mensalidades do associados;
b. Verbas decorrentes da contribuição sindical;
c - Doações e legados;
d - Bens e valores adquiridos e as rendas que destes provierem;
e - Outras rendas eventuais ou não especificadas neste Estatuto.

Artigo 30 - A dissolução do Sindicato somente se verificará por deteIluinação da Assembléia
Geral para esse fim convocada e com a presença de no minimo 15 (quinze por cento) dos
associados, a qual deliberará sobre o destino do seu patrimônio.

Artigo 31 - O exercício do cargo eletivo será gratuito.

Artigo 32 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria "ad referendum" da
Assembléia Geral.

Artigo 33 - O presente Estatuto somente terá vigência até a aprovação em Assembléia Geral
Estatuinte do Estatuto Social dofinitivo. A Diretoria deverá convocar mna Assembleia Geral
que instalará o processo estatuinte no prazo de 30 (trinta) dias 8 contar da fundação do
Sindicato, e elegerá os lIl.:llIbrus suplentes da Diretona. tlu Consdho fiscul e os integrantes das
Diretorias Zonais.

Artigo 34 - O Presente Estatuto Provisório, entrará em vigor na data de sua aprovação em
Assembléia Geral e lavratura em Ata, independente de outras providências anteriores.

RIO DE JANEIRO, em 19 de novembro de 1997.
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Dyrante O discurso do Sr. Jossé Maurí
cio, a "Sfª' Alzira Ewerton, § 2º do artigo 18
do Regimento Interno, deixa: a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Deputado Enio Bacci.

O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, documento do UNICEF mostra dife
renças no percentual de investimentos de recursos
federais para obras que beneficiem crianças e ado
lescentes.

Mesmo representando 38% da população, as
crianças e adolescentes recebem apenas investi
mentos sociais na ordem de 12 %, enquanto que os
adultos, que representam 62% da população, rece
bem 88% dos recursos federais para área social.

Cálculos feitos com base em dados oficiais do
Ministério da Fazenda mostram que, em 1995, o in
vestimento anual per capita no Brasil foi de R$
507,00 enquanto o investimento para cada criança e
adolescente foi de apenas R$ 165,00.

Estes dados nos mostram a triste realidade de
nossa juventude, que precisa de maiores investi
mentos, principalmente na área social, viabilizando
uma vida mais digna e humana.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, na continuidade da votação da re
forma administrativa, apresentamos um DVS que su
prime o §42 do art. 39, garantindo a paridade dos
funcionários, que estão extremamente preocupados
em razão de o mesmo parágrafo, que já tinha sido
votado anteriormente, ter sido alterado na forma da
redação apresentada ao final do primeiro turno,
constituindo-se, portanto, na quebra da paridade,
que prejudicará sensivelmente aposentados e pen
sionistas. Há de se ressaltar também que os disposi
tivos vêm introduzidos pelo Sr. Relator. Na prática,
anulam e desfazem o que já foi decidido anterior
mente na Câmara dos Deputados, no próprio Sena
do Federal, na reforma da Previdência.

Aqueles que conquistaram o direito de se apo
sentar com integralidade da remuneração na Consti
tuição de' 88 estão tendo esse direito ameaçado pela
reforma administrativa. Num estudo profundo,
exaustivamente debatido pelos Constituintes de 88,
entendeu-se que deveria ser estendido aos aposen
tados os direitos conquistados, o que equivale a ga-

rantir meios dignos de sobrevivência àqueles que
dedicaram parte de sua vida ao trabalho.

É iIlJP.ort~nt~, registrar gue tal, regra, .quando
submetida à votação na Assembléia NaCional Cons
tituinte, obteve o resultado de 360 votos "sim", ne
nhum voto "não", e cinco abstenções. Naquela épo
ca, inclusive, o então saUdoso Presidente Ulysses
Guimarães, ao proclamar o resultado, declarou: "A
emenda bateu um recorde, configura situação inédi
ta: nenhum voto contrário."

Assim sendo, impõe-se, neste momento em
que tramita nesta Casa a reforma, assegurar aos tra
balhadores que seu padrão de vida não decaia em
razão da aposentadoria.

Por isso, solicitamos o apoio dos nossos pares
para aprovar o destaque expresso, já apresentado,
subscrito por mim, como de bancada, juntamente
com o Deputado Gerson Peres e com o Líder Odel
mo Leão. Certamente estaremos restabelecendo a
justiça em relação a tudo o que ocorreu ontem,
quando sabemos que efetivamente esta Casa sofreu
um ataque especulativo, como uma verdadeira bol
sa. Todos os bookmakers estiveram atuando para
que se obtivesse o resultado de uma verdadeira bol
sa, porque as emendas ou as ações do Orçamento
foram colocadas à disposição, num claro jogo de se
alterar um resultado bastante diferente do que ocor
reu no primeiro turno, quando por apenas um voto a
emenda foi aprovada e, também, por apenas um
voto foi mantida a quebra da estabilidade.

Na verdade, toda a modificação entre o primei
ro e segundo turnos demonstra que houve uma série
de negociações que, lamentavelmente, procura-se
considerar como competência. Ora, não se pode ad
mitir competência um jogo em que se procura alterar
o que já foi estabelecido anteriormente. Entre o pri
meiro e segundo turnos aconteceu uma inusitada
modificação regimental, em que tivemos a votação
de redação divergente daquela que já havia sido es
tabelecida anteriormente no processo de votação.

Sr. Presidente, temos certeza de que, na conti
nuidade da votação, algumas distorções poderão ser.
corrigidas, evitando-se, desta forma, grande prejuízo.

E a grande pressão que o Governo fez para a
aprovação da reforma administrativa caiu por terra,
com o anúncio no pacote - independente da aprova-:
ção da reforma administrativaj- da demissão de 33
mil servidores. Ora, se havia necessidade da refor
ma para essas demissões, não podemos entender
como pode o pacote tê-Ias anunciado. Se as anun
ciou é porque independem da aprovação da reforma
administrativa. Ou o Governo queria, na verdade,
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simplesmente jogar mais uma vez a culpa por todos
os seus desacertos no Congresso Nacional. Tenho
certeza de que iremos repelir isso veementemente.

E muitos dos que votaram dessa forma no dia
de ontem já estão preocupados, em razão das co
branças que certamente irão ocorrer pelo posiciona
mento tomado, simplesmente para dar uma resposta
ao mercado em razão da situação difícil pela qual
passa a nossa moeda. E não é apenas uma crise no
Brasil, é uma crise por que cassa também vários ou
tros países emergentes. Haja vista que enquanto o
Ministro da Fazenda disse que seria até normal uma
ida ao FMI, o dono do saco de maldades, o Presi
dente do Banco Central diz que o FMI é o diabo. Na
verdade entendemos que todos esses problemas
simplesmente foram postergados para outro momen:'
to, até porque uma das Bolsas mais fortes do mun
do, a de Tóquio, está com problemas. E não foi a
aprovação da reforma administrativa que resolveu a
questão das Bolsas internacionais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convo

co os Srs. Deputados a virem ao plenário para apre
ciação da Ordem do Dia. Solicito aos Srs. Líderes a
presença no plenário.

Com a palavra o Sr. Deputado Simão Sessim.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é com pesar e perplexidade que consta
lamos a lastimável situação da saúde pública no
nosso País. Doenças que há décadas haviam sido
erradicadas ou eram mantidas sob controle, como o
dengue, a tuberculose e o sarampo, voltaram a as
sombrar o cotidiano dos brasileiros. E os 75% da po
pulação sem condições de pagar um plano privado
de saúde são obrigados a enfrentar todo tipo de difi
culdades nas tentativas, nem sempre bem-sucedi
das, de obterem a assistência médica a que têm di
reito constitucional.

Todos sabemos que a eficácia da aplicação
dos réCursos destinados à saúde aumentaria muito
com a mera decisão de se privilegiarem as medidas
preventivas e de atendimento básico.

É incomparavelmente mais fácil e barato, afi
nai, evitar a doença ou tratá-Ia nos primeiros sinto~

mas que controlar epidemias e cuidar de complica
ções de moléstias agravadas por mera falta de infor
mação e de cuidados básicos de higiene.

Pois bem, nobres colegas, em meio a esse
quadro dramático, quando o investimento em medi
das preventivas revela-se absolutamente urgente e
necessário para o País, somos surpreendidos pela

absurda ameaça de demissão de servidores do ór
gão responsável pela prevenção e controle de surtos
e epidemias, a Fundação Nacional de Saúde.

Não podemos admitir que esses servidores, de
fundamental importância para a manutenção da saú
de pública no País, tornem-se reféns de decretos ge
néricos para a contenção de custos por parte do Go
verno Federal. Reconhecemos, é óbvio, a necessi
dade de se buscar o equilíbrio das contas públicas,
mas jamais aprovaremos medidas atabalhoadas
como essa, que sequer levam em conta a natureza
e a importância dos órgãos que atingem.

Correspondência enviada ao meu gabinete
pela Federação das Entidades de Combate às En
demias no Estado do Rio de Janeiro pôs-me a par
da precária situação contratual em que se encon
tram cerca de 6 mil servidores da Fundação Nacio
nal de Saúde, a despeito da absoluta necessidade
dos serviços que prestam à população.

Esses servidores Gontratados pelo SUS, atra
vés de concurso específico, trabalham para a Fun
dação Nacional de Saúde desde 1988. A partir de
1993 até setembro de 1994 passaram a ter contrato
firmado diretamente com a instituição, quando, por
sugestão do Ministério da Administração, submete
ram-se a um processo seletivo. Os aprovados per
maneceram contratados pela Fundação Nacional de
Saúde.

Desde então, a Lei nº 8.745, que rege esses
contratos, já foi alterada repetidas vezes pelo Execu
tivo, ora por calamidade pública ora por elevado inte
resse público, e o prazo para encerramento do vín
culo de trabalho dos atuais servidores é março do
próximo ano. Com o Decreto nº 2.071, de 10 de no
vembro último, excluiu-se qualquer possibilidade de
renovação desse contrato.

Sras. e Srs. Deputados, a demissão dos fun
cionários da Fundação Nacional de Saúde compro
meterá seriamente a segurança sanitária de 5 milhõ
es e 800 mil famílias. A visita a essas residências
pelo serviço de agenciamento sanitário estava pre
vista para o trimestre seguinte ao fim do contrato,
mas sem os funcionários o programa certamente
terá de ser suspenso.

A situação revela-se particularmente delicada,
quando sabemos que durante os próximos meses
nossa população ficará mais vulnerável às epide
mias sazonais, como o dengue e a cólera, e às en
demias associadas ao período de chuvas, como lep
tospirose, hepatite', meningite e mesmo o sarampo,
ainda não completamente controlado.
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o que consideramos mais revoltante nessa si
tuação, nobres colegas, é o argumento de ·conten
ção de gastos" usado para justificar a demissão de
funcionários.

Quando era Ministro da Saúde, o Dr. Adib Jate
ne lançou-se em uma heróica cruzada para obter
mais recursos para o setor. Após muito desgaste e
toda sorte de contratempos, conseguiu-se a aprova
ção da Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira que renderá, no próximo ano, cerca de 7
bilhões de reais.

Essa verba deveria constituir-se em uma com
plementação dos recursos destinados à saúde, mas
tem servido, na verdade, para tapar buracos nas
contas do Governo. Tão logo começou a contar com
a arrecadação da CPMF, o Execu~ivo passou a des
tinar menos recursos de outras fontes para o orça
mento do Ministério da Saúde.

Agora, não satisfeito em iludir a boa-fé dos que
acreditaram na aplicação das verbas da CPMF para
a efetiva melhoria do sistema público de saúde, o
Executivo acena com a perspectiva de desmantelar
o principal órgão de controle sanitário do País, a
Fundação Nacional de Saúde, demitindo sumaria
mente parcela significativa de seus servidores.

É preciso darmos um basta na maneira irres
ponsável como a saúde neste País vem sendo trata
da. Quero comunicar aos funcionários da Fundação
Nacional de Saúde ameaçados de demissão que
não mediremos esforços para tentar reverter esta
decisão do Executivo. Estou convencido de que
essa é a única maneira de garantirmos à população
patamares mínimos de proteção sanitária.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deter

mino à Secretaria da Mesa que faça soar as campai
nhas para chamar os Srs. Deputados a plenário pelo
prazo de três minutos.

Com a palavra o Sr. Deputado José Carlos
Vieira.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi com per
plexidade que tomei conhecimento de matéria publi
cada na imprensa sobre o fato de que a Procurado
ria-Gerai da República entraria com uma ADIN 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, no Supremo
Tribunal Federal contra a Medida Provisória 1.571,
que livra de processo criminal empresários que se
disponham a quitar seus débitos com a Previdência
Social.

Integrantes do Ministério Púbico Federal teriam
recomendado a medida ao Procurador-Geral, Geral-

do Brindeiro, por estarem convencidos de que ela
beneficia a impunidade.

Houve até um procurador que teria afirmado
que, no Brasil, AI Capone nem sequer seria proces
sado, pagaria seu débito perante o Fisco e continua
ria tocando as suas atividades ilícitas, pretendendo,
assim, estabelecer uma íntima relação entre dever
ao Fisco e condutas criminosas.

É um argumento falacioso, pois o débito nem
sempre decorre da disposição de fraudar ou sone
gar, de reduzir ou suprimir impostos e contribuições
e tem, na maioria dos casos, origem em dificuldades
momentâneas do devedor.

E mais: ele chegou a afirmar que a reforma tri
butária em apreciação no Congresso, em seu art.
145, pretenderia constitucionalizar a impunidade ao
estabelecer que ninguém será processado penal
mente antes de encerrado o processo administrativo
tributário que aprecie a matéria da denúncia.

Ninguém, em sã consciência neste País, pode
desconhecer o fato de que, nos últimos tempos, o ci
dadão brasileiro tem sido obrigado a conviver com
sucessivos planos econômicos, que frustram so
·nhos, aumentam a carga de sacrifício de toda a po
pulação e tornam inviáveis muitos empreendimen
tos, pela imprevisibilidade da economia brasileira.

Agora mesmo, o Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso foi obrigado a editar uma
série de medidas para permitir a captação de R$ 20
bilhões e criar condições de preservação do Plano
Real, a fim de evitar, assim, o trágico retorno da es
pirai inflacionária.

De outra parte, a Caixa Econômica Federal,
diante da enorme inadimplência dos seus mutuários,
lança programas de renegociação de dívidas; é ób
vio, não se consideraram os devedores como pes
soa, a exemplo do que vem fazendo o comércio em
geral. Em nenhum momento, consideraram-se os de
vedores como pessoas intrinsecamente desonestas,
preferindo reconhecê-Ias corno premidas por dificulda
des ocasionais, mas honestas, tanto que declaram cor
retamente suas dívidas; além de lhes dispensarem do
pagamento de multas, ainda aumentam o prazo de pa
gamento; vale dizer, ampliam-lhe o crédito.

Os fraudadores, Sim, deveriam estar atrás das
grades, e não os meros inadimplentes, cidadãos
contribuintes idôneos, que declaram integral e legal
mente seus débitos, fácil presa dos tentáculos do
Fisco. Ao declararem legalmente seus débitos, com
honestidade e lisura, não podem ser taxados de so
negadores e sujeitados a processo penal.
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Diante deste quadro, entendemos que é neces
sário que seja, de uma vez por todas, estabelecida a
diferença entre aquele que deixou de recolher seu.s
tributos premido por dificL!ldades econômico-finan
ceiras (muitas vezes advindas dos fracassados pIa
nos econômicos do passado) daqueles que reduzem
ou suprimem tributo devido mediante práticas frau
dulentas.

É inadequado nomear a primeira hipótese
como sonegação. O termo é inadimplência.. Sonega
ção pressupõe fraude e dolo específico.

É redondamente equivocada a afirmação do
Ministério Público de que a medida provisória seria
inconstitucional, porque não poderia dispor sobre hi
pótese de extinção de punibilidade.

A medida provisória não pode ter por objeto
matéria de direito penal apenas quando disponha
sobre tipo penal ou cominação de pena. A estes sim,
por força do princípio inserto do inciso XXXIX do art.
5° da Magna Carta, é reservado o tratamento de lei
em seu sentido estrito, ou seja, por iniciativa do Po
der Legislativo. Assim, não há empecilho em a medi
da provisória legislar sobre direito penal quando a
matéria regrada vem tornar mais branda a lei penal.

Quanto aos pressupostos para a adoção da
médida provisória (relevância e urgência), está am
plamente assentado na jurisprudência que estes são
critérios puramente políticos, afetos ao Poder Execu
tivo, cujo controle refoge à competência do Poder
Judiciário.

Por não ter o art. 7° da Medida Provisória n°
1.571 criado novo tipo penal ou.agravado sanção pe
nai, embora disponha sobre matéria penal, inexiste
fu'ndamento jurídico para considerá-lo inconstitucional.

Está, portanto, demonstrado que injustificada é
a "revolta" do Ministério Público Federal, que se tor
nou, agora à revelia da vontade do próprio poder tri
butante, instrumento do terrorismo fiscal que se aba
te sobre o setor produtivo do nosso Brasil desde o
advento da Lei 8.212/91, art. 95, d, e da Lei
8.137/90, art. 2°,11.

Como muito bem julgou o desembargadorfe
deral Dr. Alberto Nogueira, do TRF da 2ª Região:

Como é possível uma denúncia nessa
circunstância, baseada num auto de infra
ção, que é uma peça de defesa para o con
tribuinte? É em cima desse auto de infração
que o contribuinte tem o direito de defender
se. Reconheço, até, como legítimo o Minis
tério Público não estar obrigado li requisitar
o inquérito policial, não estar sujeito às con
clusões do processo fiscal, não estar na de-
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pendência de guardar o desfecho do proces
so fiscal, sequer estar na dependência de
uma representação -disse-se na tribuna que
não houve a representação fiscal, a repre
sentação administrativa - mas tem que dis
por de elementos para a denúncia. O fato de
não estar obrigado a atender a esses requi
sitos não o exime de apontar os dados, por
que a denúncia não pode ser vazia, como
ocorria no inquilinato.

Uma denúncia que se apóia num ato
de infração não é séria, com a devida vênia,
porque um auto em que se notifica o contri
buinte para pagar, e não está dizendo que
cometeu sonegação. É um auto, é uma peça
prévia a uma discussão, em que o contri
buinte tem o direito, constitucional assegura
do, do devido processo legal, como está no
artigo 5°, incisos L1V, LV, e regulado, minu
ciosamente, no plano federal pelo Decreto
i'.235, de 6 de março de 72. Portanto, a
impugnação do contribuinte é que instaurá
o processo fiscal, é um mero auto de infra
ção e que se tornou em um auto de inqui
sição no pior sentido do Quinto Ofício, um
inbtrumento de tormento, efetivamente,
contra os contribuintes. Cidadãos honestos,
que têm as dívidas tributárias eventualmen
te questionáveis, sentem-se, hoje, acuados,
e que, não sei se foi o presente caso, prefe
rem pagar, ainda que não reconheçam a dí
vida, para não ter que enfrentar um proces
so penal. Por que vem uma lei a dizer
"aquele que pagar antes da denúncia, está
extinta a punibilidade", vai o contribuinte
arriscar? Isso, no meu modo de entender,
é um método que só se justifica numa so
ciedade regida pela barbárie, em que o di
reito das pessoas, a honra, o sentimento,
a dignidade e a reputação são, absoluta
mente, inexistentes, valendo só a força.

Na realidade, estamos diante de uma
mera banalização do processo criminal, de
uma vulgarização do ato de denunciar, que
é um ato de maior seriedade, da maior im
portância, sob todos os aspectos, um ato de
cidadania. Não se denuncia para cobrar. A
denúncia é no sentido de salvaguardar o in
teresse da sociedade, e não atormentar,
como disse o Dr./Advogado da tribuna, ao ler
trecho do voto dó Ministro VICTOR NUNES
LEAL, o cidadão.
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A justiça não é uma instituição de sa
dismo, e o banco dps réus não é um .jn$tru
mento de fortura. IssO me- faz lembrar, real~

mente, os tenebrosos tempos da derrama
da Inconfidência, quando Portugal, acuado
pelos ingleses, teve de arrancar, a ferro, a
fogo e pela força, aquelas quinze mil arrobas
de ouro que não tinham sido recolhidas,
como era do direito, então vigente, da capta
ção global, por região. Isso, no meu modo
de entender, é um método que só se justifi
ca numa sociedade regida pela barbárie, em
que o direito das pessoas, a honra, o senti
mento, a dignidade e a reputação são, abso
lutamente inexistentes~ valendo só a força...
A transformação de instrumentos legais,
para desfigurar as instituições, transformou
o Procurador da República, portanto o Minis
tério Público, num cobrador de impostos, ou
Juiz, no instrumento desta cobrança coativa,
e o inadimplente em criminoso...

Do mesmo entendimento compartilha o ilustre
juiz catarinense Dr. Luiz Carlos de Castro Lugon,
para quem ao magistrado não lhe fica bem o papel
de agente do Fisco, a ameaçar com cárcere aquele
que sonhou investir em atividade produtiva e não lo
grou o almejado êxito. E vai mais além em sua lição
o ilustre magistrado, que diz em uma de suas sen
tenças:

b) A presença de empresários no ban
co dos réus, em sua imensa maioria peque
nos empresários, em sua totalidade pessoas
decentes, que fracassaram em suas ativida
des, perderam o que de seu investiram e
que agora ainda se sujeitam a um plus de
humilhação, que, conforme bem asseverou
Luis Flávio Gomes (ob. cit. pág. 247), "é sa
bido que a simples instauração do processo
já atinge o chamado status dignitatis do
imputado".

c) Assoberbam-se os cartórios com
ações penais absolutamente ineficazes, fa
dadas a uma absolvição de antemão previsí
vel,desde antes mesmo da denúncia.

d) Fragiliza-se a Justiça ante o imenso
desgaste que sofre o processo penal, dando
ensejo à criação de uma imagem de impuni
,dade de pretensos "sonegadores", quando
existe apenas inadimplente de obrigação tri
butária.

e) Há perda de recursos públicos, que
os processos têm custos, desde o tempo

gasto por juízes e membros do Ministério
Público até o papel,. a tinta de computador,
étc.

f) Alimenta-se a demagogia graciosa
de governantes que, na tentativa de explorar
a repressividade ignorante das maiorias mal
informadas, vivem a dizer que "lugar de so
negador é na cadeia" para gáudio da trucu
lência fiscal.

A quem não conheça a intimidade de
uma empresa há que causar forte impressão
o quadro que ora se pinta de um empresário
desonesto a locupletar-se do desconto efe
tuado no salário do empregado. Contudo,
antes que encontram, tal figura não ocupa
espaço de realidade, pois que a imposição
da multa sobre o débito já corrigido debelou
de vez a antiga e nefasta prática de eximir
se a empresa de recolher o débito para au
ferir vantagens no mercado de capitais.

Nem sempre tão sábias lições são aprendidas
mesmo por aqueles que deveriam ter discernimento
o bastante não s6 para interpretar as leis, mas, so
bretudo, para entender as motivações das pessoas,
interpretar seus atos no contexto em que são prati
cados e avaliar outras circunstâncias para que sem
pre a real e moderna justiça seja efetivamente distri
buída.

Considerado por muitos como o país da impu
nidade, o Brasil, muitas vezes, produz episódios in
sólitos, nos quais nem mesmo Kafka acreditaria,
como a prisão de pequenos empresários inadimplen
tes de um punhado de reais, recentemente condena
dos a mais de dois anos de prisão-albergue, peque
nos empresários que deviam algumas centf!nas de
reais, um deles falido, um do Paraná e outro do Rio
Grande do Sul, de meros inadimplentes transforma
dos em criminosos que devem ser segregados no
convívio social.

Isto acontece hoje no Brasil inteiro com con
tribuintes de ilibada conduta, mesmo que inadim
plentes.

Pasmem! Quatrocentos anos antes de Cristo, a
lei Poetelia Papiria já proibia a execução corporal do
devedor, afeiçoando a obrigação ao seu moderno
sentido de responsabilidade patrimonial, quer dizer,
o vínculo do credor sobre os bens, não mais sobre o
corpo de pessoa do devedor.

A Lei n2 8.212/91, art. 95, d, e a Lei n2 8.137/90,
art. 2°, 11, transformam o inadimplente em criminoso
e sujeitam-no à pena privada de liberdade. Todos
aqueles cidadãos contribuintes que, por dificuldades
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financeiras, se tornam meros inadimplentes e "dei
xam de recolher, na época própria" são processados
como criminosos'e estãó sujeitos até a'reclus'ão total
atrás de grades. Se foi empresa responderá crimi
nalmente a pessoa física que constar nos estatutos
sociais da empresa.

Mesmo no caso de o tributo ter sido quitado ou
parcelado integralmente, o contribuinte, por mais ho
nesto que tenha sido, se não tem dinheiro para pa
gar a inadimplência antes da injusta denúncia-crime,
pode vir a ser condenado com pena privada de liber
dade em regime aberto, semi-aberto ou regime fe
chado.

Empresas em dificuldades econômicas geral
mente têm que fazer grnndes cortes de pessoal e ar
cam com um custo de demissão de aproximadamen
te seis vezes o salário de cada pessoa demitida. Isto
agrava significativamente o dreno do caixa disponí
vel, já pressionado pelas baixas vendas da empresa,
que, muitas vezes, está agonizando em direção a
possível quebra e conseqüente perda de valiosos
empregos.

O que devem fazer com consciência? Pagar os
salários e as rescisões para que as pessoas possam
atender ao sustento básico de suas famílias, ou pa
gar outras dívidas e quebrar? Às dívidas são soma
das correção monetária, multa e juros, o que impede
qualquer ação especulativa por valores não pagos. A
pesada multa já poderia ser a pena, mas estes ne
fastos dispositivos legais estabelecem que contri
buinte deve pagar também com o seu próprio corpo
no çárcere, por não ter recursos e ter deixado de re
colher o valor na época própria.

, , Mais absurdo ainda: como pode ser emitida
representação fiscal para fins penais quando, em
muitos casos, o pagamento do débito nem sequer
era exigido? E, se era inexigível, a própria lei do re
curso administrativo (art. 151, inciso 111 do CTNILei
5.172/66) não exige que o contribuinte pague, mas. ,

outra .lei, a de n9 8.212/91, art. 95, d, qualifica o não-
pagamento, o deixar de recolher, ou seja, a puraina
dimplência ,como crime. Fica muito claro, assim, que
existe ~Igo muito, muito errado com a lei, que toma
contornos de lei inconstitucional.

Entendamos como funciona a cobrança de va
lores pela Lei 8.212/91, art. 95, d, e pela Lei
8.137/90, art. 2°, 11: para se cobrar de um contribuin
te inadimplente, lavra-se uma notificação fiscal com
a menção por escrito de que, se não for paga, lavrar
se-á uma representação fiscal para fins penais.

Esta representação encaminhada à Procurado-

instaurado inquérito policial. O inquérito serve de
base para uma denúncia criminal do órgão acusador
ao juízo. Uma vez recebida a denúncia pelo juiz, o
processo-crime pode ,levar a-uma condenação penal
de detenção ou reclusão. Importante lembrar que
cada notificação, mesmo que seja de um mês de
atraso, pode transformar-se num processo criminal.

Já que a quebra de empresa é fator impeditivo
de futura liquidação dos débitos em inadimplência, o
que indicam o bom senso e a Constituição de 1988
(chamada de Constituição social)? Deixar pessoas
passar necessidades não pagando os salários? Bom
senso indica que, na ausência de recursos financei
ros, dividas serão geradas, inclusive as ,de natureza
fiscal.

Nenhuma lei deveria responsabilizar criminal
mente contribuinte que, sem má-fé e sem dolo, tenta
preservar a dignidade humana de seus empregados
e de suas famílias. A sanção pela dívida tem que ser
contra o patrimônio e não contra o corpo do devedor.
Neste tema, da prisão cível por dívida, o eminente
magistrado Dr. Luiz Flávio Gomes asseverou o caso
como uma intolerável, arbitrária e desproporcional
intromissão na liberdade humana. O também magis
trado paulista Dr. Antônio Cárlos Malheiros ratifica
que todos os de prisão decorrentes de divida sujei
tam-se ao Pacto de São José ou ao Tratado Interna
-cional de Direitos Cíveis e Políticos.

O ato de inadimplência que nasce da falta de
recursos financeiros para pagar obrigações diversas
(legalmente contabilizadas) pela decência humana,
mais premente que exige, não deveria ser taxado de
ato criminoso. Até pela ausência clara do ânimo de
inverter a posse dos valores registrados. Quem re
gistra tudo corretamente nao demonstra a intenção
de sonegar (suprimir ou omitir) e assim criminoso
não é, pois agiu com ho'nestidade e com boa-fé! O
inadimplente, mesmo fechando a empresa, ainda
existe o risco de denúncia e apenamento por ter dei
xado de recolher na época própria.

As Leis n2 8.212/91, art. 95, d, e 8.137190, art.
2°, 11, criminalizam conduta que, ante a ausência de
recursos financeiros, prioriza o empregado e vai ao
encontro aos direitos humanos universais, já ampla
mente definidos no mundo moderno. O Estado tem
outros meios a sua disposição, que não a utilização
do aparato judiciário-penal' para realizar o valor ina
dimplente, pois existe a via do Judiciário cível-admi
nistrativo, no foro de execução fiscal. .'

A Procuradoria da República para os casos de
pura inadimplência, com base na Lei 8.212/91, art.



Cumpre-vos, portanto, defender a Cons
tituição a todo transe e não transigir de forma
alguma.

Essas palavras deveis ter present.:ls ao
vosso espírito, porque elas são eternas
como a verdade.

E na cadeiâ, àtrás das grades qué o Brasil quer
colocar aqueles inadimplentes, em dificuldades fi
nanceiras, que trabalham honestamente todos os
dias, mas que, ante crises econômicas nem sempre
conseguem pagar tudo que devem? A pEilrgunta é:
como então os contribuintes inadimplentes poderão
trabalhar para pagar suas dívidas estando presos?
Vamos ladear com estes injustos dispositivos legais
que coagem e oprimem o contribuinte trabalhador e
honesto que está inadimplente?

Se a Constituição já proíbe a prisão cível por
dívida, é claro que proibiria a prisão penal, por ser
muito mais grave! Estas prisões por mera inadim
plência abalam o orgulho de brasileiros que nesta
terra nasceram e se criaram e que desta terra reti
ram o sustento para construir um futuro melhor para
seus filhos.

Como podem estes contribuintes inadimplentes
serem considerados criminosos, pois nunca sonega
ram qualquer tributo ou contribuição e as dívidas es
tão correta e legalmente escrituradas na contabilida
de? Se não foi constatado nenhum indício que ca
racterizava fraude, dolo omissões ou falsos lança
mentos, que crime cometeram?

Contribuintes idôneos trabalham e fazem-no de
maneira honrada, em homenagem ao crescimento
da Nação, e, de um dia para o outro, num 'passe de
mágica, não podem ser transformados de inadim
plentes em criminosos.

O quahto d~vem estar amargurad,Os eentriste
cidos estes contribuintes idôneos e suas famílias
com o processo de tortura mental e física quando
são tratados pela Lei 8.212/91, art. 95, d, e lei
8.137/90, art. 2°, 11, como criminosos, por mera ina
dimplência, naquilo que já se fazia na Idade Média,
"el terror penal para que la gente satisfaga .los tri
butos", como citou o ilustre desembargador federal
Dr. Hugo de Brito Machado, do Tribunal Regionál da
5ª Região, em uma das inúmeras festejadas obras
sUas, pela não-criminalização da pura e simplesina
dimplência de tributos, que entende inconstitucional.

Como já escreveu o saudoso mestre Ruy Bar
bosa quanto à defesa da liberdade:
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concurso material com penas cumulativas de doze é justo. Tudo o que se assenta no trabalho é
anos em regime ~echádó de cela. Isto signific~. que útil.
três condenações por inadimplência, por "deixar de
recolher na época própria", somariam o máximo de
trinta anos de cárcere. Trinta anos de cadeia para
contribuinte honesto que declarou honestamente e
corretamente suas dívidas. Que tipo de lei e justiça é
esta que reserva cadeia ao cidadão contribuinte ho
nesto e correto?

Muitas vezes, a exemplo de milhares de indús
trias, os planos econômicos e quedas de vendas ge
ram dificuldades financeiras, e a empresa não con
segue arcar com suas obrigações. Os diretores das
indústrias inadimplentes que nada sonegaram, que
nada falsificaram, que nada omitiram passam a ser
criminosos por não poderem fazer a empresa pagar
todas as inadimplências e passam de devedores
para criminosos, porque a lei assim define.

Não há defesa para o contribuinte idôneo con
tra estes artigos de lei, porque se tem o crime como
omissivo, ou seja, basta unicamente deixar de reco
lher. Assim, define-se incompreensivelmente o dolo
como genérico, ou seja, por ter honestamente decla
rado e por não ter recolhido já se define o crime.
Mesmo que tenha realmente tentado recolher. Tanto
faz se inexiste fraude ou ilícito fiscal. Tanto faz se foi
pago ou parcelado após a denuncia. Tanto faz se o
contribuinte quis pagar.

Assim, cada notificação de atraso para c~da
tipo de tributo pode gerar um processo-crime. Ora,
se o contribuinte tem o direito constitucional da am
pla defesa, ao questionar o débito pode legalmente
"deixar de recolher', assim como podem, simulta
neamente outras leis (8.212/91 , art. 95, d, e
8.137/90, art. 2°, 11) qualificar o exercício deste direi-
to como ato criminoso?' .

Quod est absllrdum, afirmou em julgamento
da matéria o eminente juiz Dr. Dória Furquim, do Tri
bunal Regional Federal da 4ª Região.

Com certeza, tratar o contribuinte como crimi
noso por inadimplência e atirá-lo ao cárcere fere fun
do o espírito de cidadania. Por que'o Estado brasilei
ro haveria de ferir assim a dignidade de seus cidadã
os trabalhadores (mesmo que inadimplentes), que
querem pagar e trabalham todos os dias pagar suas
inadimplências? O Brasil precisa dar valor ao traba
lho honesto de seus cidadãos, como lembrava o
grande e querido orador Ruy Barbosa:

E que é a grandeza do trabalho. O tra
balho não é o castigo; é a santificação das
criaturas. Tudo o que nasce do trabalho é
bom. Tudo o que se amontoa pelo trabalho
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Mesmo com dificuldades financeiras e inadim
plências, devedores idôneos, ano a ano, ante enor
mes e graves crises financeiras e econômicas, bra
vamente lutam para preservar empregos que ainda
restam e o bem-estar das pessoas indiretamente de
pendentes destes empregos. Cumprem rigorosa
mente as leis, pois é ao trabalt)o que se dedicam e
são, ao contrair dívidas fiscais ao meio desta imensa
luta, recompensados com o cárcere?

Sem dúvida, demonstram a coragem lembrada
pelo filósofo Dupin:

No seio da nossa ordem há de estar
o tipo de coragem civil, a qual, nas gran
des provanças da vida social, torna o ho
mem capaz dos lJ)ais árduós sacrifícios,
por obedecer a sua consciência e as suas
convicções.

No Brasil, contribuintes estão sendo processados
criminalmente por pura inadimplência, e muitos deles
já estão cumprindo pena de privação de liberdade.

E quem quer pagar? Como pagará se estiver
preso? A empresa carente de recursos sofre com o
aumento da dívida e com a aplicação de multas es
tratosféricas e não tem o recurso para pagar o que é
exigido à vista e parcelável só no curto prazo.

Muitos cidadãos contribuintes estão cumprindo
penas de detenção e reclusão já transitadas em julga
do, ou seja, sentenças finais, por razão destas leis.

Estes artigos de lei coagem e oprimem, colo
cando cidadãos brasileiros honestos e trabalhadores
atrJ.s das grades só por serem inadimplentes!

As Leis n2S 8.212/91, art. 95, d,e 8.137/90, art.
2°, 11, são indecentes, por conseguinte, indefensá
veis como justas e legais.

Em brilhante parecer, o renomado professor de
direito constitucional Dr. Clemerson Merlin Cléve
concluiu pela grave inconstitucionalidade desta lei,
pois a Lei n°. 8.212/91, no seu art. 95, d, e a similar,
n° 8.137/90, art. 2°, 11, transformam o inadimplente
em criminoso, perpetrando verdadeira fraude consti
tucional. Não se pode "inventar" crimes subvertendo
a ordem do sistema legal, contradizendo a teoria ge
rai do direito e das constituições, já firmadas há sé
culos; não se pode coagir e oprimir os contribuintes.
inadimplentes colocando-os na prisão, bem como
não se podem ferir direitos humanos universais.

Cremos que as Leis Nºs 8.212/91, art. 95, d, e
8.137/90, art. 2°, 11, são inconstitucionais e ferem o
pacto de São José e o Tratado Interamericano de Di
reitos Humanos, agasalhados pela Magna Carta.

Já existe hoje, no Brasil, uma grande corrente
de juristas, juízes, advogados, políticos e mestres

que lutam contra esse artigo de lei para restauração
da supremacia constitucional; temos que nos unir a
esta corrente em respeito aos direitos humanos.

Do escrito do grande jurista Agostinho Toffoli
Travolaro:

A nós nos parece anacronismo voltar
mos, tempos hodiernos, a vincular o paga
mento da dívida fiscal ao corpo devedor.
Que respondam seus bens, como desde há
muito se preconizou e praticou. A dívida por
imposto é divida, não pena. Dívida, a ser
saudada em seus bens, ou numerários; ja
mais com o corpo. O Estado não pode e não
é um mercador de Veneza, ávido para rece
ber uma libra de carne de um vivente em pa
gamento de uns tantos ducados de ouro.

Diante de tão importantes opiniões, reafirmo
que a medida provisória, cuja constitucionalidade e
oportunidade vêm sendo questionadas por membros
do Ministério Público, é um .instrumento efetivo não
só para permitir que pessoas honestas em dificulda
des possam saldar seus débitos, mas também para
evitar, num ato de clara e ilegal coação e constrangi
mento, que aqueles que têm dívidas tributárias even
tualmente questionáveis não se sintam acuados e
prefiram pagar, ainda que não reconheçam a dívida,
para não terem que enfrentar um processo penal.

A cadeia não é lugar para contribuintes idô
neos que corretamente declaram tudo que devem
num ato de boa-fé e probidade. Que prevaleça a
sensatez e que de alguma forma se evite que para lá
sejam encaminhadas pessoas honestas que se ar
riscam mais do que as outras, ocupando-se de algu
ma atividade econômica, na tentativa de gerar em
prego e renda.

Correções de erros cabem ao Superior Tribu
.nal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal na es
fera jurídica e também a esta Câmara dos Deputa
dos e ao Congresso Nacional, via alteração da legis
lação injusta.

Um grande e melhor Brasil se constrói assim,
exigindo que cidadãos contribuintes respeitem as
instituições a leis' pátrias, mas primeiro por elas sen
do respeitados.

Era o que eu tinha a dizer.
e SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deter

mino o encerramento dos trabalhos das Comissões.
Solicito aos Srs. Deputados que venham ao

plenário.
Com a palavra o Sr. Deputado Zaire Rezende.
e SR. ZAIRE REZENDE (Bloco/PMDB - MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
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Sras. e Srs. Deputados, 22 Deputados com assento
nesta Casa, dos mais variados partidos políticos, re
correram ingressando, no último dia 17, com manda
do de segurança em que solicitavam medídaliminar,
dirigido ao Supremo Tribunal Federal, contra ato da
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, que deu
curso à tramitação da proposta de emenda à Consti
tuição da reforma administrativa.

Distribuído ao Ministro Galotti, um dia após a
distribuição, era negado o pedido de liminar "por in
suficiência de relevância jurídica do pedido".

O fato, ou seja, a modificação do texto dando
vida ao que até então tinha sido rejeitado por este
Plenário, configura uma clara agressão à Constitui
ção, que exige o quorum qualificado de três quintos
dos votos. Este fato não tem, para o Ministro Galotti,
relevância jurídica. Ocorre que esta matéria entrava
em pauta e acabou por ser votada, restando, no dia
de hoje, alguns destaques e em pouco tempo será
transformado em fato consumado, de difícil repara
ção. O Executivo propôs, e o Parlamento, apesar de
não conseguir o quorum para mudar, diz que mu
dou e o STF, na figura do Ministro Galotti, sequer
considera relevante o suficiente para suspender a
tramitação da matéria até o julgamento do mérito do
mandado.

Os jornais de hoje noticiam que o agravo regi
mental interposto pelos impetrantes não chegou a
ser examinado pelo Pleno do STF no dia de ontem,
em face do seu descabimento regimental.

O Sr. Ministro Relator não considerou haver sido
demonstrado pelos impetrantes as razões que justifi
cassem o atendimento do pedido de liminar. Aliás, o
despacho adianta qual será o julgamento do mérito,
segundo o entendimento do mesmo Ministro.

Diz o Ministro em seu despacho:

... o controle preventivo de constitucio
nalidade (qual seja, o realizado no curso do
processo legislativo), só cabível em hipóte
ses singulares, de que é exemplo o da trami
tação de proposta de emenda, sobre cujo
objeto seja vedada a deliberação, pelo § 4°
do art. 60 da Co,nstituição.

Ainda no mesmo artigo, no § 2°, a Constituição
estabelece os turnos e o quorum que possibilitam a
modificação do seu texto. A propósito, é oportuno
trazer a este pronunciamento o que pensa o Presi
dente desta Casa, em resposta à questão de ordem
suscitada pelos Deputados Nilson Gibson e Arnaldo
Faria de Sá, em maio e agosto deste ano. Diz o De
putildo e constitucionalista Michel Temer:

A Constituição Federal, ao estipular as
regras a serem seguidas para a sua alteração,
estabelece que a proposta de emenda será
discutida e votada em cada Casa do Congres
so Nacional, em dois turnos, considerando-se
aprovada se obtiver, em ambos, três quintos
dos votos dos respectivos membros.

No entendimento do Ministro, o STF somente
poderia examinar e exercer o controle de constitucio
nalidade no processo legislativo nos casos das
emendas às cláusulas pétreas, assim denominadas
aquelas insusceptíveis de qualquer mudança. O que
não se refere especificamente ao que foi arrolado no
§ 4° do art. 60, no que toca ao controle de constitu
cionalidade, não merece apreciação do STF. Esta é
a conclusão lógica extraída do despacho do Ministro.
Fica então a indagação: a quem recorrer nos casos
de fraude nos processos de votação na Câmara dos
Deputados, quando todas as instâncias recursais
dentro da Câmara forem esgotadas?

O controle da constitucionalidade que busca
mos junto ao STF não se refere ao mérito da propos
ta de emenda. O pedido de segurança se dirigiu, es
pecificamente, a atacar um insanável vício de trami
tação. É a Constituição que estabelece o quorum
para a sua modificação. Este quorumfoi fraudado na
medida em que o Relator da matéria não atendeu
aos resultados da votação e manteve seu texto inal
terado em aspecto rigorosamente rejeitado por este
Plenário. Independente da eventual maioria que se
forme aqui para aprovar as matérias governistas, na
quele exato momento do DVS que mantinha o Regi
me Jurídico Único, esta maioria não existia. Afora a
indignação dos que discordam da proposta do Go
verno, é de todo inaceitável o desrespeito que está
perpetrado contra as mais comezinhas regras da de
mocracia.

O entendimento do Ministro, data vênia, é um
desserviço à democracia brasileira. Entender tal
questão como interna corporis, significa lavar as
mãos para um atentado contra a Constituição. Pena
que, a exemplo de outros Ministros, que levam ao
plenário do STF matérias dessa natureza, o Sr. Mi
nistro preferiu a decisão solitária, recusando-se a ou
vir a opinião dos seus pares sobre o assunto.

Reitero a indagação- acima: a quem recorrer
nestes casos de fraude contra o exercício do man
dato legitimamente conquistado nas urnas? Acaso
não temos nós, Deputados, o direito líquido e certo
de fazer valer o registro correto das nossas opiniões
e votos? E quem aprecia este direito, quem decide
sobre esta matéria?



37572 Sexta-feira 21 DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1997

Registro, assirri, a minha discordância ao des
pacho do Sr. Ministro que, aliás; em seu ú1timo'pará
grafo, solicita informações para o julgamento do mé
rito, adiantando, entretanto, quais são as matérias
que, a seu juízo, podem ser submetidas ao exame
daquela Corte, no interesse do controle de constitu
cionaHdade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a indústria da corrupção perdeu a
vergonha no Estado de Rondônia, e hoje desprende
se de qualquer pudor, sob o comando do Governa
dor Valdir Raupp.

Sr. Presidente, a figura do corruptor jamais po
deria ser confundida com a de alguém com escrúpu
los ou pudores. A ação corruptiva, consta da crônica,
como sabemos. É um fenômeno sempre produzido
por personagens que não subordinam suas vidas
por uma ordem de valores cristãos.

Mas o que assistimos na Rondônia de hoje,
Sras. e Srs. Deputados, supera qualquer padrão co
nhecido de imoralidade. O Governador e os seus
roedores auxiliares sitiaram o Estado de Rondônia.
Tomaram de assalto as contas públicas para, depois
de dilaceradas todas as fontes próprias de recursos
do Estado, em pouco mais de dois anos, avançarem
no patrimônio do Governo.

A ação predatória dessa gente, que transfere a
riqueza do Estado para os próprios bolsos, não esta
va satisfeita com a corrupção de esfera local. O ban
do do Governador Raupp queria voar e roubar mais
alto.

A quadrilha amotinada, que encontrou abrigo
no PMDB, atentou contra os recursos do Governo
Federal, no rateio das alianças para a reeleição do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, como de
nuncia o excelente esforço de reportagem do jornal
Folha de S.Paulo, produzido pela edição da última
sexta-feira. Sob o título "Governador acerta apoio e
obtém R$ 66 mil", graças à coragem e determinação
do Deputado Emerson Olavo Pires, à página 6 da
Folha de S.Paulo, do dia 17, estampou para o Brasil
o que nós já sabíamos e havíamos denunciado.

O Governador Valdir Raupp usa as dependên
cias do Palácio Getúlio Vargas para a difusão de
uma cartilha em que pretende oferecer a fórmula de
como se arranca dinheiro do Governo Federal. O
Governador Valdir Raupp quer fazer escola, e ensi
na os Governadores mal-intencionados: "afundem
os governos, façam um acordo eleitoral com o Palá-

cio do Planalto, que os homens de Brasília fazem
.chover dinheiro".

A reportagem não deixa dúvidas e a qualidade
das inforlllações é sustentada por fitas que, grava
das, retratam a verdade sobre os lesivos procedi
mentos administrativos do Governador.

Ressalvados detalhes técnicos pertinentes,
mas descontados também os termos da enganação
tecnocrática, a reportagem publicada na Folha de
S.Paulo nos leva a uma única conclusão: o Gover
nador Valdir Raupp pretendia desviar R$ 66 milhões
de reais do BNDES para a viabilização de sua cam
panha eleitoral.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta
mos falando de um acordo em que o Governador
quadrilheiro recebe dinheiro para o saneamento fi
nanceiro de uma estatal de energia elétrica, desvia
os recursos para viabilização de sua reeleição e, em
troca, trairia seu partido negando apoio à candidatu
ra presidencial do PMDB. Estamos falando, Sras. e
Srs. Deputados, do mais puro e genuíno banditismo
polítiço. Banditismo político que é repudiado pelo
povo de Rondônia. Banditismo político, Srs. Deputa
dos, que matou à bala o Senador Olavo Pires há
sete anos. Banditismo político que envergonha o
Brasil, sufoca procedimentos e impede que o vigor
da Justiça recaia sobre os verdadeiros assassinos
do saudoso Senador Olavo Pires!

Sras. e Srs. Deputados, é chegada a hora de
fazer justiça! O Brasil não pode mais esperar por
uma graça dos céus que restaure a moralidade polí
tico-administrativa de Rondônia.

Aquele pedaço de Brasil precisa de atitudes
enérgicas das autoridades federais, pois, entregue aos
desmandos nesses pouco mais de dois anos, Rondô
nia chegou no limite máximo da impunidade. Esqueci
dos pelas autoridades federais naquela ponta do Bra
sil, estaremos à mercê da pistolagem e da quadrilha de
políticos, que já caminham juntos no escandaloso as
salto ao Govemo rondoniense. Vítima da sanha deste
Govemo que enriquece o entulho político e que tomou
conta do Palácio Getúlio Vargas, o povo de Rondônia
experimenta nesses dias a renovação crescente da
miséria. Sua história é relatada numa conta de subtra
ção em que, a cada dia, descobre-se a falta de mais
um direito que este Governo quadrilheiro extrai nas
contas da corrupção.

Sras. e Srs. Deputados, a imprensa fez a sua
parte e cumpriu seu papel com coragem e dignidade,

Esperamos agora, já que não restam dúvidas
quanto à veracidade dos fatos, que as autoridades
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policiais e judiciárias, da esfera federal, façam valer
as suas prerrogativas: .

Era o que tinha a dizer.
O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Rio
de Janeiro acolhem, vez por outra, como visitante,
um médico que foi professor-fundador da primeira e
docente livre e professor-adjunto da segunda, Dr.
Aécio do Vai Vilares, endocrinologista há sessenta
anos. Com 84 anos, o Dr. Aécio é a prova de que se
pode chegar a idades avançadas em pleno domínio
da lucidez e vigor próprio à faixa ·etária.

Ele endossa essa tese e a comprova com o
fato de trabalhar ainda em dois consultórios: às se
gundas e quartas-feiras atende .no seu consultório
do centro da cidade e às terças e quintas-feiras no
consultório de Ipanema.

Seu conselho são hábitos saudáveis, aliados
aos avanços da medicina e da química médica, ca
pazes de fazer com que a pessoa não envelheça 
amadureça - chegando à terceira idade sem os sin
tomas comuns da velhice. Assim, conseguem os ido
sos continuar a desempenhar uma vida social e pro
fissional relativamente ativa.

Um dos segredos é a alimentação, a absten
ção do fumo e do álcool e a prática de exercícios fí
sicos adequados à condição de cada um, além, é
claro, de outros dois fatores importantíssimos: o la
zer e a atividade intelectual como agentes prolonga
dores da vida.

Para o também endocrinologista Paulo Azeve
do Antunes, de São Paulo, o meio ambiente também
pesa na avaliação da qualidade de vida. Segundo
ele, não basta apenas ter o corpo e a mente sãos,
sendo fundamentais as boas condições do ambien
te. O Dr. Paulo Antunes tem setenta anos de idade e
ainda trabalha em seu consultório, com um ritmo in
tenso e que o mantÁm ocupado, praticamente sem
ter tempo para sequer pensar em envelhecer.

Chegar a idades avançadas tem sido cada vez
mais freqüente nos dias de hoje, desde que as con
dições de vida da r~ssoa sejam propícias à não
agressão ao físico. O isolamento social, por sua vez,
é responsável pelo encurtamento da perspectiva de
vida, o que se comprova quando se vê que o senso
de harmonia, a força de vontade e a capacidade de
se ajustar são características da grande maioria das
pessoas de elevada idade.

Não basta, entretanto, viver mais. É preciso vi
ver bem. E viver bem, para o gerontólogo Flávio da

Silva Fernandes, de Campinas, é ·viver com dignida
df?,.1ero ex:~rcíciopleno da cidadania',- Isso pressu
põe cada· vez mais a pàrtiéipa~ão do Estado que,
através da Lei n° 8.842, de 1994, estabeleceu as ba
ses da política nacional do idoso. Inscreveu-se nes
se diploma legal que a família, a sociedade e o Esta
do têm o dever de assegurar ao idoso todos os direi
tos da cidadania, garantindo a sua participação na
sociedade, defendendo a sua dignidade, bem-estar
e direito à vida.

Esses conceitos, todos explicitados na revista
Brasil Rotário, do Rotary Clube, edição de setembro do
corrente ano, relembram que transcorreu em 1º de ou
tubro o Dia Internacional do Idoso, instituído pela Orga
nização das Nações Unidas, em 1993, como forma de
lembrar a todos os homens de responsabilidade as ob
rigações de cada um perante os idosos.

Obrigações das famílias, que devem ter condi
ções materiais e econômicas para assegurarem uma
velhice tranqüila a seus idosos; obrigações do Esta
do, a quem compete complementar o cuidado fami
liar sempre que este se mostrar insuficiente para o
oferecimento de condições dignas de vida aos nos
sos velhos.

Infelizmente é um objetivo ainda longe de se
cumprir no Brasil, onde existem cerca de 12 milhões
de pessoas com mais de sessenta anos de idade,
um contingente que já deveria contar com progra
mas específicos nas áreas de atendimento à saúde,
moradia, segurança e proteção econômica.

É importante, ainda, que Estado e comunidade
fomentem ações direcionadas aos idosos, para que
estes procurem informação, aconselhamento e orien
tação que possam influir na melhoria de sua qualidade
de vida, no ajustamento familiar e comunitário.

Sem esses cuidados essenciais, estaremos
condenando a um triste segundo plano aqueles que
nos legaram o Brasil em que crescemos e vivemos,
um Brasil que se encaminha para o desenvolvimento
graças ao trabalho dos que hoje estão na faixa da
terceira idade.

Reflitamos, então, sobre isso, para que nossas
ações possam produzir resultados concretos em bene
fício de milhões de brasileiros que ainda se encontram
à margem das preocupações governamentais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna
para trazer ao conhecimento deste Plenário, a preo
cupação de centenas de pais de família da cidade
de Barretos, Estado de São Paulo, que estão viven-
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do de forma insegura diante da possibilidade da proi~

bição do uso 'de motot~i.

A cidade possui hoje mais de trezentos mototá
xis, e seus proprietários dependem do serviço para
sobreviver. Muitos deles fizeram dívidas para adqui~

rir a motocicleta e caso seja concretizada a proibição
do uso, como irão manter o sustento da família e o
pagamento de suas dívidas?

Tenho notícias de que na cidade de Ribeirão
Preto já houve manifestação popular no Legislativo
local em protesto contra esta proibição.

Em consulta feita ao CONTRAN a respeito da
exploração dos serviços de mototáxi, foi informado
que na legislação de trânsito não existe proibição
para que a moto venha a se tornar veículo da cate
goria aluguel.

Esclareceu-se também que a regulamentação
desta matéria cabe ao Município, conforme preceitua
o art. 42 do Código Nacional de Trânsito. Os veícu~

los de aluguel destinados ao transporte individual de
passageiros ficarão subordiflados ao regulamento
baixado pela autoridade local, com a observância da
legislação de trânsito.

Já está comprovado em várias localidades do
território nacional que este tipo de transporte se des
taca pela sua eficiência, rapidez e baixo custo, além
de propiciar a geração de inúmeros empregos.

Portanto, Srs. Deputados, faço desta tribuna
um apelo às autoridades municipais de Barretos
para que avaliem melhor esta situação, regulamen
tando o uso deste tipo de transporte, o mototáxi, tra
zendo com isto paz e tranqüilidade ao seio dessas
famílias que vivem hoje apreensivas e preocupadas
com esta possível proibição.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO MENDES (PPB - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, apregoam todos os arautos dispostos
entre o céu e a terra que o Plano Real precisa de
ajustes. Alterou-se a conjuntura internacional, e o
Brasil, dependente de recursos externos para pros
seguir em sua atual trajetória, vê crescer a possibili
dade de rarear a poupança externa, necessária para
a cobertura do nosso significativo e crescente déficit
no balanço de pagamentos.

O fato é tão mais grave quando sabemos que 
na imagem de Lord John Keynes, o mais influente
economista de nosso século - tende o capital espe
culativo-fimanceiro a comportar-se como uma mana
da, preferindo o investidor típico errar em companhia
do mercado a arriscar-se em uma posição solitária.
Vale dizer, mesmo que não haja alteração significati-

va nas condições objetivas de nossa economia, se
ocorrer uma deterioração da percepção do chamado
mercado .internacional sobre a viabilidade do Brasil,
há, sem dúvida, o sério risco de acompanharmos de
mãos atadas um verdadeiro torvelinho de capitais
em fuga, e não apenas externos, como julga o senso
comum, mas, muito ao contrário, puxada a fila pelos
próprios investidores nacionais, mais ágeis que são
no que conceme a operações internas.

E isto não é tudo. De forma repentina - ou ao
menos assim alega o Governo -, estamos vulnerá
veis ao maior dos males deste novíssimo mercado
globalizado. Queremo-nos referir aos chamados ata
ques especulativos, espécie de cabo-de-guerra tra
vado entre as autoridades econômicas do País e um
quantitativo indeterminado de investidores, cujo prê
mio em disputa é o valor de nossa moeda. Sucumbir
eventualmente em tal refrega equivale a uma desor
ganizada retirada do campo de batalha, do que re
sultariam com certeza, o fracasso do plano de esta
bilização em suas atuais bases e grandes e imedia
tos prejuízos para a população.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se hoje
enfrentamos semelhante desafio é, sem margem de
dúvida, porque as bases de nossa estabilização não
eram tão sólidas quanto nos foi feito parecer. Na ver
dade, mesmo ficando no ponto de vista estritamente
macroeconômico, a persistência do déficit público,
em um contexto de evidentes dificuldades em finan
ciá-lo, e o caráter crescente de nosso déficit na ba
lança de contas correntes com o exterior, já há muito
apontavam para a necessidade de uma estratégia
mais cautelosa.

Apressou-se o Palácio do Planalto - no primei
ro momento da crise, quando anunciava-se enfrentá
la tão~somente com o envio de nossos juros à estra
tosfera, em lugar de nosso fracassado Veículo Lan
çador de Satélites - em tentar afastar a imprevidên
cia de sua responsabilidade, como se isso fosse
possível, repetindo o velho bordão de que a culpa
seria do atraso na votação das reformas.

É curioso o paradoxo, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados. Sempre que julgam necessário
agradar a este Congresso, lembram os palacianos
que esta Legislatura já votou mais do que qualquer
outra nos tempos recentes, e ressaltam, acertada
mente, as dificuldades inerentes a alterar, em regime
democrático, matérias da complexidade das ora dis
cutidas no Parlamento. E este foi, ressalte-se, preci
samente o discurso rapidamente reassumido pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso, logo que se
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tornou clara a real dimensão da crise financeira
internacional.

Por outra feita, o próprio pacote· imunciado no
último dia 10 - embora indubitavelmente ressalte a
urgência das reformas _o, desmente a imprescindibili
dade dessas, ou de qualquer alteração constitucio
nal, para que se reveja significativamente o rumo da
política ec@nômica. Assim é que, como em um pas
se de mágica, o mesmo Governo, que se queixava
das inflexibilidades impostas pelo ordenamento jurí
dico e da falta de compreensão por parte das forças
políticas, tirou do bolso do colete, com apenas um
fim de semana para trabalhar as medidas, um por
tentoso ajuste fiscal de 20 bilhões de dólares.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passa
do o primeiro impacto do atual momento da crise, a
História e os eleitores saberão atribuir responsabili
dades e cobrar os. equívocos ·cometidos. Neste ins
tante, cabe louvar, acima das divergências, a indis
cutível coragem do Presidente da República em re
conhecer, em toda inteireza, mesmo que com atra
so, a dimensão da crise, não hesitando em promover
medidas com a dureza que o momento exige. Cabe
nos, como homens públicos e líderes políticos, terçar
armas junto com Sua Excelência, dando ao mundo
um claro sinal de unidade e força, sem o qual será
prejudicada toda a Nação brasileira. Este inescapá
vel e imprescindível apoio, contudo, não pode ser
cego. Há de ter o necessário componente de crítica,
sem o qual estaríamos igualmente fugindo às res
ponsabilidades que assumimos junto aos nossos
eleitores.

Nesses termos, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, levantamos aqui as seguintes indagaçõ
es: suportará o povo mais este sacrifício? É viável
um pacote econômico que, uma vez mais, faz tábula
rasa da justiça social?

Que se faça, sim, o necessário ajuste fiscal,
admitamos que com o mesmo montante de 20 bilhõ
es de dólares previsto pelo Governo. O que não nos
parece possível, todavia, é que tal seja feito sem
uma mais cuidadosa e aprofundada preocupação
social, principalmente no que concerne à manuten
ção dos investimentos públicos e privados, capazes
de manter a economia em uma trajetória de firme
crescimento no longo prazo.

Cabe questionar, assim, o porquê de cortes em
importantes programas de assistência - quando se
afirmavam liberadas de restrições orçamentárias
imediatas as áreas sociais - ou por que, uma vez
mais, a classe média assalariada foi chamada a as-

sumir a maior parte do ajuste, ficando livres de ônus,
por exemplo, 9s setorE;ls financeiros e empresariais.

Cabe principalmente;. ,porém, chamar aqui· a
atenção' do País'e de nossos pares para a precarie
dade e a transitoriedade de qualquer ajuste que não
logre equacionar o financiamento d~ nosso cresci
mento econômico. O Brasil possui enormes chagas
sociais, e não cometamos a ingenuidade de imagi
nar que o mundo - incluindo os investidores do mer
cado globalizado - desconhece a imperiosidade polí
tica de mantermos uma taxa de crescimento econô
mico capaz de incrementarmos a justiça social.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicia
mos a discussão dos atos normativos que compõem
o pacote econômico. Nesse contexto, resta bem de
marcada nossa missão: garantir o ajuste e fortalecer
o País, buscando, contudo, uma estruturação das
medidas que sinalize em favor de nossa população,
sob pena de, ademais de aumentarmos a iniqüidade
social, darmos ao mundo um sinal de precariedade e
instabilidade que em nada contribuirá para vencer
mos a crise.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com satisfação que registramos a
passagem de mais um 20 de novembro, Dia Nacio
nal da Consciência Negra, data em que celebramos
a memória de Zumbi dos Palmares.

Em Palmares, conduzidos por Zumbi, os ne
gros lutaram para afirmar os valores da liberdade e
da dignidade humana. Resistiram heroicamente à
opressão desumanizadora do racismo e da escravi
dão. São exemplos inspiradores para a luta de todos
os oprimidos.

Zumbi é hoje um herói nacional e as comemo
rações do 20 de Novembro espalham-se pelo Brasil
afora. A princípio os eventos se concentravam no dia
20. Depois as comemorações se alargaram e cria
mos a Semana da Consciência Negra. Agora os
eventos cobrem todo o mês de novembro, que já se
transforma no Mês da Consciência Negra.

Nas escolas, nas ruas e praças, nas mensa
gens veiculadas por diferentes meios de comunica
ção, nos sindicatos, nas igrejas, em lançamentos de
livros, seminários e debates, nas sessões especiais
instaladas nas câmaras municipais e assembléias,
os ventos Iibertários de Palmares sopram intensa
mente com a força de 302 anos.

É uma unidade extraordinária que se vai cons
truindo no Brasil em torno do exemplo heróico de
Palmares. Um povo pobre e dominado veio cons-



37576 Sexta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novelnbro de 1997

truindo uma outra história, confrontando as mistifica
ções da história oficial. Agora os oprimidos brasilei
ros inspiram-se para as lutas do presente na bravura
dos quilombolas palmarinos. EZumbi vive na luta de
seus descendentes.

Gostaríamos de fazer aqui uma homenagem
aos ativistas do Movimento Negro, principais respon
sáveis pela construção nacional da memória de Pal
mares. E o fazemos evocando o Grupo Palmares de
Porto Alegre, que em 20 de novembro de 1971, no
Clube Náutico Marcílio Dias, organizou um ato evo
cativo de Palmares.

A partir desta iniciativa, o Movimento Negro
contemporâneo unifica-se em tomo da data, e o re
sultado é esse que acabamos de descrever: ao lado
dos vultos históricos oficiais, e,rgueu-se á figura im
ponente de Zumbi, o herói das lutas populares.

O poeta e militante baiano Reinaldo Santana é
autor do poema "Zumbi está vivo·, escrito há mais
de dez anos, e que simboliza a luta de uma geração
de militantes para reescrever a história da resistên
cia negra. Pedimos licença aos nobres Parlamenta
res para fazermos aqui a leitura desse poema.

Zumbi está vivo!
Mesmo que o deixem fora dos livros
Mesmo que o escondam, trago comigo
A lembrança feliz
Desse exemplo-guerreiro.
Tentaram matá-lo,
Existiu.
Tentaram dobrá-lo,
Resistiu.
Tentaram apagá-lo,
Mas ele
Tinha escrito com sangue a sua história.
E hoje,
Ninguém o tira da memória
Do negro consciente que luta e luta.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no dia de hoje - e não só
hoje - é importante chamarmos a atenção para a
contribuição histórica da população negra e afro-de
scendente no Brasil.

Tendo sido fundamental suporte para o desen
volvimento ecol"Jômico não apenas na fase colonial e,
depois de um processo incompleto e inadequado de
abolição da escravatura, é absurdamente desmesura
da e desumana a discriminação que essa significativa
parcela da população brasileira sofreu e sofre.

Quero, porém, ressaltar a positividade da siner
gia e resistência dos movimentos negros que, a du
ras penas, buscam resgatar a história do nosso
País, para que se incorpore à ótica daquelas·e da
queles que construíram a nossa infra-estrutura eco
nômica, foram (e continuam sÉmdo) majoritariamente
excluídos dos centros decisórios e dos benefícios do
desenvolvimento, do qual elas e eles são construto
res permanentes.

Tem provocado avanços significativos - embo
ra ainda desproporcionais aos direitos inerentes e
historicamente negados - o trabalho desempenhado
pela Fundação Palmares e pelas Comissões Institu
cionais que trabalham em diferentes instâncias públi
cas para a efetivação de políticas que resgatem,
pelo menos, em parte, a dívida histórica que nosso
País tem com a população negra e a luta da rede de
movimentos de defesa dos direitos da população ne
gra, dos afro-descendentes.

Não podemos nos limitar a discursos de de
núncias de discriminação e louvação à contribuição
histórica das populações negras, que formadores e
formadoras de opinião bem conhecem, embora mui
tos e muitas pareçam subestimá-Ias. (Muito espe
cialmente legisladores/legisladoras, executores/exe
cutoras de políticas públicas.)

Será muito Importante que nesta data, manifes
temos compromisso concreto com a causa. Causa
inerente à defesa de direitos humanos e cidadania.

Hoje será assinada, pelo Presidente da Repú
blica, a titulação de áreas com populações remanes
centes dos quilombos. Embora poucas, frente às
511 identificadas pela Fundação Palmares, temos
que reconhecer a importância e o mérito desse ato.

Para a titulação de fato, exigem-se vontade po
lítica e definição concreta de recursos orçamentários
para que as populações afro-descendentes tenham
condições de acesso ao crédito, tecnologia apropria
da, apoio específico e respeito às suas formas tradi
cionais de organização produtiva.

Há necessidade de inclusão no Orçamento da
União, de R$ 24 milhões de reais para atender a es
ses compromissos· éticos e políticos. Recursos, já
previstos no Plano Plurianual. Infelizmente, ou por
desconhecimento ou desconsideração de prioridade
e mérito, o Relator da matéria está propondo a redu
ção do valor a 100 mil reais. Como ação efetiva, pro
ponho que todas as lideranças partidárias estejam
atentas a isso e envidem seus esforços para a re
consideração do parecer do Relator à matéria, na
Comissão de Orçamento, Subcomissão de Educa-
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ção e Desportos, que restringiu o valor desse item
orçamentário.

É preciso nos comprometermos efetivamente
com os instrumentos internacionais assinados e rati
ficados pelo nosso País, tais como a Convenção
contra a Discriminação Racial, o Pacto dos Direitos
Civis e o Pacto de Direitos Econômicos, bem como
as Convenções da OIT no que diz respeito à não
discriminação por origem racial e/ou étnica.

Para a implementação desses consensos inter
nacionais, há necessidade de destinação de esfor
ços e recursos financeiros para a realização de açõ
es compensatórias. ( Aliás, incluídas no Programa
Nacional dos Di(eitos Humanos.)

Entre estas, a capacitação profissional de po
pulações negras afro-descendentes de áreas urba
nas e rurais, respeitando a diversidade de cultura e
organização social identificada pela própria Funda
ção Palmares ou outras instituições afins.

Em determinadas populações rurais de afro-de
scendentes, remanescentes ou não de quilombos, há
a necessidade de processos específicos de assenta
mento, titulação e apoio à produção para evitar o êxo
do rural, em parâmetros diferenciados dos geralmente
aplicados nos processos de reforma agrária.

Há de se considerar, na reformulação de parâ
metros curriculares do sistema de ensino, a reconstru
ção da História do Brasil, revendo estereótipos e incor
porando a contribuição definitiva e o processo de
opressão e servidão imposto às populações negras.

Há de se incluir ações para que as meninas e
meninos negros possam ter sua referência de identi
dade na própria etnia e não apenas na figura de uma
pessoa branca, o que pode lhe destruir, em nível
simbólico e real, a auto estima. Os meios de comuni
cação devem ser chamados a assumir seu papel
nessa reconstrução de padrões culturais.

Há de se prever programas e ações nos âmbi
tos de acesso e manutenção do sistema de ensino,
até o 3° grau, bem como a superação das causas
que nos remetem, a vergonhosos índices de desen
volvimento humano no Brasil, quando se levam em
conta sexo, raça e etnia.

Dia da Consciência Negra é dia de consciência
nacional pelo respeito à diversidade cultural, racial e
ética em nosso País. Com respeito à cidadania, de
direito e de fato.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sernrevisão do. orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, solicito seja transcrito nos Anais da
Casa o documento "Carta de Aracaju: Reitores Aler
tam a Nação", mediante o qual os dirigentes das Ins-

tituições Federais de Ensino Superior advertem a
Nação para os prejuízos que as recentes medidas
econômicas, se aplicadas de forma indiscriminada,
poderão acarretar a todas as instituições.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

CARTA DE ARACAJU: REITORES
ALERTAM A NAÇÃO

"OS dirigentes das Instituições Federais de En
sino Superior brasileiras reunidos na cidade de Ara
caju, SE, no período de 12 a 14 de novembro de
1997, considerando o grave momento por que passa a
Nação, e o seu dever enquanto funcionários de esta
do, alertam acerca dos prejuízos que as medidas no
âmbito econômico poderão acarretar quando aplicadas
de forma indiscriminada a todas as instituições.

Reconhecemos que os contomos da crise não
estão limitados ao País e que alguns dos parâmetros
envolvidos fogem ao controle interno reduzindo a go
vernabilidade.

É importante realçar que na sociedade do fim
deste século, os dois valores condicionantes da so
berania e das crises são a moeda e o conhecimento.
Decorre daí que não bastam as medidas relativas à
proteção da estabilidade da moeda, .principalmente
quando as ações nessa direção destroem a estrutu
ra das universidades, sede da produção, reprodução
e aplicação do conhecimento. Isto é particularmente
verdadeiro para aquelas instituições pertencentes ao
sistema federal de ensino superior que constituem o
esqueleto mínimo necessário para o desenvolvimen
to das unidades da federação.

As medidas atuais aplicadas às universidades
comprometem de forma definitiva, o já sombrio pano
rama do ensino superior que se arrasta há mais de
uma década. Assim, a ausência de correção salarial,
demissão do quadro técnico-administrativo sem estabi
lidade, corte de bolsas de estudo com prejuízo na for
mação e fixação de quadros técnicos avançados, proi
bição da substituição das aposentadorias e de redistri
buição de pessoal, redução do aporte de recursos para
serviços essenciais, contribuirão de forma devastadora
para a redução da capacidade de produção de conhe-.
cimento com todas as conseqüências que isto traz so
bre o ensino superior e por extensão à educação e ao
desenvolvimento do Brasil como um todo.

Mais importante que isso, é o fato de que as
medidas estarão destruindo a capacidade de forma
ção de profissionais de nível superior em todas as
áreas em quantidade e qualidade necessárias para
dar suporte ao projeto de desenvolvimento do País,
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agravando a crise a longo prazo e removendo o po
tencial mínimo necessário para o enfrentamento de
novas crises.

Evitar a aplicação de tais medidas às IFES é
ação imperativa que se traduz em interesse e seguran
ça nacionais, uma vez que a preservação do binômio
moeda/conhecimento é de fato a única alternativa viá
vel para construir e preservar a longo prazo a Nação.

Diante disso, as universidades expressam sua
vontade de colaborar na discussão de alternativas
para o enfrentamento da crise.

Finalmente, as universidades confiam nas ma
nifestações do Presidente da República e do Minis
tro da Educação de que não serão penalizadas com
reduções adicionais em seus orçamentos de pessoal
e de custeio sob pena de se inviabilizarem.li

O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Estado de Rondônia, neste
final de semana, estará com seu Governo itinerante
nos Municípios de Ji-Paraná e Outro Preto D'Oeste.

O Governador Valdir Raupp, com todas as difi
culdades impostas pelas regras da economia brasi
leira, não tem deixado de visitar todos os Municípios
rondonienses.

É verdade que não tem sido possível atender
às reivindicações em sua plenitude, porém, é possí
vel verificar a realização do Governo Raupp, na
maioria dos nossos Municípios.

Quero crer, que com a realização do Governo
itinerante nos Municípios de Ji-Paraná e Ouro Preto
D'Oeste, será possível num contato direto do Gover
nador com o povo desses Municípios, e a região po
derá receber mais melhorias.

Este era o registro que gostaria de fazer.
O SR. MARÇAL FILHO (PSDB - MS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, evidentemente que com a responsabilidade
de homem público que temos, vamos apoiar as medi
das tomadas pelo Governo Federal para o enfrenta
mento da séria crise que estamos passando.

Não podemos perder de vista que está em jogo
o futuro de todo o povo brasileiro. Assistimos a de
clarações das autoridades econômicas alertando
que nosso País não está livre de novos sobressal
tos. Mesmo com a captação de 20 bilhões, não va
mos exagerar no otimismo, pode haver mais desem
prego à vista e menos crescimento.

O que o Governo necessita é estar preparado
para isso. Mesmo a despeito de colaborar nas deci
sões apresentadas, temos algumas ressalvas a se
rem feitas: preliminarmente, queremos destacar que

o aumento no preço dos combustíveis vai incidir so
bre a produção agrícola.

Informativo da CNA - Confede(áção Nacional
de Agricultura, faz um estudo analisando que o rea
juste do preço-dó óleo diesel em tomo de 5% irá en
carecer o custo de produção da safra 97/98, que
está sendo plantada. Os produtores rurais, por conta
desse aumento, terão um gasto adicional de 200 mi
lhões de reais com a compra de combustíveis. Esta
medida ocorre justamente quando é grande o consu
mo de diesel nas atividades de preparo do solo.

Outro ponto a ser questionado é a demissão de
servidores da Fundação Nacional de Saúde. Os
"malárias" como eram chamados, continuam pres
tando serviços importantes à saúde pública, no com
bate às endemias, fazendo o trabalho mais impor
tante, que é a prevenção.

O SR. EDUARDO JORGE (Bloco/PT - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, solicito a transcrição de artigos e hióri
co de tramitação de alguns projetos de minha autoria.

O ano de 1997 foi um dos que projetos de minha
autoria estiveram em forte evidência causando polêmica
em todo o Brasil. Cito, por exemplo, a Lei nº 9.263, que
regulamenta o planejamento familiar no País, da qual
conseguimos derrubar os vetos do Presidente aos arti
gos que regulamentam os critérios para o acesso gratui
to, no SUS, à "asectomia e à ligadura de trompas. As
sim, desde 13 de agosto de 1997 a lei está em plena vi
gência e o Ministro da Saúde está providenciando as
mudanças necessárias para sua implantação.

Outro exemplo é o Projeto de Lei n° 20, de
1991, sobre o atendimento dos casos de' aborto legal
( gravidez com risco de vida ou conseqüência de es
tupro) no SUS.

Também esteve sempre presente o debate so
bre a nossa Proposta de Emenda à Constituição n!2
169/93, que trata do financiamento da saúde.

Entrou no noticiário político, discretamente, mi
nha Proposta de Emenda à Constituição nº 20195, so
bre o parlamentarismo, que vai dar muito o que falar.

Alérrrdisso, caminham com aprovação de vá
rias Comissões projetos, como o Projeto de Lei nº
1920/91, LER; Projeto de Lei nº 5367/90, assistência
farmacêutica; Projeto de Lei nº 2242/96, vacinação
de idosos; Projeto de Lei nº 2.022/91, medicamentos
genéricos; Projeto de Lei nº 3901193, drogas etc. Ve
jam um resumo no item 5.

Neste caderno quero dar um destaque especial
à temas políticos, pois considero o ano de 1997 um
ano decisivo para o amadurecimento de posições
que vamos tomar em 1998.
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Assim, peço a transcrição de alguns desses ar
tigos que ,circqlaram em vários jornais e que causa
ram muito debate dentro e fora de nosso. partido.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR:

L1BERDADE-IGUALDADE-FRATERNIDADE

A Revolução de 1789, "burguesa", "popular" ou
"humanista", desejou a felicidade na terra e não só
no céu. Resgatar estes princípios e enfrentar uma
das forças o mercado, que liberada por aquele pro
cesso faz de sua liberdade absoluta o esmagamento
de todas as outras dimensões da vida civilizada e
ameaça a própria natureza e o. planeta. Para domar
a lei do mais forte, precisamos: '.

Liberdade. É democracia. Não é individualismo,
nem corporativismo. É liberdade religiosa, política sin
dical, de expressão. É pluralismo político, alternância
nos governos, voto secreto e universal. É controle so
cial permanente sobre o Estado e empresas. É demo
cracia representativa, da cetralidade dos parlamentos
e da necessária convivência com outras forças políti
cas para a constituição de governos legitimados.

Igualdade. Persistência e criatividade na busca
das compensações que permitam a homens e mu
lheres desiguais terem acesso a condições igualitá
rias de vida. Superar os extremos da desigualdade
pela instituição de políticas públicas de seguridade
social, educação, habitação etc. É a nossa tradição.
É a base para solidariedade.

Fraternidade. É Não-violência. Recusar a força
militar como método político de alcançar e manter o
poder. Sem racionalizações do tipo "violência justa" su
peradas pelas mobilizações pacíficas muito mais pode
rosas, profundas e perenes. Desmilitarização e libera
ção destes recursos para enfrentarmos problemas fun
damentais como fome, doença, droga e probreza.

Ecologia. O materialismo desenvolvimentista e
o "direito" do homem dispor da natureza comparti
lhado pelo capitalismo e pelo socialismo ortodoxo
transformou-se numa ameaça à vida na terra. Outra
relação com nosso planeta e não apenas a demo
cratização do consumo mas muito mais, outro pa
drão de consumo.

Economia. Produção privada, estatal ou social
pública (privada ou estatal gerida sem fins lucrativos
com representação majoritária da sociedade civil). O
controle social sobre a produção e propriedade é o
fundamental. Pode vir por meio judicial, legislativo ou
por representante dos usuários, ONG e trabalhado
res. O mercado é uma força que deve ser usada, po
rém, submetido a controles que minimizem seus ex-

cessos. A estatização total dos meios de produção
se mostrou fonte de alltoritarismo e estagnação cul~

tural e tecnológica.
Humanidade. O capital e o mercado acelera

ram sua mundialização e fugiram ao controle nacio
nal usando novas tecnologias e os avanços da infor
mática, transporte e telecomunicações. Todos os gran
des problemas da humanidade atingiram dimensões
globais. Não há outra solução que a construção de um
Govemo Mundial Democrático. Uma "ONU" democrati
zada. É o único caminho civilizado e civilizador capaz
de preservar a natureza e as culturas nacionais amea
çadas de destruição pelo violento jogo do mercado.
Este é um caminho de síntese para os indivíduos, para
a humanidade e para o nosso planeta.

OUSAR PENSAR, OUSAR VENCER

Eduardo Jorge

Em 6-8 foi lançado no Rio de Janeiro o livro
"Vale a Pena Sonhar", do revolucionário Apolonio de
Carvalho: 85 anos de idade e 65 anos de militância
socialista. Lutou na Guerra Civil Espanhola e na Re
sistência francesa. Ex-dirigente do PCB e do PCBA.
Um dos fundadores-símbolo do PT. Vejamos trechos
de recente entrevista sua:

"O PT, o maior partido de esquerda, apresen
ta a continuidade de certos erros. Não apresenta
mos alternativas para as distorções do Plano
Real, para a modificação da imagem do Estado.
Falta-nos, na esquerda, uma política de alianças,
sem o que, a história já provou - não só no Brasil
-, não é possível dividir as forças dominantes. Um
programa comum de centro-esquerda uniria as di
versas posições da esquerda em torno de elemen
tos fundamentais."

"Se houver a unidade de centro-esquerda com
um programa abrangente, capaz de ganhar faixas dos
outros partidos, não obrigatoriamente esse candidato
teria de ser do PT, mas um nome que reunisse condi·
ções políticas e culturais e tivesse projeção nacional."

Alianças com base em um programa, não fe
chadas em gabinetes, mas trazidas e decididas com
os eleitores, podem atrair qualquer partido. Essas
alianças são transitórias, mantidas apenas para via
bilizar pontos de programa. Em eleições estaduais e
municipais, é possível incluir o PSDB. Para presi
dente é delicado. Seria mais plausível, nesse caso,
uma aliança com setores do PSDB."

É escudado em sua autoridade que sugiro o
seguinte caminho para a oposição no Brasil:

1) há chance de derrotar FHC/PFL, se unificar
mos a esquerda e os setores mais amplos possíveis
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do centro democrático. OU nós vamos ficar rezando
por uma hipotética cat~strofe financeira intemacional
para colher nas' nossas mãos os escombros do
país? Ou vamos ficar "marcando passo", com os
nossos 30% de votos em Lula? Ou vamos inventar
outro candidato petista, para "fazer um novo nome"
para 2oo2?

Não. A meu ver, devemos buscar uma tática
com alguma chance de derrotar o atual bloco no go
verno, e isso não é impossível, embora difícil.

Unificar a esquerda, buscar setores de centro e
escolher um candidato unitário do campo centro de
mocrático, tipo Requião, sepúlveda Pertence, Ciro Go
mes, Célio de Castro,Cristovam Buarque, Waldyr Pi
res, Itamar Franco etc., 'é uma tarefa indelegável do
PT, o maior partido da esquerda brasileira Em tomo
desse nome constroem-se uma frente e um programa
capazes de empolgar e dar segurança ao povo brasi
leiro, com apoios institucionais e populares suficientes
para govemar eficiente e democraticamente;

2) o foco do crescimento institucional prioritário
da esquerda é o Parlamento. Os governos estaduais
estão enfraquecidos. Reféns do governo federal. De
certa forma, podemos acumular até mais, quando à
frente de prefeituras, onde a liberdade de movimen
tos e o contacto popular são maiores.

Qual o espaço institucional, nos próximos cinco
anos, onde poderemos exercer influência mais incisiva e
eficiente? É o Parlamento. Por exemplo, o PT tem 50
deputados, e toda a esquerda, 98, num universo de 513
deputados. Se concentrarmos forças no reconhecimen
to popular de nossa marcante atuação parlamentar, po
deremos, sem dúvida, dobrar esses números~

O PT teria 80, e a esquerda, 160. Nesse pata
mar, poderemos atrair cerca de 50 do chamado cen
tro, aglutinando mais de 200 deputados. Com esses
números, nada se decidirá em Brasília sem passar
por nossa opinião;

3) como esse caminho se desdobra em cada
Estado da Federação?

São Paulo: lançar uma superchapa de esquer
da para deputados federais, encabeçada por Lula e
Erundina. Ofercer um apoi crítico ao governador Má
rio Covas, investindo nas diferenças sutis, mas signi
ficativas, entre ele e FHC e bloquear o crescimento
da extrema direita de Paulo Maluf. Garantir o apoio
do governo estadual ao Senador Suplicy, inde
pendência para apoiar nosso candidato a presidente.

Rio de Janeiro: chapa para deputados fede
rais encabeçada por Brizola. Disputar o governo
com um candidato do PDT (Garotinho ou Roberto
Silveira).

Minas: chapa de deputados comandada por
Patrus Ananias. apoar a reeleição da Senadora do
PDT e um governador do campo do PMDB, ligado a
Zaire Rezende ou Ita'mar'Frarico:

Rio Grande do Sul: Olívio e Tarso. Um é candi
dato a governador, o outro puxa a chapa de deputa
dos. Apoiar a reeleição do Senador Pedro Simon, do
PMDB. Bahia: frente total anti-ACM. Waldyr Pires
puxa a chapa de deputados.

Pernambuco: apoiar o PSB e Arraes na reeleição.
Outros Estados: lançar candidatos próprios ao

governo ou apoiar outro nome do centro democráti
co, que permita acumulação passar nosso campo.

Todo esse movimento exige da oposição um
amadurecimento e uma forte autoconfiança em seu
projeto e em sua identidade partidária.' É necessário
que os dirigentes, os parlamentares, os militantes se
convençam disso. Da parte do povo, do trabalhador
não-filiado, do eleitor, tenho certeza de que esse ca
minho será entendido e abraçado com entusiasmo.

A esquerda estará já, na prática, no centro das
decisões nacionais e preparando-se para tarefas
mais importantes em 2000 e 2002.

CONVERGÊNCIA DEMOCRÁTICA

No pequeno, distante e bravo Acre de Chico Men
des, dos- cearenses, de Plácido de Castro é possível.
Ésta praticamente certo, em 1998 o candidato a gover
nador do PT naquele estado será Jorge Viana, apoiado
pelo PSDB, que lançará o Senador e enfrentarão o si
nistro Goyernador Orleir Cameli (PPBlPFL) e seus de
putados de aluguel, com boas chances de vitória.

E aqui em São Paulo? Será que os democratas,
os socialistas, os cidadãos de boa vontade, vão permi
tir que um""Governo com deficiências sim, com fraque
zas sim, porém, com outras tantas virtudes, honesto e
bem-intencionado seja derrotado por um populista de
direita, de triste lembrança remota e recente?

Antes de mais nada é preciso que os brasilei
ros que moram em São Paulo não esqueçam do
peso deste- Estado que na cena política nacional.
Pensem por exemplo se, por infelicidade, em 1998
se desenhar o seguinte triângulo conservador:
FHC/PFL em Brasília, Maluf em São Paulo, ACM na
Bahia. Assim-o que está em jogo não é apenas o ce
nário onde nõssas famílias viverão e trabalharão nos
próximos anos. É isto e muito mais.

Vamos-voltar no tempo e lembrar o papel de
Mário Covas na constituinte de 1987/88 como relator
geral enfrentando a truculência do centrão, ou, em
1992, impedindo que FHC levasse o PSDB para os
braços de Fernando Collor.
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Ele tinha, portanto, crédito, quando no 2º turno
de 1994 recebeu o aPoia n~essário. da esquerda, para
vencer e chegar ao 'Gov.emo do Estado de São Paulo.

Infelizmente os partidos progressistas não fize
ram uma negociação firme naquele momento de ma
neira a influenciar o seu Programa e a sua adminis
tração. Ao contrário, mesmo nesta fase se dizia
"apoio Cli>vas, mas já aviso, sou oposição".

Por outro lado, a soberba tucana não se permi
tiu gestos de grandeza e tolerância que facilitassem
uma aproximação.

Resultado: O governo Estadual cada vez mais
dependente de apoio conservador e a oposição de es
querda cada vez mais determinada e intransigente.

E não sem alguma razão, pois o desempenho
da área social do Governo é limitado, há privatizaçõ
es de áreas não previstas pelo programa de campa
nha em andamento etc.

Mas não sejamos infustos, também há méritos na
conquista de equilíbrio financeiro em um estado recebi
do aos pedaços, no respeito aos direitos humanos, na
tentativa de civilizar a área de segurança, no diálogo
com os Sem Terra, na construção de milhares de casa
pelo regime de mutirão, na coragem pioneira do rodízio
de veículos na região metropolitana de São Paulo etc.

A relação com o Governo Federal foi sempre am
bígua, Brasília procurou impor brutalmente, sua visão de
ajuste liberal que humilhou estados grandes e pequenos

. pelo Brasil afora (Minas, Alagoas, Mato Grosso, etc) e o
Palácio dos Bandeirantes sempre tentando equilibrar a
resistência com a fidelidade partidária ao Presidente.

As manobras para a aprovação da reeleição, os
prejuízos da Lei Kandir e o namoro FHC/Maluf levaram
ao duríssimo gesto do governador de recusar uma
campanha de reeleição no Estado. E uma demonstra
ção clara que as diferenças entre São Paulo e Brasília
são maiores do que os panos quentes permitiam ver.

OpçÃO DEMOCRÁTICA E EFICIENTE

A Comissão de Justiça da Câmara dos Deputa
dos aprovou, em 11-9-96, a admissibilidade da pro
posta de emenda constitucional 20/95, de minha au
toria e de outros parlamentares que introduzirá, se
aprovada definitivamente, o parlamentarismo como
sistema de governo no Brasil.

Esse fato causou euforia entre persistentes
parlamentares e uma certa perplexidade entre os
que não tinham conhecimento de sua existência na
pauta do Congresso.

Vejamos sua origem e tramitação. No final do
mandato 90/94, preparei emenda parlamentarista
com base no consenso que havia sido alcançado no
seio da antiga Frente Ulisses Guimarães. Fiz ques-

tão de contar com a assinatura do então Senador
José. Richa .(PSDB - PR) e da Deputada Sandra Ca-,
valcanti '(PFL.:.. Rd); que'tfhhàr1í sidoàs duas princi
paIs Iideranç~s parlamentaristas naquela legislatura.

Em 1996 foi nomeado relator na Comissão de
Justiça o Deputado Adilson Mota'(PPB - RJ), que
formulou parecer favorável à admissibilidade para
sua tramitação. O Deputado Régis de Oliveira (PFL
- SP), que havia pedido vistas do processo, também
deu parecer favorável. Assim, sob a presidência do
Deputado Aloisio Nunes (PMDB - SP), a Comissão
de Justiça deu por encerrada, vitoriosamente, essa
primeira fase de tramitação, com votação unânime.

Agora o próximo passo é a formação, por deter
minação da presidência da Câmara, de comissão téc
nica especial, com representação proporcional de to';'
dos os partidos que apreciará o (???)mento e formula
rá um substitutivo, se necessário. Se aprovada na co
missão, a PEC n° 20/95 vai ao plenário da Câmara.

O seu conteúdo, em síntese, estabelece o regi
me parlamentarista no Brasil, com o governo sendo
exercido pelo Conselho de Ministros. O Presidente
da República, eleito diretamente, exerce a chefia de
Estado e representa a Nação. E1!=l indica o primeiro
ministro após ouvir o bloco de'partidos majoritários. O
primeiro-ministro, por sua vez, escolhe os demais mi
nistros. Eles prepararn o programa de governo, que
deve ser referendado por votação na Câmara dos De
putados. Estão previstos os mecanismos de noção de
censura, voto de confiança e dissolução da Câmara
dos Deputados com convocação imediata de nova
eleição legislativa em caso de fracasso político ou pro
gramático do governo e impossibilidade de montagem
de um novo governo com maioria parlamentar.

Uma pergunta óbvia se impõe mas não houve
um plebiscito república x monarquia e parlamentaris
mo x presidencialismo? Sim, mas isso não proíbe a
rediscussão do tem OOOa!

Aquele debate foi muito influenciado pelo fato
de não se ter um modelo claro e concentro de parla
mentarismo já discutido no Congresso, para ser jul
gado peJos cidadãos no momento do plebiscito. A
idéia agora é, após a votação no Congresso, sujeitar
o modelo a referendo popular. Portanto, submetê-lo
a av~liação equivalente ao plebiscito. O momento
político em 1993, com o País recém saído do regime
autoritário, era de extrema idealização do potencial
do presidencialismo e, ao mesmo tempo, atravessa
do por ambições políticas as mais variadas, que
viam na eleição do presidente o caminho mais fácil e
rápido para o governo e o poder.
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Os presidencialistas conservadores identifica
vam nesse sistema mais afiniq.ades com sua postura
centralizadora e autoritária e os esquerdistas conce
biam o presidencialismo como uma forma de realizar
uma "revolução pelo voto", por meio de uma bem su
cedida campanha presidencial.

Desde então, muitas experi~ncias, embora os
poucos e vertiginosos anos, fizeram nascer as condi
ções para um debate muito mais maduro.

O Brasil caminhou para a consolidação de sua
democrática política, embora suas desigualdades
sociais e econômicas continuem extremas, prejudi
cando um maior equilíbrio da influência entre os vá
rios sujeitos po:;Licos.

Mesmo assim, alguns fatos são inegáveis. Par
lamentaristas foram levados pelo voto aos principais
cargos executivos: Presidência da República, gover
no de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, etc. E a maioria do Congresso Na
cional é parlamentarista.

Está cada vez mais evidente que a centrali
zação quase imperial do presidencialismo brasilei
ro, o abuso de medidas provisórias são incompatí
veis com uma administração moderna, que terá como
pilares maiores descentralização e maior democratiza
ção da gestão. E é isso que permitirá a construção de
consensos mais sólidos e a ascensão plena dos varia
dos interlocutores na sociedade atual.

Ao mesmo tempo, fica evidente que a contra
partida deste presidencialismo é um Congresso fra
co, não-funcional, clientelista e corporativo. É um
Congresso ajoelhado! Tanto no campo dos governis-·
tas, quanto no campo da oposição, funciona como :
uma espécie de coligação de "sindicatos" que tenta .

arrancar o máximo do Executivo para suas bases. A
oposição reza pelo fracasso do governo, mas só po
derá substituí-lo num prazo fixo de anos - dois, três,
quatro. Os governistas pouco·compromisso tem com
o programa de governo. O que interessa é irrigar
suas corporações e paróquias.

O parlamentarismo pode resolver de forma
abrangente e progressista esses problemas. Em pri
meiro lugar, sendo um fator de reforma radical do
Legislativo. Os parlamentares serão obrigados a vin
cular seus mandatos a um programa global e abran
gente de governo. O fracasso desse programa pode
levá-los a perder o mandato e a se submeter a nova
prova eleitoral antecipada, o que estimulará sua cria
tividade legislativa, seu compromisso partidário e
moderará seu apetite corporativo ou fisiológico.

A funcionalidade do sistema de governo ganhará
em agilidade de governo ganhará em agilidade com a
diminuição da utilização da única arma que restou ao
atual Legislativo enfraquecido: aobstrução.

A democracia e a descentralização ganharão
com as decisões colegiadas e amplamente debati
das e respaldadas.

Os partidos políticos, que no presidencialismo são
quase todos siglas fantasmas e sem vida, ganhará cada
vez mais importância revertendo, assim, o atual quadro
de processo de sua extinção, substituídos pela mídia
eletrônica, pelo marketing político, pelos políticos persa
nalistas apoiados em polpudas verbas publicitárias.

Todos essps fatores permitirão que o Brasil con
solide sua democracia representativa incipiente, para
que o povo brasileiro possa agir com mais decisão na
construção de um país muito mais justo e humano.
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SISTEMA ÚNICO DE 5AUDE- 5US r várias emendas na ConSTitUIção de 1998 e
: nas leis reaulamentadoras especialmente
I -
! no campo do controle social e
Idescentralização.

PREVIDENCIA I várias emendas na ConStltUlção/1988 e nas
Ileis regulamentadoras.-Direitos. controle
! social e descentralização.
I

A5SISTENCIA SOCIAL feiTa a parTIr de prOJeTO de minha autorIa
(LOAS/LEI 8742/1993) ; e ouTro de autorIa do executivo. Conselhos

j Munlclp~rs, descentralização da gestão e
cria benefício p.lra idosos e deficientes

Icarentes.

PLANEJAMENTO FAMILIAR lobriga o SUS a oferecer o Planejamento
(LEI 9263/96) IFamiliar e estabelecer critérios para a

esterilização, masculina e femInina,
, gratuita e voluntárIa

REGULAÇÃO DO USO DO AMIANTO I apesar da aprovação, reapresenTer prOJeTo
NO BRASIL (LEI 9263/96) i maIs severo - PL 2186/96
ABORTO NA CLT ILEI 8921194 ' aUTorIza llcenca médica

EM 11<AMITAÇÃO

FINANCIAMENTO DO SUS
(PEC 169/93)

SISTEMA ÚNICO DE PREVIDENCIA
(PEC 172/93)

; Orçamento NaCIonal para saúde de no
imínimo 30'Yo da SegurIdade SOCIal e 10'70
. dos orçamentos estaduaIS e mUniCipaiS,

: Reforma da PreVidênCIa BáSIca
: Complementar adotando crItériOS
r

IUStOS louailtárlOS e Universais.
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A SRA. TELMA DE SOUZA (Bloco/PT - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) -. Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, uma pesquisa diyulgada on~

tem mostra a crueldade da nossa realidade. Segun
do o IBGE e o UNICEF, 40% das crianças do País
são pobres, o que representa, em números absolu
tos, 19,8 milhões de crianças de zero a 14 anos que
vivem em famílias com renda per capita inferior a
meio salário mínimo. Outros números: 4,6 milhõ~s

de crianças e adolescentes (10 a 17 anos) estudam
e trabalham, 2,7 milhões (10 a 17 anos) trabalham e
não estudam, 3, milhões (10 a 17 anos) trabalham
mais de 40 horas por semana.

Ao analisarmos os números, é inevitável que
nos lembremos do pacote. O Governo Federal im
põe uma série de medidas fiscais para que o terre
moto financeiro que assola o planeta não continue
fazendo estragos em terras tupiniquins. Segundo a
ótica governamental, é preciso um esforço para que
ocorra um equilíbrio fiscal, com incremento da Re
ceita de um lado e corte de despesas de outro, co
brindo, dessa forma, o buraco que a elevação das
taxas de juros provocará nas contas públicas. O Go
vemo pretende, com as medidas do pacote fiscal, ter
um ganho de R$ 20 bilhões.

A sociedade é "convidada" a dar a sua cota de
sacrifício, seja pagando impostos mais altos, seja
aceitando passivamente o desemprego que o pacote
provocará. Em nome da chamada estabilidade, o
Governo pede sacrifícios, como é o caso dos 33 mil
funcionários públicos que serão demitidos. Para que
tanto sacrifício? A resposta é: para ajudar o Governo
a equilibrar suas contas e para que, no final da linha,
ocorra uma processo de transferência do dinheiro
público, conseguido com esses sacrifícios, para as
mãos do setor privado, mais especificamente para o
sistema financeiro, que não gera emprego e nem ri
queza para o Pais.

Feitas essas considerações, será que não se
ria mais digno chamar a sociedade para um sacrifí
cio como o pretendido pelo Governo, mas com a fi
nalidade de resgatar uma parte desses 19,8 milhões
de crianças em estado de pobreza em vez de deixar
os especuladores financeiros mais ricos ainda? Fa
çamos a seguinte conta:. se o Governo financiasse
um salário mínimo para cada um das 19,8 milhões
de crianças em estado de pobreza, fazendo com
que estudassem em vez de trabalharem, o gasto
anual seria da ordem de R$; 28,5 bilhões. Oresulta
do, com certeza, seria muito mais interessante do
que financiar especuladores, dando alguma chance
de dignidade para milhares de famílias.

Por que o Governo não pergunta se a socieda
de não está disposta a trocar de propriedade, fazen
do com que efetivamente tenhamos uma despesa
voltada para quem precisa?

A troca que propomos ultrapassa a simplicida
de de tirar de um lugar para colocar no outro. A troca
que propomos é a de prioridade. Trabalhadores per
deram seus empregos, conquistas sociais são des
montadas, empresas estarão fechando para que se
financie a engorda dos especuladores financeiros.
Já que precisamos fazer sacrifícios, que seja por
uma boa causa.

Não podemos continuar pagando pela incom
petência dos que nos levaram para a armaCiilha da
dependência dos especuladores financeiros, en
quanto temos a fome matando nossas crianças.

Outro assunto, Sr. Presidente.

Negro como o mar à noite. Como os pêlos que
anunciam o sexo. Como as jabuticabas que enfeitam
as árvores. Como o infinito que abriga os céus.
Como o petróleo que jorra das perfurações. Como
as asas da graúna. Como o sangue coagulado.

Negra e mulher. Escrava e prisioneira. Deleite
do homem branr.o. Filha do estupro. Vítima do abu
so. Vendida, trocada, usada. Limitada à gordura es
corregadia da cozinha. À poeira da casa, que jamais
foi sua. Ao calor do fogão de lenha.

Os pés descalços, o mocambo, a dor. O cheiro
de feijão, lingüiça e carne seca. A saudade, o banzo,
a violência. A resistência. Os ritos, a fé. A obrigação
patética de produzir tantos tijolos com tão pouco bar
ro. De subsistir como mercadoria depreciada.

A História não conta quantas mulheres morre
ram a cada ano, dadas as condições indignas de
moradia e sustento. Nem registra quantos talentos
se perderam com o balaio na cabeça. Quantos perí
neos se romperam. Quantos abusos sexuais foram
cometidos. Nem o número de filhos advindos da
união forçada. Não fala dos amores, dos desencon
tros, dos enredos. A escravidão, abolida há mais de
um século, ainda é um apêndice conturbado no livro
do homem branco.

Restaram-nos os marcos hediondos de termos
sido o ultimo País a abolir a escravidão e o País que
bateu todos os recordes em importações de escra
vos no mundo. Afinal, do total de 10 milhões de afri
canos deportados para as Américas, durante 350
anos, o Brasil recebeu 38%. Os Estados Unidos,
que aparecem em segundo lugar na lista dos países
importadores de escravos, receberam 6% dos africa
nos. "Para que se tenha uma idéia, em ·1850, a cida-



Novembro de 1997 DIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 21 37585

de do Rio de Janeiro contava com uma população
de 250 mil pe.ss<?as, das quais 110 mil eram escravos.

.Veio a .liberdade. Mas, 109 anos depois, as
mulheres negras ainda são escravas do preconceito.
O modelo de beleza continua sendo o louro, o bran
co, os olhos claros. Parece-nos tão nobre... E nin
guém, absolutamente ninguém, se lembra de que fo
ram os brancos, os louros, esse tipo curioso de no
breza, que invadiu nossas terras, defenestrou nos
sos tesouros e explorou nossas matas. E, em busca
da fortuna, aproveitou-se do Brasil como quem suga
o peito da mulher amada.

O preconceito é, quando nada, uma maneira
pouco inteligente de .~stabelecer parâmetros e de se
posicionar na vida. Supor que os homens possam
ser classificados e julgados J:-elo seu tom de pele 
ou origem - é fazer deles objetos de varejo biológico.

Só aos cães se permite, algumas vezes, a exi
gência do pedigree. Mesmo assim, os vira-latas
são, reconhecidamente, os mais inteligentes.

Jamais pagaremo~ a nossa dívida Reconhece
mos que a escravidão do preconceito, velada e ofi
ciosa, é um pedregulho para a igualdade. Mas, ainda
assim, sabemos que adignidade não tem preço. No
jogo de xadrez étnico, o homem branco é quem está
com as peças pretas. Há muito tempo.

É por isto que o Dia da Consciência Negra
deve se multiplicar ao longo dos outros 364 dias do
ano. Afinal, só a conscientização é capaz de subver
ter o' jogo, abolir a ignorância vencer o preconceito e
proclamar a igualdade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JARBAS LIMA (PPB - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a "Carta qe São Gabriel" editada pelos agri
cultores e pecuaristas, reunidos na cidade de São
Gabriel no Estado do Rio Grande do Sul, em 11 de
outubro de 1997, representa um brado de alerta às
autoridades, idólatras do Plano Real que pretendem
erguer o edifício da estabilidade econômica sobre
areia movediça, sem o alicerce seguro da produção
agropecuária.

Segundo os termos da "Carta de São Gabriel",
a região celeiro, fronteira oeste do Rio Grande do
Sul, está cada dia mais empobrecida e sofrendo com
a r~dução da produção agropecuária, resultado da
ausência de uma visão política adequada. A insufi
ciência de incentivos a investimentos, os poucos re
cursos alocados, os elevados juros de financimentos
diante dos oferecidos em outros países, as concor
rências das importações facilitadas, tudo isso con
duz fatalmente à quebra da produção e ao empobre-

cimento de significativa região brasileira que antes
era próspera e produtiva.

São Gabrie.l, cÇ>mo. significativa amostra de
uma vasta região do Rio Grànde do Sul, sofre o hu
milhante constrangimento de ver suas áreas de pro
dução reduzidas. Assim, das áreas plantadas res
tam: trigo apenas 1,7%; soja 33,3%; arroz 74,2%.
Igual triste sorte se constata na pecuária. Do próspe
ro rebanho bovino restam ainda 45% e do rebanho
ovino ainda sobram 48%.

Outras regiões 'do Rio Grande do Sul, através
das Câmaras Municipais de Vereadores e de entida
des que congregam agricultores, têm seguidamente
se manifestado, expressando as desilúsões e angús
tias daqueles que vivem da ativiqade agropastoril.
Há unanimidade nas queixas, quando apontam o
descaso dos ineficientes órgãos do Governo que
não agem satisfatoriamente diante das necessida
des e das expectativas do homem do campo, e inex
plicavelmente é impedido que a propalada ancora
verde se consolide.

A verdadeira e sólida base da economia está
na produção de bens com qualidade e competitivida
de. No caso do Brasil, por sua vocação agrícola, os
investimentos e as preocupações do Governo deve
riam estar centradas nos setores primários da produ
ção. É aqui que surge alguma possibilidade de uma
resposta mais rápida para a exportação e para a
busca de divisas de que tanto o País necessita, des
de que a produção agropecuária seja de qualidade e
competitiva. Só mesmo o investimento na produção,
na produtividade, na qualidade e na corilpetitividade
é que pode dar um mínimo de chance à economia
brasileira, para enfrentar suas já conhecidas dificul
dades.

Apenas as e~portações dos produtos agrope
cuários poderão I dar perspectivas de equilíbrio nas
contas externas a curto prazo. Caso contrário, o défi
cit, inevitavelmente, vai continuar a se acumular,
com conseqüências funestas à economia do País.
Os pacotes, ditos de ajuste econômico, apenas a
serviço do capital, enquanto recessivos, não passam
de desastrosos remendos.

O que importa é produzir. E é elementar que,
sem investimentos, inclusive, incentivados, não pode
haver aumento de produção. Sem produção não há
ganhos nem rendas. Sem estes rendimentos não há
bons salários para o trabalhador, não há lucros para
o produtor, não há receita tributária, restando a es
tagnação, a miséria, o desespero e a quebradeira da
principal base da economia.
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Mas, o que é que vemos? Vemos produtores
desestimulados, olhando estupefatos suas ativida
des econômicas ·per.derem rapidamente sua força;
caindo .para um constrangedor quadro de vergo
nhosa estagnação e revoltante miserabilidade,
pois os financiamentos para investimento, em re
gra, não são facilitados, chegam tarde e esbarram
em enormes óbices burocráticos, com exigências
desmedidas, isto sem contar com a ganância de
senfreada dos agentes financeiros que, alheios à
realidade, avidamente buscam apenas garantir
seus juros e taxas.

Muitos produtores gaúchos, especialmente ori
zicultores, adotando uma postura de ubi bene ibi
patria, transferiram suas atividades econômicas
para o Uruguai, onde o governo tem demonstrado
uma visão mais voltada à atividade primária e ofere
ce incentivos à produção com financiamentos facili
tados. Depois o Brasil importa do Uruguai aqueles
produtos que poderiam ser produzidos aqui.

A questão é grave e já é de sobrevivência do
setor agropecuário. Urge a ,presença de um governo
capaz de ter visão das necessidades da base da
economia brasileira, para garantir mais produção pri
mária, resultando daí mais oferta de alimentos, mais
exportações, mais ganhos para todos, mais empre
gos, mais tributos e, conseqüentemente, mais pros
peridade.

Era o que tinha a dizer.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida -:- Bloco/PMDB; Luciano Cas
tro - PSDB; Luís Barbosa - PPB; Moisés Upnik 
PL; Robério Araújo - PPB; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe 
PSB; Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes 
PPB.

Pará

José Priante - Bloco/PMDB; Olávio Rocha 
PSDB; Paulo Rocha - Bloco/PT; Raimundo Santos 
PFL; Socorro Gomes - Bloco/PCdoB; Vic Pires
Franco - PFL.

Amazonas

Luiz Fernando - PPB; Pauderney Avelino 
PFL.

Rondônia

Marinha Raupp - PSDB; Moisés Bennesby 
PSDB; ~i1vernani San~os - PFL..

Acre

João Tota - PPB; Regina Uno - Bloco/PMDB.

Tocantins

Osvaldo Reis - PPB; Paulo Mourão - PSDB;
Udson Bandeira - Bloco/PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB; Jayme Santana
- PSDB; Magno Bacelar - PFL; Mauro Fecury 
PFL; Nan Souza - Bloco/PSL; Neiva Moreira - Blo
co/PDT; Pedro Novais - Bloco/PMDB; Remi Trinta 
PL; Roberto Rocha - PSDB; Sarney Filho - PFL;
Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Aécio de Borba - PPB; José Unhares 
PPB; José Pimentel - Bloco/PT; Leônidas Cristi
no - PPS; Nelson Otoch - PSDB; Paes de An
drade - Bloco/PMDB; Paulo Lustosa - Blo
co/PMDB; Pimentel Gomes - PPS; Pinheiro Lan
dim - Bloco/PMDB; Raimundo Gomes de Matos
- PSDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijó 
PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda
.: PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB; Heráclito Fortes
PFL; João Henrique - Bloco/PMDB; Júlio Cesar 
PFL; Mussa Demes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

João Faustino - PSDB; Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Efraim Morais - PFL;
José Aldemir - Bloco/PMDB; José Luiz Clerot 
Bloco/PMDB; Ricardo Rique - Bloco/PMDB; Ro
berto Paulino - Bloco/PMDB; Wilson Braga 
PSDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; João Colaço - PSB;
José Chaves - Bloco/PMDB; José Jorge - PFL; Luiz
Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo
Coelho - PFL; Pedro Corrêa - PPB; Ricardo Herá
clio - PSB; Roberto Fontes - PFL; Salatiel Carvalho
- PPB; Severino Cavalcanti - PPB; Sílvio Pessoa
Bloco/PMDB; Wilson Campos - PSDB; Wolney
Queiroz - Bloco/PDT.
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Alagoas

Albérico Corde"iro ...., PTB; José Thomaz Nonô 
PSDB; Moacyr Andrade - PPB; Pedro Luís Albu
querque - PFL.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; José Teles - PPB;
Marcelo Déda - Bloco/PT; Messias Gois - PFL; Pe
dro Valadares - PSB.

Bahia

Alcides Modesto ~ Bloco/PT; Jaime Fernan
des - PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Carneiro - PFL;
Jaques Wagner. - Bloco/PT; João Almeida 
PSDB; João Carlos Bacelar - PFL; João Leão 
PSDB; Jonival Lucas - PFL; José Carlos Aleluia
PFL; José Lourenço- PFL; José Rocha - PFL;
Leur Lomanto -" PFL; Luís" Eduardo - PFL; Luiz
Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro 
PFL; Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte 
PSDB; Pedro Irujo - Bloco/PMDB;" Prisco Viana 
PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne 
PFL; Sérgio Carneiro - Bloco/PDT; Severiano Al
ves - Bloco/PDT; Simara Ellery - Bloco/PMDB; Ur
sicino Queiroz - PFL.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Jaime Martins - PFL; Joana Dare - Bloco/PT;
João Fassarella - Bloco/PT; José Rezende - PPB;
José Santana de Vasconcellos - PFL; Lael Varella
- PFL; Leopoldo Bessone - PTB; Márcio Reinaldo
Moreira - PPB; Marcos Lima - Bloco/PMDB; Maria
Elvira - Bloco/PMDB; Mário de Oliveira - PPB;
Mauro Lopes - Bloco/PMDB; Nárcio Rodrigues 
PSDB; Neif Jabur - Bloco/PMDB; Nilmário Miran
da - Bloco/PT; Octávio Elisio - PSDB; OdeImo
Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Del
gado - Bloco/PT; Philemon Rodrigues - PTB; Raul
Belém - PFL; Roberto Brant - PSDB; Romel Aní
zio - PPB; Ronaldo Perim - Bloco/PMDB; Sandra
Starling - Bloco/PT; Saraiva Felipe - Bloco/PMDB;
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB; Sérgio Naya
PPB; Sílvio Abreu - Bloco/PDT; Vittório Medioli 
PSDB; Wagner do Nascimento - PPB; Zaire Re
zende - Bloco/PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; João Coser
Bloco/PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - PFL; Mar
cus Vicente - PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita Ca
mata - Bloco/PMDB; Roberto Valadão - Blo
co/PMDB.

Rio de Janeiro

Àlcione"-Athayde -.P.PB;· Aldir Cabral - PFL;
Jatr frolsonaro' - PPB; Jandira Feghali - Blo
co/PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson - Blo
co/PMDB; José Carlos Coutinho - J:!FL; José Carlos
Lacerda - PSDB; José Egydio - PFL; José Maurício
- Bloco/PDT; Laprovita Vieira - PPB; Laura Carneiro
- PFL; Lima Netto - PFL; Lindberg Farias - PSTU;
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT; Milton Temer 
Bloco/PT; Miro Teixeira - Bloco/PDT; Moreira F:ran
co - Bloco/PMDB; Noel de Oliveira - Bloco/PMDB;
Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto
Campos - PPB; Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo
Cézar Coelho - PSDB; Ronaldo Santos - PSDB;
Rubem Medina - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão
Sessim - PPB; Vanessa Felíppe - PFL.

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB; Aldo Rebelo - Blo
co/PCdoB; Jair Meneguelli - Bloco/PT; João Melão
Neto - PFL; João Paulo - Bloco/PT; Jorge Tadeu
Mudalen - PPB; José Anibal - PSDB; José Augusto
- PPS; José Coimbra - PTB; José de Abreu 
PSDB; José Genoíno - Bloco/PT; José Machado 
Bloco/PT; José Pinotti - PS8; Jurandyr Paixão 
PPB; Koyu lha - PSDB; Lamartine Posella - PPB;
Luciano Zica - Bloco/PT; Luiz Eduardo Greenhalgh
- Bloco/PT; Luiz Gushiken - Bloco/PT; Luiz Máximo
- PSDB; Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB; Marcos Vi-
nícius de Campos - PFL; Marquinho Chedid - Blo
co/PSD; Marta Suplicy - Bloco/PT; Michel Temer
Bloco/PMDB; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima
- PFL; Pedro Yves - PPB; Ricardo Izar - PPB; Rob
son Tuma - PFL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Sílvio
Torres - PSDB; Teima de Souza - Bloco/PT; Tuga
Angerami - PSDB; Vadão Gomes - PPB; yaldemar
Costa Neto - PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner
Rossi - Bloco/PMDB; Wagner Salustiano - PPB;
Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma - PTB;
Rogério Silva - PFL; Tetê Bezerra - Bloco/PMDB;
Welínton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB; Jofran Frejat
PPB; Maria Laura - Bloco/PT; Osório Adriano - PFL;
Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; Jovair Arantes 
PSDB; Lídia Quinan - Bloco/PMDB; Marconi Perillo
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- PSDB; Matia Valadão - PTB; Nair Xavier Lobo
Bloco~PMDB;qrcino .Gonçalves - Bloco/PMDB; I?e
drinho Abrão- PTB; Pedro Cànedõ - PL; Roberto
Balestra - PPB; Rubens Cosac - BlocoIPMDB; San
dro Mabel - Bloco/PMDB; Vilmar Rocha - PFL; Zé
Gomes da Rocha - Bloco/PSD.

Mato Grosso do Sul

Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL;
Marisa Serrano - PSDB; Nelson Trad - PTB; Oscar
Goldoni - Bloco/PMDB; Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; João Iensen --: PPB; José Bói'ba - PTB; José
Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz Carlos
Hauly - PSDB; Mauricio Requião - Bloco/PMDB;
Max Rosenmann ...; PSDB; Moacir Micheletto - Blo
co/PMDB; Nedson Micheleti - BlocolPT; Nelson
Meurer - PPB; Odílio Balbinotti - PSDB; Padre Ro
que - Bloco/PT; Paulo Bernardo - BlocolPT; Paulo
Cordeiro - PFL; Renato Johnsson - PSDB; Ricardo
Barros - PPB; Ricardo Gomyde - BlocolPCdoB; Val
domiro Meger - PFL; Werner Wanderer - PFL.

Santa Catarina

João Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira 
PFL; Mário Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - 610
colPT; Neuto de Conto - Bloco/PMDB; Paulo Bauer
- PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvea 
PFL; Serafim Venzon - Bloco/PDT; Valdir Colatto 
610co/PMDB; Vânio dos Santos - BlocolPT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - BlocolPT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Blo
co/PDT; Jair Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB;
Luiz Roberto Ponte - Bloco/PMD6; Luiz Mainardi 
Bloco/PT; Matheus Schmidt - BlocolPDT; Miguel
Rossetto - Bloco/PT; Nelson Harter - 610co1PMDB;
Nelson Marchezan - PSDB; Odacir Klein - 610
co/PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Paim - Blo
co/PT; Paulo Ritzel - Bloco/PMDB; Renan Kurtz 
Bloco/PDT; Valdeci Oliveira - Bloco/PT; Waldomiro
Fioravante - Bloco/PT; Wilson Cignachi - Blo
co/PMDB; Veda Crusius - PSDB.

O SR; PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 312 Srs.
Deputado~.

Passa-se à Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se

passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

-1-

PROPOStA DE EMENDA À
CONS;TiuIÇÃÕ "Nº 173-E, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 173-8, de 1995, que modifica o regi
me e dispõe sobre princípios e normas da
Administração Pública, servidores e agentes
políticos, controle de despesas e finanças
públicas, e custeio de atividades a cargo do
Distrito Federal, e Capítulo da Administração
Pública, acrescenta normas às Disposições
Constitucionais Gerais e estabelece normas
de transição; tendo parecer da Comissão
Especial, pela aprovação, contra o voto da
Sra. Deputada Maria Laura (Relator: Sr. Mo
reira Franco).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

"Requeremos preferência para a vo
tação dos Destaques de nºs 14, 15, 16 e
22, nessa ordem, antes dos demais des
taques apresentados à PEC nº 173-EI95."

A3sina o Líder do Governo, Deputa
do Luis Eduardo.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presiçlente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (610co/PT - SE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero um escla
recimento. V. Exa. mencionou preferência para quais
destaques?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desta
ques n2s 14,15,16 e 22.

O SR. MARCELO DÉDA - Queremos apenas
localizá-los.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Repito:
Destaques nºs 14, 15, 16 e 22.

O SR. MARCELO DÉDA - Perdoe-me a insis
tência, mas gostaríamos de saber o conteúdo deles,
porque só assim poderemos tomar uma decisão a
respeito do requerimento. Para podermos localizá
los, peço a V.Exa. que faça a gentileza de ler a ma·
téria objeto dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Des
taque nº 14 é para votação em separadQ dos arts.
10 e 21 do substitutivo do Relator. O Destaque n2 15
é supressivo para votação em separado do art. 12
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do referido substitutivo. O Destaque nº 16 é para su
pressão da expressão "após cinco anos de efetivo
exercício", constante do parágrafo único do art. 132
da Constituição Federal. Fina~mente, o Destaque nº
22 é para supressão da expressão constante do art.
35 da redação do segundo turno a ser redigida, in
cluindo as de fiscalização e arrecadação tributária,
previdenciária e do trabalho, orçamento e controle
interno, segurança pública, diplomacia, advocacia e
defensoria pública.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, existe uma angústia na sociedade brasi
leira que, evidentemente, é a votação da demissão
por excesso de quadro.

Entendemos ser da nossa responsabilidade
discutir essa matéria hoje, para que essa angústia
não se prolongue no final de semana. Com esse
sentimento e, principalmente, com essa posição, no
sentido de resolver essa angústia, não há como vo
tar preferência que não seja para o destaque do ex
cesso de quadro.

Assim, o Partido Socialista Brasileiro manifes
ta-se contrariamente à preferência requerida.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro entende a importância desse re
querimento e dos destaques a serem votados. Por
isso, manifesta-se favorável ao requerimento, para
que possamos votar antecipadamente esses desta
ques.

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos defendi
do na Casa, ao longo deste processo, que se obede
ça à ordem cronológica do protocolo dos destaques
da Mesa.

Entendemos que a tática do boi de piranha, es
colhendo-se alguns destaques e aguardando mo
mento mais propício para votar os mais importantes,
não interessa à Oposição e, mais do que isso, à
Casa.

Nesse sentido, votamos contra o requerimento.
O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota favoravelmente à nova ordem que a preferência
estabelece. Vota "sim".

e SR. MARceNI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, esse é um instru
mento legítimo, quer da maioria, quer da minoria. O
PSDB não vê problema em escolher alguns desta-

"

ques para serem votados prioritariamente. Dessa
forma, o PSDB vota "sim" e solicita mais uma vez a
V. Exa. que determine o encerramento imediato das
reuniões das Comissões que estão neste momento
funcionando.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Creio, Sr. Presidente, que
esse requerimento de preferência facilitará o enca
minhamento das votações nesta manhã, sobretudo
porque ordena os assuntos de acordo com a maior
ou menor complexidade. Por isso, deve ser aprova
do, sobretudo porque vai facilitar a votação de vários
destaques, fazendo com que possamos perseguir, a
curto prazo, a conclusão da votação dessa importan
te matéria que é a reforma administrativa. O PFL re
cQmenda o voto "sim".

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno, evidentemente, recomenda o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - O PPB recomenda o voto "sim",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que estiverem de acordo com o requeri
mento permar.eçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deter

mino o encerramento dos trabalhos das Comissões.
Já estamos na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
o Destaque de Bancada nº 14, assinado pelo Depu
tado Inocêncio Oliveira:

"Requeremos, nos termos do art.
161, § 22, do regimento Interno, destaque
para votação em separado dos arts. 10 e
21 do Substitutivo do Relator à Proposta
de Emenda Constitucional nº 173/95, com
vistas a sua supressão".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra aos Srs. Líderes para encaminharem.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, este DVS visa retirar do texto da reforma ad
ministrativa os art. 10 e 21, que interferem nas atri
buições do Senado Federal, fazendo com que aque
la Casa passe a ter, como já tinha, atribuições na fi
xação no limite da dívida interna e externa da União,
dos Estados e dos Municípios. Seria uma atribuição
que seria retirada do Senado Federal, correndo o ris
co de a reforma administrativa chegar ao Senado,
ser alterada e voltar à Câmara, o que retardaria a
tramitação da matéria.
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Portanto, o DVS tem o único objetivo de resti- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
tuir ao Senado Federal a atribuição,.que já tinha. de te, peço a palavra para contraditar.
fixar o limite do endividamento interno e externo da . O SR. PRESIDENTE (Michel.'Temer) - Tem
União, dos Estaao e dos Municípios. V.Exa. a palavra, para contraditar.

Este é o nosso DVS. O SR.-INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a Sem revisão· do orador.) -Em contradita, Sr. Presi-

palavra rela ordem. dente, gostaria de dizer que o destaque é o mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Os artigos 10 e 21 tratam do mesmo assunto, ou

V.Exa. a palavra. seja, fixação de limite de endividamento da União,
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- Estados e Municípios.

são do orador.) - Sr. Presidente, fui informado pela É exatamente para não corrermos o riscb de
nossa assessoria de que diversas Comissões desta fazer agora o que fizeram os partidos da Oposição
Casa continuam reunidas, inclusive a Comissão Mis- quando, em outra oportunidade, retiraram um dispo-
ta de Orçamento, de Fiscalização Financeira e Con- sitivo, mas deixaram outro que versava sobre (, mes-
trole, a de Educação e Cultura e Desporto e a de Di- mo assunto.
reitos Humanos. Sr. Presidente, trata-se apenas de assunto re-

Peço a V.Exa. que solicite o imediato encerra- gimental, que não tem nada a ver com dois desta-
mento dos trabalhos dessas Comissões, e se, even- ques ou com matérias diferentes. Insurgi-me contra
tualmente, alguma deliberação em alguma das Co- um DVS que tratava de matérias diferentes. Seria
missões estiver sendo tomada, que seja invalidada, um contra-senso, nesta hora, apresentar um DVS
cumprindo o Regimento do qual V.Exa. é o maior que tratasse de assuntos diversos. Por isso, mante-
guardião. mos o DVS, como os demais, e o sujeitamos à deci-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deter- são de V.Exa.
mino mais uma vez o encerramento das reuniões O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Indefiro
das Comissões, alertando aos Srs. Presidentes que a questão de ordem de V.Exa., nobre Deputado
qualquer decisão tomada neste momento não será Marcelo Déda, exatamente em face da correlação de
considerada válida. matérias. Existe correlação de matérias e um dispo-

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, sitivo acaba prejudicando o outro.
peço a palavra para uma questão de ordem. O SR. MARCELO DÉDA - Não vou resignar-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem me com a decisão de V.Exa., até porque acho que
V.Exa. a palavra. V.Exa. agiu justamente agora. A minha reclamação

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem é contra o tratamento que recebemos quando da vo-
revisão do orador.) -Sr. Presidente, sintC'-me no de- tação da matéria em primeiro turno. Mas peço a
ver de, mesmo tendo identidade de mérito com a transcrição posteriormente à decisão de V.Exa., para
proposta apresentada pelo Deputado Inocêncio OIi- futuramente poder utilizá-Ia.
veira, registrar que no primeiro turno, em decisão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Só re-
proferida por V.Exa., foi determinado que os desta- gistro que no primeiro turno as matérias não eram
ques apresentados pela Oposição que se referissem correlatas.
a mais de um dispositivo não deveriam ser conside- O SR. MARCELO DÉDA - Eram conexas, Sr.
rados como tais, mesmo quando a conexão fosse Presidente.
explícita. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

Refiro-me, por exemplo, neste caso, ao Regi- à votação.
me Jurídico Único, à questão da estabilidade e ao O SR. MOREIRA FRANCO - Sr. Presidente,
contrato de gestão como exemplos de matérias tra- peço a palavra pela ordem.
tadas em dispositivos distintos. Como V.Exa. já deci- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
diu e o resto é história, inclusive V.Exa. tomou a de- V.Exa. a palavra.
cisão depois de acordo com as Lideranças no senti- O SR. MOREIRA FRANCO (Bloco/PMDB -
do de desmembrar os destaques, quero lembrar que RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De-
este caso é igual ao que ocorreu no primeiro turno, putado Inocêncio Oliveira, na qualidade de Líder do
portanto, mereceria uma decisão similar, sem preju- PFL, apresentou um destaque que é a expressão do
dicar o autor, de parte de V.Exa., também no sentido. entendimento dos partidos que compõem a base de
de determinar o desmembramento. sustentação do Governo.
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Esse destaque decorre da consciência, que to
dos nós tivemos, de que o dispositivo retira o poder
que a .Constituiçãp de 1988 garante ao Senado Fe
de~al de fixar Rmites para o· endividamento e a rõla
gem da dívida.

E o que propusemos foi que essa fixação se fi
zesse através de uma lei complementar e o Senado,
então, cuidasse da fiscalização dessa lei comple
mentar.

Acato a sugestão da maioria dos Líderes dos
partidos da base de sustentação.

Mas como Relator, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, não gostaria de deixar passar a oportu~

nidade de solicitar que o Senado Federal enfrente
esses mecanismos que hoje·tem deJixar, autonoma
mente, através de decisões da Comissão de Econo
mia, e no caso de urgência pelo Plenário do Senado,
endividamento, rolagem de dívida e precatórios. A
experiência desse mecanismo já se demonstrou ex
tremamente nociva aos interesses do povo brasi
leiro no que diz respeito à utilização dos recursos
públicos.

Acato e apóio esse dispositivo por uma ques
tão política, mas gostaria de deixar aqui registrado
que me parece extremamente necessário que o Se
nado Federal encare de frente, olho no olho, a ques
tão de definir novos mecanismos para a fixação, o
endividamento e a rolagem; e, evidentemente, que
se mobilize a opinião pública para acompanhar o en
dividamento, que tem sido a causa fundamental das
elevadas taxas de juros que praticamos no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos os dispositivos destacados:

"Art. 10. Os incisos VI, VII, VIII, IX e XIII do art.
52 da Constituição Federal passam a vigorar com a
seguinte redação, acrescentando-se ao artigo o § 2º
abaixo e renumerando-se o atual parágrafo único
para§1º.

"Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:

VI - fiscalizar o cumprimento dos limi
tes globais do montante da dívida consolida
da da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios;

VII - fiscalizar o cumprimento dos limi
tes globais e das condições para as opera
ções de crédito externo e interno da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios;

VIII - fiscalizar o cumprimento dos limi
tes e das condições para a concessão de
garantia da"Uf)i~o·.em operações de crédito
externo e i1iterno;

IX - fiscalizar o cumprimento dos limi
tes globais e das condições para o montante
da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;

XIII - dispor sobre sua organização,
funcionamento, polícia, criação, transforma
ção ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus serviços, e a iniciativa de lei
para fixação da respectiva remuneração, ob
servados os parâmetros estabelecidos na lei
de diretrizes orçamentárias;

§ 22 Lei da União disciplinará a partici
pação do Banco Central na fiscalização pre
vista nos incisos VI e IX."

Art. 21. O art. 163 da Constituição Fe
deral passa a vigorar acrescido dos seguin
tes incisos VIII a XI:

"Art. 163. Lei complementar disporá
sobre:

VIII - os limites globais do montante da
dívida consolidada da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios;

IX - os limites globais e as condições
para as operações de crédito externo e in
terno da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios;

X - os limites e condições para a con
cessão de garantia da União em operações
de crédito externo e interno;

XI - os limites globais e condições
para o montante da dívida mobiliária dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Municípios."

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, consideramos,
também, que nesse caso existe uma tese de que há
relação de equilíbrio entre o Legislativo e o Executi-
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vo. Por isso, entendemos que o espaço de atuação
no Senado deve ser: mantido, como mecanismo de
fortalecimento do Poder Legislativo.

Portanto, votamos com o DVS do Deputado
Inocêncio Oliveira, ou seja, votamos "não·.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reitero
que quem quiser votar com o DVS votará "não";
quem quiser manter os dispositivos votará "sim".

Como vota o PL?
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "não".
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.

Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o mecanis
mo de acordo que lE;lvOU à redução dos números de
DVS enfrenta esse problema. Esse seria um dos
DVSs que a bancada de Oposição iria oferecer, que
entendemos ser fundamental.

Então, o Partido Socialista Brasileiro vota favo
ravelmente ao DVS e, por conseguinte, recomenda
o voto "não".

O SR. ARLlNDO"VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, DVS é extrema
mente importante. Não ·podemos invadir aquilo que
diz respeito ao Senado. Votamos com o DVS, con
seqüentemente votamos "não".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de relem
brar que o que disse o Relator, para ele é relevante,
mas, com todo o respeito, isso vem inchar mais a
Constituição, o que é desnecessário. O que está na
Constituição de 1988 não veda a possibilidade do
que quer o Relator, em lei complementar ou em leis
ordinárias. O Senado Federal tem ampla oportunida
de de fazer a fiscalização, fixar etc. Acho apenas
que, retirando o que e·stá aqui, reduziremos o tama
nho da Constituição. Quanto mais enxuta ela for,
melhor para o Brasil, para os intérpretes da lei, para
o Banco Central e para o Congresso Nacional.

De forma que acompanhamos o consenso. O
PPB vota "não".

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
vejam que é extremamente pedagógico o exemplo
que estamos vivendo agora. Pensam V.Exª. e os co
legas Parlamentares que esse detalhe passou des
percebido aos olhos da Oposição? Não. A Oposição
levantou essa questão ainda na Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação e na Comissão Es
pecial. Mas como foi a Oposição que levantou essa
questão, não houve qualquer espécie de compreen
são por parte dos líderes governistas e por parte do
Relator. Assim, V.Exª. percebe como foi preconcei-

tuoso o debate da reforma administrativa. Agora, a
mesma tese que defendemos, o mesmo erro que
apo!"tamos, e qu~ o. Relator entendeu que não era
procedente, é trazida pelo líder de um dos partidos
majoritários da Casa. Aquilo que na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação e na Comissão
Especial servia para atrapalhar, agora é para ajudar.
Essa é a lógica perversa que, infelizmente, está co
meçando a viger neste Parlamento. É contra essa ló
gica que nos levantamos.

A Oposição tem contribuições a dar, Sr. Presi
dente, vamos ter, e quero crer com a ajuda de todos,
de enfrentar essa calúnia de dizer-se que a Oposi
ção não tem alternativa. Critiquem ás posições da
Oposição, digam que elas não são boas no seu mé
,'ito, mas não cometam a calúnia de dizer à Nação
brasileira que a Oposição não discute nem participa.
Seis emendas foram apresentadas a essa PEC,
uma das quais um substitutivo global.

Sr. Presidente, existem visões distintas, diver
gentes, contraditórias, mas alternativas. Esse é um
exemplo claro. Que bom seria se a imprensa mos
trasse à opinião pública brasileira o que há por trás
dessa singela votação: a arrogância do Governo,
que tapou os ouvidos para a Oposição, mas que
agora percebe que tínhamos razão.

Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, a Oposição
votará satisfeita com o destaque de V.Exa., por ver
sua tese acolhida por tão importante Parlamentar.

Sr. Presidente, votamos "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
de Oposição vota "não".

Como vota o PMDB?

O··SR. WAGNER ROSSI (B1oco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
prazerosamente recebe a manifestação da Oposição
como um testemunho de que o Plenário tem esta ca
pacidade de síntese, de integrar esta contribuição
tão relevante, que não foi aceita no primeiro mo
mento, na Comissão, mas que o Plenário certamente
sanará.

Por isso, o PMDB vota com a Oposição, vota
"não", Sr. Presidente.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, não é lícito que des
conheçamos, nesta matéria, uma questão de ordem
política. Ela trata de atribuições de uma das Casas
Legislativas. Realmente é uma discussão que. deve
aprofundar-se, como nossa capacidade de legislar
ou de inibir determinadas atribuições do caso do Se
nado Federal.
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Não obstante a, posição que declinarei em se
guida, a proposta do ilustre Relator:, Deputapo Morei
ra Franco, contra a qual votaremos neste momento
em que defenderemos o destaque do Líder Inocên
cio Oliveira, traz uma discussão certamente impor
tante nesta Casa. É preciso que o Senado da Repú
blica também reflita em relação aos procedimentos e
à forma como hoje são negociados esses financia
mentos e sobretudo esses limites no que diz respeito
aos Estados e também à União. Então, Sr. Presiden
te, há uma contribuição positiva neste momento em
que se inserem na discussão política - e tenho Cf:r
teza de que essa discussão irá ao Senado - os me
canismos hoje utilizados para essas autorizações,
para essas definições, já que no passado muito re
cente a Nação inteira acompanhou, assim como nós,
as conseqüências,de alg!Jmas desastrosas negocia
ções em relação às -autorizações para a emissão
dos precatórios.

Dessa forma, conclamo não apenas esta Casa
mas, particularmente, o Senado Federal, a refletir
sobre mecanismos que venham a melhorar essa ar
ticulação e essa negociação.

Neste momento, por se tratar de uma questão
política, acompanho os companheiros da Situação,
mas com uma satisfação pessoal imensa acompa
nho também o voto da Oposição, Sr. Presidente.

Voto, portanto, "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
os partidos de Oposição, como todo o Plenário, en
tenderam que perseguir a eqüipotência de poderes é
sobretudo defender um verdadeiro Estado de Direito
em nosso País.

Não seria retirando atribuições do Senado Fe
deral, do próprio Poder Legislativo, que iríamos che
gar a uma reforma administrativa que pretende fazer
a modernização do Estado brasileiro.

Por isso, na certeza de que todos entenderàm
o conteúdo desse destaque, o Partido da Frente li
berai recomenda o voto "não".

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras~ e Srs. Depu
tados, acho que não nos cabe sequer discutir o méri
to desse dispositivo. Na verdade, no processo legis
lativo existem as duas Casas. Não adiantaria a Câ
mara tomar uma deliberação e o Senado modificá-Ia.
Conseqüentemente, a liderança do Governo reco
menda o voto "não".

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peçol a palavra pela ordem.

: I

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.'Exa. a pal,avra.

O SRó'MARCELO'DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, como um dever
de lealdade com todos os senhores, lembro que um
dos dispositivos suprimidos trata de outra matéria
que não essa que estamos discutindo.

No art. 52 há o inciso XIII que estabelece como
competência do Senado Federal dispor sobre sua
organização, funcionamento, etc. Mas altera a atual
Constituição, dizendo que "a fixação da remunera
ção dos seus funcionários..." - dos funcionários do
Senado Federal e dos seus membros - "é feita por
iniciativa de lei". Já está assim com relação à Câma
ra dos Deputados. Esta supressão vai criar uma si
tuação complexa, porque a Câmara vai estabelecer
a regra de reajuste por lei, que foi umà das teses
centrais da reforma - a proibição de reajuste por re
solução -, e o Senado não vai ter mais essa obriga
ção.

Sr. Presidente, chamo a atenção de V.Exa. e
dos membros desta Casa para esta situação, até
porque a Oposição quer registrar que apóia a tese
de preservar as competências do Senado, mas quer
preservar o princípio de que O reajuate dos servido
res das Casas Legislativas e dos Deputados e Sena-

, dores tem de ser feito por lei, e não por resolução.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há

'\

questão de ordem\Çi ser respondida.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi

dência solicita a todos os ,.Sr$. Deputados que to
mem seus lugares, afim de dar início à votação pelo
sistema eletrônico.

, Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar peus vo-
tos.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

, ,Os Srs. Deputados que ainda não registraram
seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que esti
verem com as luzes acesas. O procedimento é o
mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota
ção, selecionar o voto e apertar o botão preto.

Os Srs. Deputados que não registraram seus
votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -) Tem
V.Exa. a palavra.



O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - O PPB encaminha o voto "não",
Sr. Presidente.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota "não", Sr. Presi
dente.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "não", Sr.
Presidente.

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) -A Oposição vota "não", Sr. Pre
sidente.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "não", Sr.
Presidente.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - O PTB, Partido Trabalhista
Brasileiro, recomenda o voto "não", Sr. Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - O PPB encaminha o voto "não",
Sr. Presidente.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "não", Sr.
Presidente.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro vota "não".
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota Sem revisão do ora~or.) - Sr. Presidente, o PMDB
"não". _.. vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O SR. OSVALDO RI:IS - Sr. Presidente, peço
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL a palavra pela ordem.
vota "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem a palavra.
revisão do orador.) - O PSDB encaminha o voto O SR. OSVALDO REIS (PPB - TO. Sem revi-
"não", Sr. Presidente. são do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" e quero

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- retificar o meu voto, que é "não".
são do orador.) - O PPB encaminha o voto "não", O SR. LUIS EDUARDO - Sr. Presidente, peço
Sr. Presidente. a palavra pela ordem.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
revisão do orador.) - Sr. Presidente,. o PSDB enca,: a palavra
minha o voto "não". O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi-

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT - SE. Sem são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go-
revisão do orador.) - A Oposição encaminha o voto vemo recomenda o voto "não".
"não", Sr. Presidente. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco-
menda o voto "não".Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

encaminha o voto "não". O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
Trabalhista Brasileiro, recomenda o voto "não".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB,
ao recomendar o voto "não", lembra aos seus Parla
mentares que devem permanecer em plenário, por
que haverá sucessivas votações. E estamos infor
mados de que todas elas terão, inclusive, efeitos ad
ministrativos. Assim, devem permanecer em plená
rio, para votar.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não" e faz um
apelo aos seus Parlamentares no sentido de que ve
nham ao plenário para que possamos concluir a vo
tação deste destaque, que requer o quorumqualifi
cado de 308 votos. Em seguida, haverá outras vota
ções de destaques.

Portanto, pedimos aos Srs. Parlamentares que
permaneçam em plenário, pois precisamos avançar
na votação de destaques da reforma administrativa.

O PFL, nesta votação, recomenda o voto
"não".
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Trabalhista Brasileiro, recomenda o voto "não" e
conclama os Srs. Parlamentares que venham ao ple
nário, para votar.

A SRA. MARIA ELvIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - O Bloco PMDB/PSD/PRO
NA vota "não", Sr. Presidente.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do Governo encaminha o voto "não" e pede a
todos os Parlamentares que integram a base gover
nista que venham ao plenário.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) O Bloco
PMDB/PSD/PRONA vota "não", Sr. Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - O PPB encaminha o voto "não",
Sr. Presidente.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota "não", Sr. Presi-
dente. .

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Bloco de Opo
sição recomenda o voto "não", deixando claro, po
rém, que defende a redação do inciso XIII do art. 52,
cujo objetivo é impedir que o reajuste dos servidores
do Senado Federal seja feito por resolução e estabe
lecer o princípio da reserva legal para a iniciativa de
projetos que pretendam reajustar vencimentos .de
servidores. . .

Portanto, a Oposição recomenda o voto "não",
mas registra a ressalva de que é preciso encontrar
uma solução para manter essa regra para o Se~ado

e, como já está no substitutivo, para a Câmara.dos
Deputados. Reajuste de servidor só por lei!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o Sr. Deputado Moreira Franco.

O SR. MOREIRA FRANCO (Bloco/PMDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
Relator, gostaria também de acompanhar o alerta
que o Deputado Marcelo Déda faz neste momento.

De fato, o inciso XIII trata de assunto diferente
das questões que estão sendo votadas e compõem
os dois dispositivos, parte da proposta do Deputado
Inocência Oliveira. E, efetivamente, cria uma diferen
ça de mecanismo entre o Senado Federal, a Câmara
dos Deputados e o todo da Administração Pública.

Espero que esse problema seja resolvido de
maneira adequada, a fim de permanecer o princípio
de que qualquer aumento, em qualquer lugar, só
possa ser feito por lei.

O SR. LUIS EDUARDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não".

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSD/PRONA recomenda o voto "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, a Liderança do
PSDB recomenda o voto "não".

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do PMDB solicita atenção aos Srs. Deputados
para a recomendação de voto. Estamos votando
"não".

O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem, para um esclarecimento, que
penso ser do interesse de todos os membros desta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (PFL - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, ontem, V. Exa. se
referiu à sessão do Congresso Nacional que será
realizada no próximo fim de semana. Pergunto a
V.Exa. se ela terá, prioritariamente, a função de pos
sibilitar aos membros das Comissões encarregadas
de estudarem as medidas provisórias a obtenção de
esclarecimentos junto aos palestrantes, no caso o
Sr. Ministro Pedro Malan e a equipe econômica do
Governo.

Peço a atenção de todos os companheiros
para a palavra do Presidente desta Casa, Deputado

. Michel Temer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)"': Nobre

Deputado, é oportuna a preocupação de V.Exa.,
pois me permite, mais uma vez, esclarecer que o ob
jetivo da convocação do Congresso Nacional e, por
tanto, da Câmara dos Deputados é ensejar aos
membros da Comissão, que totalizam 54, e àqueles
Srs. Deputados que estejam interessados· no debate
das medidas provisórias a possibilidade de assisti
rem à palestra dos Ministros Pedro Malan e Antonio
Kandir e discutirem a matéria em plenário.
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Portanto, devo dizer ao. Deputado Sarney Filho O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-o
que não haverá sessão deliqerativ~. O objetivo é são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
precisamente este: ensejar aos membros das Co- o voto "não".
missões e aos Srs. Deputados interessados a possi- O -SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
bilidade de debaterem amplamente a matéria. Convi- Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido
do até os Srs. Líderes a que permaneçam neste fim da Frente Liberal recomenda o voto "não".
de semana em Brasília, já que o Presidente também O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
estará presente. são do orador.) - Sr. Presidente, tendo em vista que

O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, quero V. Exa. alude à questão das medidas provisórias e
parabenizá-lo pela iniciativa de convocar o Congres- de sua importância, gostaria de comunicàr a este
so e aproveito a oportunidade, já que sou Presidente Plenário que acaba de ser aprovada, na Comissão
da Comissão Mista que vai estudar a MP nº 1.601, Especial, a Medida Provisória nº 1.597, .que dispõe
para comunicar aos companheiros que esta proposi- sobre os recursos das contas bancárias não recla-
ção vai justamente deliberar sobre aquele fundo de mados, os quais serão alocados 60% no programa
compensação que irá garantir à pequena e à média de reforma agrária e 40% deles na criação do fundo
empresas o acesso ao sistema financeiro. de aval para as pequenas e microempresas exportá-

Portanto, Sr. Presidente, esta Comissão será veis. Trata-sp. de matéria da maior importância. A
presidida por um Deputado Federal. Domingo, às 10 Comissão é presidida pelo ilustre Deputado Max Ro-
horas, haverá uma reunião de audiência pública, senmann, do PSDB, e relatada pelo ilustre Senador
para a qual já foram confirmadas as presenças do Élcio Álvares, do PFL Foi a primeira a aprovar já o
Presidente do BNDES, do Presidente do SEBRAE e relatório de mérito, e esta proposta já está em condi-
do representante da pequena e média indústrias no ções de vir a Plenário para decisão final, o que espe-
Brasil. ro possa ocorrer brevemente em relação a cada uma

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Cumpri- das demais medidas provisórias. Portanto, o PSDB
menta V.Exa. e os Srs. Presidentes de Comissões vota "não" ao destaque.
que estarão trabalhando no sábado e no domingo. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
Comunico também que a sessão do Congresso Na- são do orador.) - O PPB recomenda o voto "não",
cional será no sábado, no plenário do Senado Fede- Sr. Presidente.
ral, às 10h. O livro de inscrições para interpelação O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
dos Srs. Ministros presentes está sobre a Mesa da aos Srs. Deputados que venham ao plenário. Logo
Câmara dos Deputados à disposição dos Srs. Depu- mais vou encerrar a votação.
tados. Quem quiser se inscrever poderá fazê-lo a
partir deste momento. O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem Exa. a palavra.

V E I O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi-. .xa. a pa avra.
O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB _ SP. são do orador.) - Sr. Presidente, votei ·sim", mas

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, retifico o queria votar "não". Peço a V.Exa., se for possível,
meu voto, que foi abstenção, e voto "não". autorizar a correção.

O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Será
palavra pela ordem. feita a correção, Deputado Nilson Gibson.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. NILSON GIBSON - Obrigado, Sr. Presi-
V.Exa. a palavra. dente.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
revisão do orador.) -Sr. Presidente, meu voto é autorizada a correção.
"não". Com a palavra a Sra. Deputada Simara Ellery.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. aterição dos Srs. Deputados para que, nesta vota-
Exa. a palavra. ção, votem "não".
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
são do orador..) -Q PPB recomenda o voto "não", .Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
Sr. Presidente. vota. "r'lãoi

.:

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re-
revisão do orador.) - O Bloco da Oposição está vo- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco-
tando "não", Sr. Presidente. menda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário
para tornarmos mais ágeis as votações. Se todos
votarem nas bancadas, o tempo para votação será
muito menor.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - O PPB recomenda o voto "não",
Sr. Presidente.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
apela aos Srs. Deputados que venham de imediato
ao plenário para podermos encerrar esta votação e
adverte que há mais três votações sucessivas que
serão feitas ainda nesta sessão. Serão todas nomi
nais, dependendo de quorum de 308 votos. Portan
to, solicitamos aos Srs. Deputados que permaneçam
em plenário.

O PMDB vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não" e apela
para os Srs. Parlamentares no sentido de que ve
nham ao plenário a fim de que possamos concluir
esta votação. Solicitamos também que S.Exas. fi
quem no plenário porque teremos outras votações
de destaque sobre a reforma administrativa.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG.Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O PMDB
vota "não" e solicita a presença dos seus Parlamen
tares em plenário. Como haverá sucessivas votaçõ
es, o PMDB solicita que seus Parlamentares perma
neçam em plenário durante todo o transcorrer das
votações nesta manhã.

O PMDB/PRONNPSB, que constituem o Bloco
PMDB, votam "não".

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB comuni
ca aos Srs. Parlamentares que estão chegando ao
plenário que o voto é "não" e solicita àqueles que
porventura se encontrem em seus gabinetes que ve
nham ao plenário porque teremos várias votações.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Comunico aos Srs. Deputados que estas vota
ções têm efeitos administrativos.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - O PMDB insiste na pre
sença dos Srs. Deputados em plenário e recomenda
o voto "não". PMDB, "não", Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente o PPB recomenda o
voto "não".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "não", Sr.
Presidente.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de aproveitar a oportunidade para informar a Casa
que ontem o Supremo Tribunal Federal acolheu o
voto do Relator, Ministro Néri da Silveira, e conce
deu liminar a uma ADIN impetrada pelos partidos
oposicionistas contra a Medida Provisória nº 1481,
de 1997, que permitia a alienação de até 100% das
ações de estatais brasileiras pelo capital estrangeiro.

A liminar é no sentido de restabelecer a vigên
cia da Lei nº 8.031, que limita em 40% participação
do capital estrangeiro, do capital votante, na compra
das estatais brasileiras. Pelo que diz o despacho do
Supremo Tribunal Federal, essa liminar não tem
efeito retroativo, mas, no julgamento do mérito, po
derá vir a ter, o que significará uma grande e impor
tante conquista do povo brasileiro e dos interesses
da Nação brasileira.

Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. L:.INDBERG FARIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. LINDBERG FARIAS (PSTU O RJ. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, existe um dispo
sitivo, a Resolução nº 1, de 1989, do Congresso Na
cional, que garante a alternância a partidos como
PSTU e PV - alternância e participação nas comis
sões de medidas provisórias.

Está havendo agora um problema, sei que este
não é o local certo parjl abordar uma questão de or
dem como esta, em uma sessão da Câmara dos De
putados, mas conversei agora com o Senador Anto
nio Carlos Magalhães e S.Exa. falou-me que eu de
veria procurar os Líderes aqui na Câmara dos Depu
tados.

Estou querendo registrar a preocupação e o
protesto do PSTU sobre esse desrespeito à Resolu
ção nº 1, de 1989. Então, vonho aqui apelar para V.
Exa. no sentido de que tentemos resolver isso, por
que é grande o interesse do PSTU em participar
dessas Comissões.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa.
está com a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador) -Sr. Presidente o Partido da
Frente Liberal vota não.

O SR. WILSON CIGNACHI Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. 'PRESIDE"NTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. WILSON CIGNACHI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só
uma comunicação. Quero informar a esta Casa que
a Companhia União de Seguros do Estado do Rio
Grande do Sul acabou de ser vendida, o comprador
é o BRADESCO, pelo preço de 50 milhões e 100,
com um ágio, portanto, de quase 50%. O BANRISUL
continua com a participação de 10%. É a companhia
mais antiga do Brasil, com 107 anos de existência.

Muito obrigado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O PFL re
comenda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
não fixar nenhum precedente, durante a votação têm
sido feitas algumas comunicações, mas isso não se
constituirá em precedente.

O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (Bloco/PT - RS. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, queria lamentar
a venda da Companhia União de Seguros Gerais do
Rio Grande do Sul, que era o mecanismo que tínha
mos para criar o seguro agrícola. Então, com a ven
da dessa seguradora, definitivamente, os agriculto
res não mais têm o direito de ter seguro, lamentavel
mente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
comunicar aos Srs. Parlamentares que, a partir da
próxima votação, não vou permitir comunicados e
nem questões de ordem de outra natureza que não
aquelas atinentes à votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a
atenção dos Srs. Deputados, especialmente dos
Srs. Líderes e do Sr. Relator. Enquanto votam os
'Srs. Deputados, a Mesa quer fazer uma ponderação
aos Srs. Líderes, ao Sr. Relator e ao Plenário.

Chegou à Mesa a redação tal como ficaria com a
aprovação desses destaques. Tendo em vista a obser
vação sempre arguta do Deputado Marcelo Déda, com
a concordância do Relator e dos demais Líderes, apre
ciaria indagar, antes de anunciar o resultado, se pode
ríamos computar nesse destaque a hipótese de man
ter a supressão do art. 10, porém, excluindo o inciso
XIII·, que assim ficaria, mantida a redaç~o do Relator.

Vou ler o inciso para os senhores: Art. 10, inci
so XIII, caput:

"Compete privativamente ao Senado
Federal:

XIII - Dispor sobre sua organização,
funcionamento, polícia, criação, transforma
ção, extinção dos cargos, empregos e fun
ções -seus s-ervlços, e é iniciativa de lei para
fixação da respectiva remuneração, obser
vados os parâmetros estabelecidos em lei
de diretrizes orçamentárias".

Vou consultar UrB a um os Srs. Líderes. Se es
tiverem de acordo, esta votação excluiria o art. 10,
mas manteria seu inciso XIII.
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o SR. PRESIDENTE (MichE:lI Temer) - Consul
to primeiramente o Sr. Retator. O que ach~ o Sr. 8e
lator?

O SR. MOREIRA FRANCO (Bloco/PMDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
me congratular com a iniciativa de V. Exa. no sentido
de mobilizar as lideranças dos partidos nesta Casa
para que evitemos cometer esse erro. Acredito que
essa é uma medida absolutamente necessária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Sr.
Relator é, portanto, favorável.

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi

são do orador.) - A Liderança do Governo concorda,
Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sim, Sr. Presidente. Como
autor do destaque e Líder dó PFl, concordo.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - O PSDB concorda, Sr.
Presidente.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - O PMDB concorda,
Sr. Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - O PPB concorda, Sr. Presidente.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re
visão do orador.) - O Partido Trabalhista Brasileiro
concorda, Sr. Presidente.

O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quanto ao mérito,
somos favoráveis, mas estamos preocupados com o
processo que encaminhamos.

Votamos, portanto, favoravelmente.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Escla

reço os Srs. Deputados e . Líderes que estou sub
metendo esta proposta à concordância de V.Exas.
pelo fato de a mesma ser mera adequação do desta
que. O restante do texto é idêntico.

Falta a manifestação do PSB e do Bloco de
Oposição.

Com a palavra o Sr. deputado Alexandre Car
doso.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PSB enca
minha de acordo com a Liderança do Bloco de Oposi
ção, que vai fazer algumas ponderações. Acordadas
as ponderações, o Partido Socialista Brasileiro se ma
nifestará de acordo com a proposta de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir o Bloco de Oposição.

O SR. LUIS EDUARDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma
ponderação: V. Exa. chama a atenção para uma ques
tão da maior relevância. Quero apelar para o bom sen
so, ju::;tamente porque todos nós sabemos que em pri
meiro lugar esse não é um precedente. Ao contrário,
estamos tentando solucionar questão da maior impor
tância antes da publicação do resultado.

Em segundo lugar, já que todos estamos de
acordo quanto ao mérito, evidentemente não seria
esse procedimento o grande empecilho para criar di
ficuldade com a retirada de todo o texto.

Portanto, faço um apelo à Oposição para que
concorde com a retirada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado Luis Eduardo. A Presidência já regis
trou que se trata de mera adequação do texto.

O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JAIME MARTINS (PFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim", mas
meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Sr. Marcelo Déda.

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, sem dúvida, temos
o dever de buscar uma solução para aquela situação
sobre a qual tomamos a iniciativa de advertir a Casa.

É óbvio que ouvimos, ponderamos e conside
ramos o pedido do Líder do Governo e dos demais
Líderes para que todos agíssemos com bom senso.
Não posso deixar de registrar que nós também mui
tas vezes pedimos bom senso e não merecemos a
atenção para os nossos pedidos.

Veja V. Exa. - não quero fazer nenhuma luta
política, mas apenas esclarecer nossa posição - que
foi um destaque que, atingindo globalmente um dis
positivo, terminou atingindo parte dele que não era
pretensão do autor atingir.

Não há como não me recordar da angústia e
do sofrimento da Oposição com relação ao nosso
antológico Destaque ao Art. 39. Quero que isso fique
na cultura da Casa para que futuras legislaturas pos
sam absolver essa experiência e -quem sabe? - evi
tar problemas no futuro. Nesse sentido, Sr. Presi
dente, com a ponderação e a palavra de V. Exa.,
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que respeitamos, de que não se abrirá precedentes
com isso. Até entendo que V. Exa., ao decidir minha
questão de ordem sobre uma possível falta de. cone
xão entre os dois dispositivos destacados, poderia
interpretar que nesse ponto concreto não haveria co
nexão, creio que aí a interpretação se articula com o
espírito do Regimento. Porque, de fato, há matérias
que se conectam com relação aos dois artigos des
tacados, mas o Inciso XIII não guarda conexão nem
com a pretensão do autor. Portanto, sem dúvida,
considerando que não se abre precedente, mas tam
bém considerando que se guarda uma certa referên
cia regimental na decisão, a Oposição concorda em
considerar que o Inciso XIII não está sendo atingido
pelo destaque. Portanto, continuará vigendo com
sua regra: a da reserva legal para reajuste de qual
quer tipo de salário da República.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Escla
reço o nobre Líder Marcelo Deda que esta decisão
não se constituiria em precedente, seria uma deci
são de mera adequação do texto, e por força da
adequação, ainda assim ouvimos todas as Lideran
ças Partidárias, como já fizemos em outras ocasiões
nesta Casa. Havendo concordância, podemos fazer
a alteração. Tem o texto também.

Como vota do PSB?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com as
ponderações oferecidas pelo Deputado Marcelo
Deda e com a concordância de V. Exa., o Partido
Socialista Brasileiro, em virtude do bom senso que
tem de existir nesta Casa, concorda com a proposta
encaminhada por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Devo
dizer que o que está em votação, na verdade, é o
Destaque para Votação em Separado do art. 10, à
exceção do inciso XIII e XXI, do substitutivo do Rela
tor, à Proposta de Emenda Constitucional nº 173/95,
com vistas à sua supressão. .

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Depu
tado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Não preciso dizer mais nada. V.
Exa. disse-o por mim. Realmente existiu a necessi
dade de V. Exa., antes de abrir o painel, dar a devi
da explicação para que fosse ratificado o entendi
mento do Plenário e resguardadas as responsabili
dades da Mesa. V. Exa. se antecipou, como sempre
lúcido e correto. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Isso é
um fenômeno parapsicológico, Deputado Gerson
Peres.

Vou encerrar a votação. Todos votaram?
O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - Tem V. Exa. a palavra.
O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB - MG.

Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, houve um
engano, votei "sim", mas meu voto é "não". Gostaria
que fosse registrado.

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 (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, a decisão de V.
Exa. agora pode ter sido em sentido contrário, mas
quero crer que V. Exa. anunciou que não está alcan
çado pelo destaque o inciso XIII do art. 52; ou seja, o
destaque continua incidindO' sobre o art. 21.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou reler:

Destaque para Votação em Separado
dos arts. 10, à exceção do inciso XIII, e 21
do substitutivo do Relator à Proposta de
Emenda Constitucional nº 173/95, com vis
tas a sua supressão"

Correto?

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
desculpe minha insistência, mas parece-me que o
acordo foi feito no sentido da retirada do inciso XIII
do art. 52, constante do al1. 10 do substitutivo. Que
ro crer tenha sido esse o teor do acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Isso. O
art. 1Ofaz referência ao art. 52.

O SR. MARCELO DÉDA ...:. O art. 10 modifica o
art. 52.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Exata
mente.

O SR. MARCELO DÉDA - Então, o teor da
decisão de V. Exa. sobre o acordo dos Líderes é no
sentido de que está.excluído deste destaque o inciso
XIII do art. 52, constante do art. 10 do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim, é
o mais correto. Como sempre, V.Exa. está corretíssi
mo, e a observação de V. Exa. passa a integrar a
fala desta Presidência.

O SR. MARCELO DÉDA - É uma honra para
mim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.



Acre

Amazonas

Carlos Airton - PPB ~ Não
Célia Mendes - PPB - Não
Chicão Brígido - Bloco/PMDB - Não- .
Emílio Assmar - PPB - Não
João Tota - PPB - Não
Regina Lino - Bloco/PMDB - Não

Alzira Éwerton - PSDB - Não
Arthúr \Íirgtílo - PSDB - Não .
Átila Lins - PFL - Não
Euler Ribeiro - PFL - Não
Luiz Fernando - PSDB - Não
Pauderney Avelino - PFL - Não

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB -Não
Eurípedes Miranda - BlocQ/PDT - Não
Expedito Júnior -PF.L - Não ..
Marinha Raupp - PSDB - Não ' '
Moisés Bennesby .:.. PSDB -:- Não
Silvernani Santos - PFL - Não ' .

Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antônio Brasil - Bloco/PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPB - Não
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Não
Gerson Peres - PPB - Não
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Não
Hilário Coimbra - PSDB - Não
José Priante - Bloco/PMDB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - Bloco/PT - Não
Raimundo Santos.,.. PFL - Não
Socorro Gomes - Bloco/pedoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Não

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
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O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente, Luciano Castro - PSDB - Não
peço a palavra pela ordem. Luís Barbosa - PPB - Não

O SR. PRESIDENTE (. Michel Temer)"- Tem V. Moisés Lipnik - PL - Não
Exa. a palavra. Robério Araújo - PPB - Não

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Sem re- Salomão Cruz - PSDB - Não
visão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O voto Amapá
de V. Exa. constará da ata. Eraldo Trindade - PPB - Não

O SR. ROBERTO FONTES - Sr. Presidente, Fátima Pelaes - PSDB - Não
peço a palavra pela ordem. Gervásio Oliveira - Bloco/PDT - Não

O SR. PRESIDENTE ( Michel Temer) - Tem V. Murilo Pinheiro - PFL - Não
Exa. a palavra. Raquel Capiberibe - PSB - Não

O SR. ROBERTO FONTES - Sr. Presidente, Sérgio Barcellos - PFL - Não
peço a palavra para uma retificação. Valdenor Guedes - PPB - Não

O SR. PRESIDENTE ( Michel Temer) - Tem V. Pará
Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO FONTES (PFL - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O voto
de V. Exa. constará da ata.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o bom costume de
votar sempre "sim", a favor do País, fez com que eu
cometesse um equívoco. O meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O voto
de V. Exa. constará da ata. .

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR PRESIDENTE ( Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a retifica
ção não é mais permitida depois do resultado. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aliás,
não vale como voto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
o resultado.

VOTARAM
Sim: 2
Não: 451
~bstenções: 4
Total: 457

. O destaque foi aprovado.
Os dispositivos foram rejeitados,' à exceção

do inciso XIII do art. 52, constante do art. 10 do
parecer.

VOTARAM OS SEGUINTES DEPUTADOS:
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Tocantins

Antônio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
Dolores Nunes - PFL - Não
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Não
Udson Bandeira - Bloco/PMDB - Não

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB - Não
Antônio Joaquim Araújo - PL - Não
César Bandeira - PFL - Não
Davi Alves Silva - PPB - Não
Eliseu Moura - PL - Não
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - PFL - Não
Nan Souza - PFL - Não
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Não
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Não
Remi Trinta - PL - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sarney Filho - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Aécio de Borba - PPB - Não
Anibal Gomes - PSDB - Não
Antônio Balhmann - PPS - Não
Arnon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Não
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Não
José Pimentel - Bloco/PT - Não
Leônidas Cristino - PPS - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paes de Andrade - Bloco/PMDB - Não
Paulo Lustosa - Bloco/PMDB - Não
Pimentel Gomes - PPS - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piaui

Alberto Silva - Bloco/PMDB - Não
Ari Magalhães - PPB - Não
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - PFL - Não
Felipe Mendes - PPB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não

João Henrique - Bloco/PMDB - Não
Júlio Cesar - PFL - Não
Mussa Demes - PFL - Não
Paes Landim - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - PFL - Não
Augusto Viveiros - PFL - Não
Betinho Rosado - PFL - Não
Carlos Alberto - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Não
João Faustino - PSDB - Não
Ney Lopes - PFL - Não

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Não
Efraim Morais - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freire - PSB - Não
Ivandro Cunha Uma - Bloco/PMDB - Não
José Aldemir - Bloco/PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB - Não
Ricardo Ril:lul3 - BlocolPMDB - Não
Wilson Braga - PSDB - Não

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Não
Álvaro Ribeiro - PSB - Não
Fernando Ferro - Bloco/PT - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
José Jorge - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - PFL - Não
Pedro Correa - PPB - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PPB - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Não
SOvio Pessoa - Bloco/PMDB - Não
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - Não
Benedito de Lira - PFL - Não
C~ci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
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José Thomaz Nono - PSDB - Não
Moacyr Andrade - PPB - Não
Peçfro Luís Albuquerque - PFL - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Carlos Magno - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - Bloco/PMDB - Não
José Teles - PPB - Não
Marcelo Déda - Bloco/PT - Não
Messias Gois - PFL - Não
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT - Não
Aroldo Cedraz - PFL - (\ião
Benito Gama - PFL - Não
Cláudio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins ~ PPS - Não
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Não
Domingos Leonelli - PSB - Não
Eujácio Simões - PL - Não
Félix Mendonça - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Não
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFL - Não
Jairo Carneiro - PFL - Não
Jaques Wagner - Bloco/PT - Não
João Almeida - PSDB - Abstenção
João Carlos Bacelar - PFL - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - PFL - Não
José Carlos Aleluia - PFL - Não
José Lourenço - PFL - Não
José Rocha - PFL - Não
Leur Lomanto - PFL - Não
Luís Eduardo - PFL - Não
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - PFL - Não
Manoel Castro - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PSDB - Não
Pedro Irujo - Bloco/PMDB - Não
Prisco Viana - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - Bloco/PDT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Não
Ursicino Queiroz - PFL - Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Não

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco/PMDB - Nãe,
Aracely de Paula - PFL- Não _
Armando Costa"': Blóc·oIPMDB ...;. Não
Bonifácio de Andrada - PSDB - Não
Carlos Melles - PFL - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Fernando Diniz - Bloco/PMDB - Não
Francisco Horta - PFL - Não
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Não
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Não
Israel Pinheiro - PTB - Não
Jaime Martins - PFL - Sim
Joana Darc - Bloco/PT - Não
João Fassarella - Bloco/PT - Não
José Santana de Vasconcellos - PFL - Não
Lael Varella - PFL - Não
Leopoldo Bessone - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Não
Mário de Oliveira - PPB - Não
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB - Não
Neif Jabur - PPB - Não
Nilmário Miranda - Bloco/PT - Não
Octávio Elisio - PSDB - Não
Odelmo Leão - PPB - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Heslander - PTB - Não
Philemon Rodrigues - PTB - Não
Raul Belém - PFL - Não
Roberto Brant - PSDB - Não
Romel Anízio - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Não
Sandra Starling - Bloco/PT - Não
Saraiva Felipe - Bloco/PMDB - Não
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Não .
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Não
Vittório Medioli - PSDB - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Não
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Não
Etevalda G. Menezes - Bloco/PMDB - Não
Feu Rosa - PSDB - Não
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão - PFL - Não
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Marcus Vicente - PSDB - Não
Nilton Baiano - PPB - Não
Rita Camata'~ Blocó/PMDB - Não·
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Não

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Não
Aldir Cabral - PFL - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Não
Arolde de Oliveira - PFL - Não
Cândido Mendes - PSDB - Não
Candinho Mattos - PSDB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Carlos Santana - B1oco/PT - Não
Cidinha Campos - Bloco/PDT - Não
Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Não
Fernando Lopes - Bloco/PDT - Não
Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Não
Francisco Silva - ppa,- Não
Itamar Serpa - PSDB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Não
João Mendes - PPB - Não
Jorge Wilson - Bloco/PMDB - Não
José Carlos Coutinho - PFL - Não
José Carlos Lacerda - PSDB - Não
José Egydio - PFL - Não
José Maurício - Bloco/PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Não
Laura Carneiro - PFL - Não
Lima Netto - PFL - Não
Lindberg Farias - PSTU - Não
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Não
Milton Temer - Bioco/PT - Não
Miro Teixeira - Bloco/PDT - Não
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Não
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Abstenção
Osmar Leitão - PPB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPB - Não
Roberto Jefferson - PTB - Não
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Não
Ronaldo Santos - PSDB - Não
Rubem Medina - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPB - Não
Vanessa Felippe - PFL - Não

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB - Não

Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Abstenção
Almino Affonso - PSB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSOB - Não
Ary Kara - PPB - Não
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Não
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Não
Celso RussomannQ - PPB - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Não
Cunha Bueno - PPB - Não
Cunha Lima - PPB - Não
Dalila Figueiredo - PSOB - Não
De Velasco - Bloco/PRONA - Não
Delfim Netto - PPB - Não
Duilio Pisaneschi - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Não
Eduardo Coelho - PSDB - Não
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Não
Fausto Martello - PPB - Não
Fernando Zuppo - Bloco/POT - Não
Franco Montoro - PSDB - Não
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Não
Hélio Rosas - Bloco/PMDB - Não
Ivan Valente - Bloco/PT - Não
Jair Meneguelli - Bloco/PT - Não
João Melão Neto - PFL - Não
João Paulo - Bloco/PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Anibal - PSDB - Não
José Augusto - PPS - Não
José Coimbra - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - Bloco/PT - Não
José Machado - Bloco/PT - Não
José Pinotti - PSB - Não
Jurandyr Paixão - PPB - Não
Koyu lha - PSDB - Não
Lamartine Posella - PPB - Não
Luciano Zica - Bloco/PT - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Não
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Não
Luiz Máximo - PSDB - Não
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Não
Marcos Vinícius de Campos - PFL - Não
Marta Suplicy - Bloco/PT - Não
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção 

(Art. 17, § 1º do RICD.)
Nelson Marquezelli - PTB - Não
Paulo Lima - PFL - Não
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Pedro Yves - PPB - Não
Ricardo Izar- PPB-':',Não
Robson Tuma- PFL-Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Teima de Souza - Bloco/PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Vadão Gomes - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - PL - Não
Vicente Cascione - PTB - Não
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Não
Wagner Salustiano - PPB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Antônio Joaquim - Bloco/PDT - Não
Gilney Viana - Bico - PT - Não
Pedro Henry - PSDB .,... Não
Rodrigues'Palma"':' PTB':'" Não
Rogério Silva - PFL - Não
Tete Bezerra - Bloco/PMDB - Não
Welinton Fagundes - PL -: Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - BJoco/PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Não
Chico Vigilante - Bloco/PT - Não
Jofran Frejat - PPB - Não
Maria Laura - Bloco/PT - Não
Osório Adriano - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Não
Barbosa Neto - Bloco/PMDB - Não
Carlos Mendes - Bloco/PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lídia Quinan - Bloco/PMDB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Não
Maria Valar/",: - PTB - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Não
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Não
Pedrinho Abrão - PTB - Não
Pedro Canedo - PL - Não
Roberto Balestra - PPB - Não
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Não
Sandro Mabel - Bloco/PMDB - Não
Vilmar Rocha - PFL - Não
Zé Gomes da Rocha - Bloco/PSD - Não

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - PSDB - Não

Flávio Derzi - PPB - Não
.Marça! Filho-.PSDB'- Nãp
Marilu'Guimarães~ .~FL: ~ Não
Marisa Serrano - PSDB - Não
Nelson' Trad - PTB - Não
Oscar Goldoni - Bloco/PMD~ - Abstenção

Saulo Queiroz - PFL - Não

Paraná

Abelardo Lupion - PFL - Não
Affonso Camargo - PFL - Não
Alexandre Ceranto - PFL - Não
Antônio Ueno - PFL - Não
Basilio Villani - PSDB - Não
Chico da Princesa - PTB - Não
Dilceu Sperafico - PPB - Não
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PPB - Não
Flávio Arns - PSDB - Não
João Iensen - PPB - Não
José Borba - PTB - Não
José Janene - PPB - Não
Luciano Pizzatto - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Max Rosenmann - PSDB -:- Não
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Não
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Não
Odílio Balbinotti - PSDB - Não
Padre Roque - Bloco/PT - Não
Paulo Bernardo - Bloco/PT - Não
Paulo Cordeiro - PFL - Não
Renato Johnsson - PSDB - Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Valdomiro Meger - PFL - Não
Werner Wanderer - PFL - Não

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco/PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Não
Hugo Biehl- PPB - Não
João Pizzolatti - PPB - Não
José Carlos Vieira - PFL - Não
Mário Cavallazzi - PPB - Não
Milton Mendes - Bloco/PT - Não
Neuto de Conto - Bloco/PMDB - Não
Paulo Bauer - PFL - Não
Paulo Bornhausen - PFL - Não
Paulo Gouvea - PFL - Não
Serafim Venzon - Bloco/PDT - Não
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Não
Vânio dos Santos - Bloco/PT - Não
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Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT - Não
Adroaldo Streck - PSDl3 - Não
Adylson Motta - PPB - Não
Airton Dipp - Bloco/PDT - Não
Arlindo Vargas - PTB - Não
Augusto Nardes - PPB - Não
Carlos Cardinal - Bloco/PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Não
Ênio Bacci - Bloco/PDT - Não
Esther Grossi - Bloco/PT - Não
Ezidio Pinheiro - PSDB - Não
Fetter Júnior - PPB - Não
Jair Soares - PPB - Não
Jarbas Lima - PPB - Não
Luiz Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Não
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Não
Matheus Schmidt - Bloco/PDT - Não
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Não
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Não
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Não
Osvaldo Biolchi - PTB - Não
Paulo Paim - Bloco/PT - Não
Paulo Ritzel - Bloco/PMDB - Não
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Não
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Não
Waldomiro Fioravante - Bloco/PT - Não
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar Destaque de Bancada n2 15.

Requeremos, nos termos do art. 161, §
22, do Regimento Interno da- Câmara dos De
putados, destaque supressivo para votação
em separado do art. 12 do Substitutivo à Pro
posta de Emenda à Constituição nº 173-C/95.

Assina: Líder do PFL, Deputado Ino
cêncio Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Sr.
Relator quer se manifestar? (Pausa.)

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra V. Exa.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de registrar meu voto "não".

O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Prlilsidente, registro meu

voto "não". Estava negociando a lei de direito autoral
com o Deputado Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. RICARDO GOMVDE (Bloco/PCdoB 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis
tro meu voto "não" na votação anterior.

O SR. JOSÉ CHAVES (Bloco/PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, registro
meu voto "sim" na votação anterior.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, após longo
entendimento com todas as Lideranças de diferentes
partidos e com o Líder do Governo nesta Casa, re
solvemos retirar este destaque.

No entanto, devemos ressaltar o seguinte: com
a inclusão no texto da Constituição de 1988 a pala
vra "privada", não quer dizer que estamos ampliando
a fiscalização do Tribunal de Contas da União sobre
o setor privado. Isso significa apenas que qualquer
entidade que receba dinheiro público tem de prestar
contas desse recebimento.

O sistema financeiro continua sendo regido, fis
calizado pelo Banco Central, sem nenhuma outra
vinculação, para que não se queira aqui dizer que se
pretende ampliar sobremodo a fiscalização de deter
minados órgãos, em detrimento de outros. Além do
mais, se a pessoa jurídica presta contas do dinheiro
recebido dos cofres públicos, ela é que tem de fazê
16, assim como qualquer entidade, e até as chama
das ONG, entidades governamentais, sindicais, etc.

Por isso, Sr. Presidente, consideramos o texto
um avanço do Relator sobre a reforma administrativa
e retiramos o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Inocêncio Oliveira, vou submeter a cada Líder
sua decisão, porque a matéria ainda não foi votada,
e já houve hipóteses como essa. Se os Srs. Líderes
concordarem, deferimos a retirada.

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".
O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".
O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do ora
dor. ) - Sr. Presidente, o PL vota ·sim".

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem re
visão do orador.) - O PTB vota "sim", Sr. Presidente.
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
são do orador.) - Concorde;> também, Sr. Presidente. são do orador.) - Sr. Presidente, apenas para que fi-

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem que ainda mais claro, não obstante a transparência
revisão do orador.) -Sr. Presidente, faço questão de demonstrada pelos oradores que me antecederam-
registrar aqui que tivemos uma reunião com os Líde- Deputados Inocêncio Oliveira e Marcello Déda -
res da base, com Deputados da Oposição e do Go- devo dizer que realmente não é intenção do Legisla-
vemo e com o Sr. Relator e chegamos à conclusão, dor permitir que o Tribunal de Contas da União exor-
primeiro, de que eram justas as preocupações dos bite das suas atribuições, mas compreende que o
autores do destaque. Havia a preocupação de se es- novo texto permitirá que, por exemplo, o Sistema
tar exacerbando os poderes do TCU, levando-o a in- "S", composto por SENAI, SENAC e SESC, as
terferir em atividades tipicamente privadas. ONGs e novas agências reguladoras que estão sen-

Não é esse o objetivo buscado pela redação do criadas com esse novo conceito de Estado, que
dada pelo substitutivo a essa disposição constitucio- recebem recursos públicos - algumas delas, inclusi-
nal. Muito pelo contrário, é apenas para fis.calizar ve, tendo funcionários públicos prestando serviços -
instituições como as ONGs, as organizações sociais possam ter a fiscalização do TCU, o que me parece
que recebem dinheiro público, que praticam ativida- extremamente correto e moralizador.
des sociais e que necessariamente deverão prestar Portanto, o PSDB encaminha o voto "sim" e
contas da aplicação desses recursos, que estão vincu- cumprimenta o líder do PFL pela retirada do seu
lados a programas, inclusive, orçamentários; é trazer destaque, não obstante as boas intenções que o le-
para a Constituição uma preocupação que nasceu na varam a apresentá-lo.
CPI do Orçamento: de que maneira impedir que asso- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
ciações civis criadas sem maiores preocupações se revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelas razões já
transfonnassem em ralos do dinheiro público? expostas, o Partido da Frente Liberal concorda.

Portanto, não significa dar ao TCU nenhuma O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
atribuição extra que lhe permita, por exemplo, fiscali- vota "sim".
zação de atividades privadas, como é o caso dos Como vota a Liderança do Governo?
bancos, por exemplo, que já têm a sua fiscalização O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi-
realizada pelo Banco Central. Este é o objetivo da são do orador.) - Sr. Presidente, foi muito claro o
regra estabelecida pelo substitutivo. Deputado Marcelo Déda quando defendeu a inclu-.

É uma regra boa, é uma regra moralizadora, é são no texto constitucional da palavra "privada". É
uma regra que aponta no sentido do controle a pos- evidente que concordamos com a retirada do desta-
teriori, portanto, moderna, dentro desse pressupos- que, por considerar a intenção absolutamente corre-
to de administração gerencial que tanto se defende. ta, conforme sustentou o Deputado Marcelo Déda.

Nesse sentido, aplaudimos a iniciativa do De- É claro que queremos ampliar a fiscalização do
putado Inocêncio Oliveira, que retirou seu destaque, Estado, sobretudo do Tribunal de Contas, sobre as
reconhecendo que o texto tem méritos e pode auxi- organizações sociais, sobre as ONGs e sobre todos
Iiar no combate à corrupção no Brasil, aumentando o aqueles que recebam recursos públicos. Claro que
controle sobre a utilização de verbas públicas com tem que haver uma diferenciação para não se permi-
os objetivos que acabei de mencionar. tir, amanhã ou depois, que o Tribunal de Contas ve-

Cumprimento também o ilustre Líder do Gover- nha interpretar que pode, sim, intervir na vida das
no, Deputado Luís Eduardo Magalhães, que, embo- empresas. É claro que não é esta a intenção da au-
ra tivesse justa preocupação, convenceu-se de que toria. A intenção da autoria é dar poderes ao Tribu-
se poderia fixar com clareza o entendimento que a nal para que possa fiscalizar a utilização dos recur-
Casa tem ao votar esse dispositivo e apoiar a retira- sos públicos, com o que concordamos plenamente,
da do destaque. por acharmos absolutamente correto.

Portanto, esta é a posição do Bloco de Oposição. Fizemos questão, inclusive, na retirada, de escla-
O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB _ SP. recer a intenção do legislador ao incluir a expressão "pri-

Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, incorporan- vada", justamente para que fique nos Anais da Casa.
do como suas as razões aqui expostas, tanto pelo De- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Lide-
putado Inocêncio Oliveira como pelo Deputado Marce- rança do Governo também concorda.
lo Déda, o PMDB também está de acordo e vota "sim". Retirado, portanto, o destaqu.13.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
requerimento de destaque da bancada do 'PMOB,
assinado pelo Líder Geddel Vieira Lima, nos seguin
tes termos:

Requeremos, nos termos do art. 161, § 29, do
Regimento Interno da Câmara dos deputados, des
taque para a supressão da expressão da expressão
"... após cinco anos de efetivo exercício ...", constan
te do parágrafo único do art. 132 da Constituição Fe
deral, proposto pelo art. 18 da Proposta de Emenda
Constitucional n9 173-E, de 1995.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta
Presidência informa ao Plenário que a sessão será
prorrogada por 1 hora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Relator, Deputado Moreira Franco.

O SR. MOREIRA FRANCO (Bloco/PMDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a emenda supressiva apresenta
da pelo Líder do meu partido, Deputado Geddel Viei
ra Lima, visa a corrigir uma diferenciação que está
no texto com relação aos procuradores de Estado.

Acordou-se neste plenário, ainda em votação
em primeiro turno, que o prazo de três anos para o
estágio probatóno-.garante a-estabilidade. ~o--texto

que aprovamos no primeiro turno não se fez a adequa
ção necessária com relação aos procuradores de Es
tado. Continua no texto, para os procuradores especifi
camente, a exigência de cinco anos de estágio proba
tório. A supressão significa a colocação dos procura
dores na regra geral de três anos de estágio probatório
para que eles possam obter a estabilidade.

Nesse sentido, é absolutamento justa a supres
são da expressão proposta pelo nobre Deputado
Geddel Vieira Lima.

O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o Deputado Wagner Rossi para encaminhar.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como subs
critor deste destaque, quero esclarecer que se trata
exatamente da correção de uma injustiça, porque um
segmento do funcionalismo ficou com regras especiais
mais onerosas do que as carreiras análogas.

Como na reforma administrativa estamos au
mentando o período do e~tágio probatório, é justo

que os procuradores, como as demais carreiras, se
submetam à mesma regra, cumprindo estágio proba
tório de três anos. É este o sentido do destaque.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O S'R. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PFL - BA.
Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, na votação
anterior o meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS?

O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, entendendo que a re
gra deve ser geral para todo o funcionalismo público, o
PPS vota com o destaque. Portanto, vota "não".

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - O PSB vota "não", Sr. Presi
dente.

O SR. O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS.
Sem revisão do orador.) - O PTB vota "não", Sr.
Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do oradOl.) - O PPB encaminha o voto "não",
Sr. E-residerne

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco da Oposição?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Marcelo Déda.

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, este destaque
supressivo também foi objeto de uma emenda de re
dação apresentada na Comissão Especial e em ple
nário. Infelizmente foi rejeitada pelo Relator, pela
Comissão e pelo Plenário. Como ficará essa reda
ção, aprovado o destaque? Aos procuradores referidos
no caput é assegurada a estabilidade mediante avalia
ção de desempenho perante os órgãos próprios após
relatórios circunstanciados das Corregedorias. Qual é
a leitura da redação após a supressão? "Os Procura
dores dos Estados e do Distrito Federal adquirem esta
bilidade automática sem o estágio probatório dos três
anos, simplesmente prestando uma avaliação de de
sempenho perante os órgãos prpprios."

Veja V. Exa. que quando a Oposição tentou
consertar esse problema através de uma emenda de
redação ela foi rejeitada. Na nossa emenda de reda
ção ad~quávamos, porque é correto o destaque,
porque a regra geral da estabilidade foi estabelecida
em três anos, e ela deve ser a mesma regra para to
dos. os servidores do Estado. Fazíamos aqui uma
emenda de -redação, mas dizíamos o seguinte: aos
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Procuradores é assegurada a estabilidade após três
anos de efetivo exercício, m~diante avaliação, etc.

Concordamos com a tese de que.não pode har

ver servidor com três anos de estágio probatório e
servidor com cinco anos. Mas a mera e simples su
pressão vai criar a seguinte situação: uma categoria
de servidor vai adquirir automaticamente a estabili
dade, só precisando para isso a realização da ava
liação de desempenho.

Sr. Presidente, queremos estabelecer a regra da
equiparação: três anos de estabilidade. Não sei se é
há solução para isso. Talvez com o compromisso pú
blico na redação final do segundo tumo vai-se proce
der a essa alteração, que não é de mérito, para ade
quar o sistema da estabilidade: "Aí, pode-se votar e cor
rigir a redação final. Mas está feita a advertência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se me
permitem os Srs. Parlamentares, os Srs. Líderes e o
Sr. Relator, em face das ponderações do Deputado
Marcelo Déda proporia que esta matéria entrasse ao fi
nal, com o compromisso dos Srs. Líderes, como
emenda de redação. Quer dizer, a emenda de redação
incluiria o prazo de três anos ao final da votação.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, já
tenho pronta a emenda de redação. Se houver o
apoiamento dos demais Líderes, apresentá-Ia-ei.

Então, o Bloco de Oposição vota com o desta
que, vC1ta "não".

O\~R. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
deüposição vota "não", Sr. Presidente.

Como vota o PMDB?
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 (Bloco/PT - SE. Sem

revisão do orador.) -Sr. Presidente, estou com a
emenda ...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apenas
pondero a V. Exa. que a emenda de redação viria ao
final da votação.

O SR. MARCELO DÉDA - Está certo. É esse
o esclarecimento que quero prestar. Deverá ser
aprovado o destaque para retirar esses cinco anos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Perfeito.
O SR. MARCELO DÉDA - Mas a intenção de

retirar os cinco anos não é criar uma categoria que
não tenha que cumprir o estado probatório; é apenas
para adequá-Ia à regra geral.

É a' contribuição que a Oposição, tão incompe
tente, como disse o Deputado Geddel Vieira Lima,
está oferecendo ao debate.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Portan
to, ao final do turno, votaremos uma emenda de re
dação.

Como vota o PMDB?
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB 

BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reco
nhecendo de antemão que a Oposição começou a
aprender um pouco com as minhas ponderações de
ontem e passou a agir um pouco mais competente
mente, vamos apoiar a emenda de redação.

O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria apenas de registrar que votei "não" na votação
anterior.

O SR. MAURíCIO REQUIÃO (Bloco/PMDB 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De
putado Maurício Requião votou "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a posição do
PSDB, assim como dos demais Líderes, é no senti
do de suprimir a condição dos cinco anos. Obvia
mente a intenção é que haja tratamento equânime
para todos, retornando aos três anos. Creio que a
emenda de redação resolve essa questão. Portanto,
o PSDB vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL ..l.. PE.
Sem revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente, que
estamos diante de um impasse e precisamos ade
quar o texto. Ou se faz uma emenda de redação
para adequar o texto aos três anos, considerando o
estágio probatório para todos igualitariamente, ou se
retira todo o parágrafo. Ele é desnecessário, desde
que passasse a se reger pela regra geral.

Portanto, ao retirar apenas a expressão "após
cinco anos de efetivo exercício" a estabilidade fica
totalmente assegurada sem nenhum estágio proba
tório. Creio que se trata de uma emenda de redação
e não emenda sobre a matéria.

Assim sendo, Sr. Presidente, nós nos manifes
tamos a favor do destaque, mas sob a forma de uma
emenda de redação ou com a adequação do texto
baixando o estágio p~obatório para três anos. É essa
nossa participação. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra, pela;oroem, o Deputado Gerson Peres.
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o SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Achamos que a emenda de reda
ção não cal;>e,. porque ela diferenciou o prazo de es
tabilidade para os Procuradores do prazo de estabili
dade para os demais servidores e a Constituição
pode fazer isso, pode excepcionalizar.

De forma que a única maneira correta seria
destacarmos a expressão e, aí, encontrarmos a re
dação. Tirados fora, por votação, os cinco anos, o
Relator enquadraria redacionalmente a matéria para
compatibilizá-Ia com a redação dos demais, que têm
três anos.

Essa é a nossa modesta opinião sobre a maté
ria, e esperamos que a Mesa a examine judiciosa
mente, como sempr~ o faz.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir o Sr. Líder do Govemo.

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a disposição inicial do Go
vemo era votar pela manutenção do texto, justamente
porque compreende ser mérito mudar-se de cinco para
três - e para isso há qu~. haver o destaque.

Mas, ao mesmo tempo, não era intenção da lide
rança dar estabilidade automática e privilegiar os se
nhores Procuradores. Apoiaremos o destaque na me
dida em que se encontre o caminho regimental, natu
ralmente com a concordância de todos, para que se
possa explicitar a intenção do autor do destaque.

O Deputado Geddel Vieira Lima, tenho certeza,
não quis em momento algum conceder estabilidade
automática sem estágio probatório. É evidente que
estamos diante de um impasse regimental, mas te
nho certeza de que V. Exa., com os conhecimentos
que possui, encontrará uma solução.

Portanto, a Liderança do Governo recomenda
o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Lide
rança do Governo recomenda o voto "não".

Proponho aos Srs. Parlamentares que votemos
esse destaque supressivo. Desde já confirmarei rapi
damente com os senhores Líderes para verificar se
estão de acordo com a emenda de redação sugerida
pelos Deputados Marcelo Déda, Gerson Peres e pe
los que se manifestaram.

Devo dizer a V.Exas. que esta emenda de re
dação será votada ao final do turno.

O, SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL encaminha o voto
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
esclarecer ao Deputado Luiz Buaiz que estamos vo
tando a emenda de redação:

O SR. LUIZ BUAIZ - Sr. Presidente, retifico,
meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os demais líderes?

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votaremos a emen
da e o destaque. Portanto, concordamos com a me
dida adotada e votamos "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re
visão do orador.) - O PTB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co de Oposição vota "sim".

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota
mos "não" ao texto e "sim" à emenda de redação.

O SR. ANTÔNIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - O PFL vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votamos "sim" à
emenda de redação e "não" ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - "Não"
ao texto, portanto.

Vamos, então, esclarecer que o que vai ser vo
tado é o destaque supressivo. Quem quiser aprová
lo votará "não".

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Sem revisão do orador:) -Sr. Presidente, então meu
voto é "não" ao destaque supressivo.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB recomen
da o voto "não"..
. O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co de Oposição vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
quiser suprimir a expressão vota "não", quem quiser
manter a expressão vota "sim".

O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "não".

O SR. ANTÔNIO FEIJÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, para constar em
ata, o Deputado Antônio Feijão, na votação anterior,
votou "não".
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O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB avisa
aos Srs. Parlamentares que estão chegando a ple
nário que o voto é "I")ão".

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "não" e pede aos Deputados que
permaneçam em plenário, pois ainda teremos mais
uma votação.

O SR. BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PFL - AL. Sem re
visão do orador) -Sr. Presidente, quero retificar meu
voto: no painel aparecerá "sim", mas meu voto é "não".

O SR. MATHEUS SCHMIDT (Bloco/PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está recomendando o voto "não".

O SR. JOÃO MENDES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE' (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MENDES (PPB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado João
Mendes retifica o seu voto. Votei "sim". O meu voto
é "não".

Sr. Presioente, O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
são do orador.) - Sr.' Presidente, o PPB encaminha
o votO" "não~ e infdrma 'à, sua bancada que haverá
mais v'?tâções.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal vota "não" e comunica que a sua
proposta é votar emenda de redação, colocando três
anos para adequar os Procuradores ao mesmo está
gio probatório dos demais funcionários públicos...

O PFL nesta votação recomenda o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não" e informa a sua bancada que teremos
mais votações na tarde de hoje.

O PPB vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do ,orador.) -Sr. Presidente, PFL vota
"não".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, PMDB
vota "não".

O St:I. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados,que se encontram nas ban
cadas queiram registrar seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar seus votos.
Os Srs. Deputados que se encontram nas ban

cadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que ainda não registraram
seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que esti
verem com as luzes acesas. O procedimento é o
mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota
ção, selecionar o voto e apertar o botão preto.

Os Srs. Deputados que não registraram seus
votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".

O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - O Bloco de Oposição vota
"não", Sr. Presidente.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Pedimos atenção aos
Deputados do PMDB para o fato de que estamos vo
tando "não".

O SR. NEI"SON OTOCH 
peço a palav(a pela ordem.

O SR. PRESIDENTE '(MiChel Temér) - Tem V"
Exa. a palavra.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".
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A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSD/PRONA vota ~'não".

Há ainda uma matéria a ser votada.
O SR. EMERSON OLAVO PIRES - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. EMERSON OLAVO PIRES (PSDB 

RO. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei "não".

A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, PMDB
vota "não" e pede aos Deputados, por gentileza, que
venham ao plenário e aqui permaneçam, pois have
rá ainda uma votação.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, tentei votar na
bancada-e no posto avulso, mas não consegui, pois
o código está sendo invalidado. Acho que está com
problema o painel eletrônico.

Gostaria, portanto, que constasse do painel
meu voto "não".

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - O Partido Trabalhista Brasilei
ro, PTB, vota "não", Sr. Presidente.

O.SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou pro
por aos Srs. Deputados que continuemos a votar. Não
vamos interromper esta sessão; vamos avançar pela
tarde afora, a fim de que possamos concluir a votação,
se possível ainda hoje. Vamos continuar a votar.

Com a palavra o Sr. Deputado Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi

são do orador.) - Solicito aos Parlamentares do
P$DB que aqui não se encontram que venham ao
plenário. A nossa pretensão é continuar na sessão
até a hora que for possível, a fim de para avançar
mos no que for possível, ainda no dia de hoje. Tere
mos seguramente algumas votações ainda no dia de

hoje e o voto do PSDB nessa matéria é "não", Sr.
Presidente~

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não". Peço atenção aos Srs. Deputados.

O SR. JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, por equívoco vo
tei "sim", mas meu voto é "não".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

O SR. HÉLIO BICUDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. HÉLIO BICUDO (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero dizer a V.
Exa. e à Casa que me abstive de votar porque não
posso entender que se dê a uma emenda de reda
ção matéria de mérito. Estaremos legitimando, no
caso, as emendas de redação que feriram o mérito
nessa emenda constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Informo
a V. Exa. que neste momento não estamos votando
emenda de redação; estamos votando o destaque
supressivo.

O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB informa a
seus Deputados que estão chegando ao plenário
queo voto é "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - O PPB recomenda o voto "não",
Sr. Presidente.

O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) -Avisamos aos companheiros do
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PSDB que as votações continuam e que, portanto,
devem permanecer no p.lenário.

O SR. RAIMUNDO SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. RAIMUNDO SANTOS (PFL - PA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, por equívoco vo
tei "sim", mas meu voto é "não".

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO.
Sem revisão do orador.) - O PSDB vota "não", Sr.
Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não" e apela
para os Srs. Deputados no sentido de que permane
çam em plenário, pois após esta votação nominal
deveremos ter outra, de um destaque referente à
Reforma Administrativa, que requer um quorum
qualificado de três quintos, ou seja, 308 votos.

Solicito, portanto, aos Srs. Deputados que per
maneçam em plenário.

Nesta votação, o PFL recomenda o voto "não".
O SR. PADRE ROQUE (Bloco/PT - PRo Sem

revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Bloco de Opo
sição vota "não".

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB -PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
"sim", mas meu voto é "não".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não" e informa à sua bancada que teremos
mais votações.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - O PMDB recomenda o
voto "não", Sr. Presidente.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PSDB indica o voto "não" e solicita a presença de

toda a bancada, para que possamos dar prossegui
mento a estas votações.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PTB encami
nha o voto "não"

A SRA. MARINHA RAUPP - Sr. PreSidente,
peço apalavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. MARINHA RAUPP (PSDB - RO. Sem
revisão da oradora.) -Sr. Presidente, meu voto é
"não".

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. WELINTON FAGUNDES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. WELINTON FAGUNDES (PL - MT.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de
retificar o meu voto. Voto "não".-

O SR. DUILlO PISANESCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PTB encami
nha o voto "não".

A SRA. JOANA DARC - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. ~.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT - MG. Sem
revisão da oradora.) -Sr. Presidente, confirmo o voto
"não". . .

O SR. ANTONIO UENO (PFL - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, meu voto foi "não".

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto "não".

O SR. PEDRO CANEDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE. (Michel Temer) - Tem V,
Exa. a palavra.

O SR. PEDRO CANEDO (PL - GO. Sem revi
são do orador.) Sr. Presidente, gostaria de retificar o
meu voto, que é "não".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -. Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não" e avisa à bancada que teremos mais
votações. Portanto, o PPB vota "não".

O SR. ROBERTO PAULINO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO PAULINO (Bloco/PMDB 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior meu voto é "não".

A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. Solicito aos Srs. Deputados que
durante a votação da próxima emenda estejam em
Plenário.Todos votaram?

O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (PFL 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quan
do fui votar apareceu novamente defeito no painel.
Ratifico meu voto "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
- te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESiDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PFL reco
menda o voto "não".

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem·
revisão do ·orador.) -Sr. Presidente, o PTB encami
nha o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, vamos encerrar a
votação, já temos quorum.

Sr. Presidente, o PPB informa à bancada que
nossa "recomendação é o voto "não" e que teremos
ainda mais votações no dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que permaneçam não só no
Plenário, mas também em Brasília no dia de hoje,
pelo menos até à noite, para que possamos seguir
na votação.

Vou encerrar a votação.

O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. Desejo fazer uma per
gunta a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem o Senador
Jader Barbalho fez uma manifestação a V. Exa e ao
Presidente do Senado. S. Exa. estava preocupado
com a questão da regulamentação das medidas provi
sórias.

Na ocasião, manifestei vontade de expressar o
meu apoio ao posicionamento do Senador Jader Bar
balho. Ouvi as explicações de V. Exa., que me satisfi
zeram. No entanto, gostaria que o Presidente da Câ
mara dos Deputados desse a este Plenário a sua posi
ção,.a sua palavra sobre como irá conduzir a tramita
ção desta matéria com a urgência que ela merece.

Sr. Presidente, eis por que temos aqui manifes
tado, em inúmeras oportunidades, a nossa preocu
pação em relação às regras do jogo das edições e
reedições sucessivas de medidas provisórias. O pa
cote fiscal é editado, sendo tratado através de várias
medidas provisórias, e V. Exa., assim como o Presi
dente do Senado, toma essa matéria prioritária, as
sumindo a posição de que elas precisam ser votadas
para dar à Nação uma resposta de compromisso
desta Casa com assuntos de urgência e premência.

Portanto, gostaria que V.Exa. esclarecesse aos
Srs. Deputados como vai tratar a questão da regula
mentação das medidas provisórias, em função até
da afirmação feita ontem no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É opor
tuna a manifestação de V. Exa. Quero dizer a V.
Exa., aos Srs. Líderes e aos Srs. Deputados que va
mos votar a regulamÊmtação das medidas provisó
rias nesta Sessão Legislativa, e, para tanto, estou
convocando para uma reunião em meu gabinete, ter
ça-feira, às 11 h, todos os Srs. Líderes partidários.
Vamos examinar essa medida provisória e, se for o
càso, chamá-Ia para o Plenário. Se houver a concor
dância dos Srs. Líderes com os termos da emenda
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constitucional que disciplina as medidas provisórias,
vamos trazê-Ia diretamente.para o Plenário.

Portanto, o meu empenho, declarado naquelà
sessão do Senado, com a audiência de V.Exa., será
concretizar aquilo que eu disse, ou seja, repito, votar
essa regulamentação nesta Sessão Legislativa, por
tanto até 15 de dezembro.

O SR. UDSON BANDEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. UDSON BANDEIRA (Bloco/PMDB 
TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de retificar o meu voto. V-otei "sim", no entanto
gostaria de votar "não". Muito obrigado.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "não", solicita a sua bancada que permaneça em
plenário e pede a V.Exa. o encerramento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. Todos votaram?

O SR. LUIS EDUARDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero deixar mais
uma vez evidenciado, claro, que concordei, em
nome da Liderança do Governo, com a retirada dos
5 anos em função de uma emenda que votaríamos
para explicitar a intenção do autor, porque creio que
existem alguns problemas em relação à emenda, e
V. Exa. vai publicar o resultado dentro de instantes.

Portanto, quero deixar, mais uma vez, consig
nado que não só votei condicionado à emenda de
redação, como houve a concordância de todos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Real
mente, todos os Srs. Líderes concordaram; por isso
votamos a matéria dessa forma.

O SR.·PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Está encerrada a votação.

O SR. HUGO RODRIGUES DA CUNHA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. HUGO RODRIGUES DA CUNHA (PFL
MG. Sem revisão do orador) - $r. Presidente,'o

meu' voto é "não".
O SR. FIRMO DE CASTRO (PSDB - CE. Sem

revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de re
gistrar o meu voto "não".

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, voto "não".

O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (Bloco/PDT 
AP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto
"não".

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "não".

O SR. VANIO DOS SANTOS (Bloco/PT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu
voto é "não".

O SR. JOÃO COLAÇO (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anun
cio o resultado.

Votaram "sim" 3 Srs. Deputados; votaram
"não" 433 Srs. Deputados; abstiveram-se 5 Srs. De
putados; total de votantes: 441.

A expressão foi suprimida.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE

PUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luís Barbosa - PPB - Não
Moisés Lipnik - PL - Não
Robério Araújo - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não

Amapá
Antônio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Não
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará
Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antônio Brasil- Bloco/PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPB - Não
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Não
Gerson Peres - PPB - Não
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Não
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Hilário Coimbra - PSDB - Não
José Priante - Bloco/PMDB - Não
Olávio 'Rochà'-'PSDB - Não
Paulo Rocha - Bloco/PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Não
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Não

Amazonas
Alzira Éwerton - PSDB - Não
Arthur Virgílio - PSDB - Não
Átila Lins - PFL - Não
Euler Ribeiro - PFL - Não
Luiz Fernando - PPB - Não
Pauderney Avelino ..::- PFL - Não

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Não
Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Não
Expedito Júnior - PFL - Não
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvernani Santos - PFL - Não

"Acre

Carlos Aírton - PPB - Não
Célia Mendes - PPB - Não
Chicão Brígido - Bloco/PMDB - Não
Emílio Assmar - PPB - Não
João Tota - PPB - Não
Regina Lino - Bloco/PMDB - Não

Tocantins

Antônio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
Dolores Nunes - PFL - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não
Udson Bandeira - Bloco/PMDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB - Não
Antônio Joaquim Araújo - PL - Não
César Bandeira - PFL - Não
Davi Alves Silva - PPB - Não
Eliseu Moura - PL - Não
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - PFL - Não
Nan Souza - PFL - Não
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Não
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Não
Remi Trinta - PL - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sarney Filho - PFL - Não

Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

AéGio de Borba -·PPB - Não
Aníbal Gomes - PSDB - Não
Antônio Balhmann - PPS - Não
Arnon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Não
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Não
José Linhares - PP,B - Não
José Pimentel - Bloco/PT - Não
Leônidas Cristino - PPS - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paulo Lustosa - Bloco/PMDB - Não
Pimentel Gomes - PPS - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Não
Roberto Pessoa - PFL - Não
Rommel Feijó - PSOB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSOB - Não

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB - Não
B. Sá - PSOB - Não
Ciro Nogueira - PFL - Não
Felipe Mendes - PP8 - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não
João Henrique - Bloco/PMDB - Não
Júlio César - PFL - Não
Mussa Demes - PFL - Não
Paes Landim - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco/PMDB - Não
Betinho Rosado - PFL - Não
Carlos Alberto - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Não
João Faustino - PSDB - Não

Paraíba
Adauto Pereira - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Efraim Morais - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freire - PSB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB - Não
José Aldemir - Bloco/PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB - Não
Ricardo Rique - Bloco/PMDB - Não
Roberto Paulino - Bloco/PMDB - Não
Wilson Braga - PSOB - Não

Pernambuco
Ademir Cunha - PFL - Não
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Álvaro Ribeiro - PRB - Não
Antônio Geraldo - PR..: - Não
Fernando Ferro - Bloco/PT - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
José Chaves - Bloco/PMDB - Não
José'Jorge - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Nilson Gibson - PSB - Não
Pedro Corrêa - PPB - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - PFL - Não
Salatial Carvalho - PPB - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Não
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB - Não
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - Não
Benedito de Ura - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PSDB - Não
Moacyr Andrade - PPB - Não
Pedro Luís Albuquerque - PFL - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Carlos Magno - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - Bloco/PMDB - Não
José Teles - PPB - Não
Marcelo Déda - Bloco/PT - Não
Messias Góis - PFL - Não
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT - Não
Aroldo Cedraz - PFL - Não
Benito Gama - PFL - NãG
Cláudio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - PPS - Não
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Não
Domingos Leonelli - pSB - Não
Eujácio Simões - PL - Não
Félix Mendonça - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Não
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFL - Não
Jairo Carneiro - PFL - Não
Jaques Wagner - Bloco/PT - Não

João Almeida - PSDB - Não
João Carlos Bacelar - PFL - Não
JOão· Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - PFL - Não
José Carlos Aleluia - PFL - Não
José Lourenço - PFL - Sim
José Rocha - PFL - Não
Leur Lomanto - PFL - Não
Luís Eduardo - PFL·- Não
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - PFL - Não
Manoel Castro - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PSDB - Não
Pedro Irujo - Bloco/PMDB - Não
Prisco Viana - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - Bloco/PDT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Não
Ursicino Queiroz - PFL - Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Não
Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio do Valle - Bloeo/PMDB - Não
Aracely de Paula - PFL -- Nao
Armando Costa - Bloco/PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - PSDB - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Fernando Diniz - Bloco/PMDB - Não
Francisco Horta - PFL - Não
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Não
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Ibrahim Abi-Ackel - PPB - Não
Israel Pinheiro - PTB - Não
Jaime Martins - PFL - Não
Joana Dare - Bloco/PT - Não
João Fassarella - Bloco/PT - Não
José Santana de Vasconcellos - PFL - Não
Lael Varella - PFL - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Abstenção
Marcos Uma - Bloco/PMDB - Não
Maria Elvira - Bloco/PMDB - Não
Mário de Oliveira - PPB - Não
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Não
Nárcio Rodrigues - PSDB - Não
Neif Jabur - Bloco/PMDB - Não
Nilmário Miranda - Bloco/PT - Não
Octávio Elísio - PSDB - Não
Odelmo Leão - PPB - Não
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Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Heslander - PTB - Não
Philemon Rodrigues - P.TB - Não
Raul Belém - PFL - Não
Roberto Brant - PSDB - Não
Romel Anízio - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Não
Sandra Starling - Bloco/PT .:.. Não
Saraiva Felipe - Bloco/PMDB - Não
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Não
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Não
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Não
Etevalda Grassi de Menezes - BIocoIPMDB - Não
João Coser - BlocolPT - Não
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão - PFL - Não
Marcus Vicente - PSDB - Não
Nilton Baiano - PPB - Não
Rita Camata - Bloco/PMDB - Não
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Não

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Não
Aldir Cabral - PFL - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Não
Candinho Mattos - PSDB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Carlos Santana - Bloco/PT - Não
Cidinha Campos - BlocolPDT - Não
Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Não
Fernando Lopes - Bloco/PT - Não
Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Não
Francisco Silva - PPB - Não
Itamar Serpa - PSDB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Não
João Mendes - PPB - Sim
Jorge Wilson - Bloco/PMDB - Não
José Carlos Lacerda - PSDB - Abstenção
José Egydio - PFL - Não
Laprovita Vieira - PPB - Não
Laura Carneiro - PFL - Não
lima Netto - PFL - Não
Lindberg Farias - PSTU - Não

Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Não
Milton Temer - Bloco/PT - Não
Miro Teixeira - Bloco/PDT - Não
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Não
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Abstenção
Osmar Leitão - PPB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPB - Não
Roberto Jefferson - PTB - Não
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB - Não
Rubem Medina - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPB - Não
Vanessa Felippe - PFL - Não

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB- Não
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Não
Almino Affonso - PSB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - PPB - Não
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Não
Celso Russomanno - PPB - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Não
Cunha Bueno - PPB - Não
Cunha Lima - PPB - Não
Dalila Figueiredo - PSDB - Não
De Velasco - Bloco/Prona - Não
Delfim Netto - PPB - Não
Duílio Pisaneschi - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Não
Eduardo Coelho - PSDB - Não
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Não
Fernando Zuppo - Bloco/PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Não
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Abstenção
Hélio Rosas - Bloco/PMDB - Não
Ivan Valente - Bloco/PT - Não
Jair Meneguelli - Bloco/PT - Não
João Paulo - Bloco/PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não
José Aníbal- PSDB - Não
José Augusto - PPS - Não
José Coimbra - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - Bloco/PT - Não
José Machado- - Bloco/PT - Não
José Pinotti - PSB - Não
Jurandyr Paixão - PPB - Não
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Koyu lha - PSDB - Não
Lamartine Poselia - PPB - Não
Luciano Zica - Bloco/PT - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Não
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Sim
Luiz Máximo - PSDB - Não
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Não
Marcos Vinícius de Campos - PFL - Não
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Não
Marta Suplicy - Bloco/PT - Não
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (art.

17, § 2º, do RICD)
Nelson ~arquezelli - PTB - Não
Paulo Lima - PFL - Não
Pedro Yves - PPB - Não
Ricardo Izar - PPB - Não
Robson Tuma - PFL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Sílvio Torres - PSDB - Não
Teima de Souza - Bloco/PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Vadão Gomes - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - PL - Não
Vicente Cascione - PTB - Não
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Não

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PSDB - Não
Gilney Viana - Bloco/PT - Não
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não
Rogério Silva - PFL - Não
Tetê Bezerra - Bloco/PMDB - Não
Welinton Fagundes - PL - Abstenção

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Não
Chico Vigilante - Bloco/PT - Não
Maria Laura - Bloco/PT - Não
Osório Adriano - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Não
Barbosa Neto - Bloco/PMDB - Não
Carlos Mendes - Bloco/PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lídia Quinan - Bloco/PMDB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Não
Maria Valadão - PTB - Não

Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Não
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Não
Pedrinho Abrão - PTB - Não
Pedro Canedo - PL - Sim
Roberto Balestra - PPB - Não
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Não
Sandro Mabel- Bloco/PMDB - Não
Vilmar Rocha - PFL - Não
Zé Gomes da Rocha - Bloco/PSD - Não

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB - Não
Flávio Derzi - PPB - Não
Marçal Filho - PSDB - Não
Marilu Guimarães - PFL - Não
Marisa Serrano - PSDB - Não
Nelson Trad - PTB - Não
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Não
Saulo Queiroz - PFL - Não

Paraná

Abelardo Lupion - PFL - Não
Affonso Camargo - PFL - Não
Alexandre Ceranto - PFL - Não
Antônio Ueno - PFL - Não
Basílio Villani - PSDB - Não .
Chico da Princesa - PTB- Não
Dilceu Sperafico - PPB - Não
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PPB - Não
Flávio Arns - PSDB - Não
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Não
João Iensen - PPB - Não
José Borba - PTB - Não
José Janene - PPB - Não
Luciano Pizzatto - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Não
Max Rosenmann - PSDB - Não
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Não
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Não
Odílio Balbinotti - PSDB - Não
Padre Roque - Bloco/PT - Não
Paulo Bernardo - Bloco/PT - Sim
Paulo Cordeiro - PFL - Não
Renato Johnsson - PSDB - Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Não
Werner Wanderer - PFL _. Não

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco/PMDB - Não
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Edison Andrino - Bloco/PMDB - Não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desta-
Hugo Biehl - PSDB PPB'- Não que de Bancada nº 22:
João Pizzolatti - PPB - Não Destaque para votação em separado para su-
José Carlos Vieira - PFL - Não pressão dã expressão abaixo, constante do art. 35
Milton Mendes - Bloco/PT - Não da Redação para o Segundo Turno da Discussão da
Neuto de Conto - Bloco/PMDB - Não Proposta de Emenda à Constituição nº 173-B, de
Paulo Bauer - PFL - Não 1995: "...incluindo as de fiscalização e arrecadação
Paulo Bornausen - PFL - Não tributária, previdenciária e do trabalho, orçamento e
Paulo Gouvêa - PFL - Não controle interno, segurança pública, diplomacia, ad-
Serafim Venzon - Bloco/PDT - Não vocacia e defensoria pública".
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Não O destaque é assinado pelos Líderes Odelmo

Rio Grande do Sul Leão, Inocêncio de Oliveira e Gerson Peres.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está

Adão Pretto - Bloco/PT - Não em votação o Destaque de Bancada nº 22.
Adroaldo Streck - PSDB - Não Como votam os Srs. Líderes?
Adylson Motta - PPB - Não O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re-
Aírton Dipp - Bloco/PDT - Não visão do orador.) - Sr. Presidente, este destaque tra-
Arlindo Vargas - PTB - Não ta da supressão do artigo que define o que são as
Augusto Nardes - PPB - Não carreiras típicas de Estado.
Carlos Cardinal - Bloco/PDT - Não Entendemos que essa definição é extrema-
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Não mente restrita e limitada e que, portanto, não dá con-
Ênio Bacci - Bloco/PDT - Não ta nem das necessidades atuais do Estado brasilei-
Esther Grossi - Bloco/PT - Não ro. Citaria o exemplo da vigilância sanitária, ação tí-
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não pica do Estado, que nesse caso está fora.
Fetter Júnior - PPB - Não Ao colocar-se no texto constitucional, acaba-se
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Não engessando a possibilidade de que até mudanças
Jair Soares - PPB - Não no Estado possam exigir novas funções e, portanto,
Jarbas Lima - PPB - Não novas carreiras típicas. Entendemos que isso deve
Luís Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Não ser definido em lei complementar, e não no texto da
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Não Constituição.
Matheus Schmidt - Bloco/PDT - Não Por isso, teremos novamente o prazer hoje de
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Não estar votando com o Líder Inocêncio Oliveira pela
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Não supressão. Portanto, o PPS vota "não".
Nelson Marchezan - PSDB - Não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Não votam os demais Líderes?
Osvaldo Biolchi - PTB - Não O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
Paulo Paim - Bloco/PT - Não orador.) - O PL vota "não', Sr. Presidente.
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB - Sim O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Não Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Não Socialista Brasileiro encaminha o voto "não".
Waldomiro Fioravante - Bloco/PT - Não O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Não revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
O SR. RONALDO SANTOS - Sr. Presidente, "não".

peço a palavra pela ordem. O SR. GERSON PERES (PPB - PA Sem revi-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. são do orador.) - Sr. Presidente, nosso partido não

Exa. a palavra. nega que de início analisou a matéria e com ela con-
O SR. RONALDO SANTOS (PSDB - RJ. Sem cordou. Entretanto, temos um comportamento dI"

revisão Q,.) orador.) -Sr. Presidente, na última vota- coerência. Lemos a matéria depois e encon:;'.;tmos
ção o meu voto é "não". expressões que não estavam no nosso acordo,

O SR. VALDOMIRO MEGER (PFL - PRo sem como "controle interno" e "orçamento".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é 'Não queremos julgar nem criticar ninguém.
"não". Queramos apenas mostrar por que não vamos acei-
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tar essa redação in fine do artigo. Temos duas razõ- rança pública, diplomacia, advocacia e de-
es: a primeira delas é devidQ ao acordo; a seQunda é fensori~ públiça...".
porque, se' engessarmos ..as carreiras na Constitui- Portanto; as leis terão- de inCluir essas carrei.
ção, .correremos o risco de amanhã não podermos raso Os servidores sob essas denominações terão o
colocar outras, sobretudo quando estamos agora na tratamento também descrito na lei. A expressão "in-
esteira das privatizações de estatais e outras empre- clulr'ldo" diz que eles não serão os únicos. Obvia-
sas. O Estado Democrático vai precisar de um maior mente, dizer que estará restrito a estes é uma aber-
número de nominações fiscais para a proteção do di- ração que não se pode admitir.
reito do consumidor, do trabalhador e do usuário. É claro que gostaríamos que desde logo no

Conseqüentemente, nossa Liderança, em acor- texto constitucional já estivesse a obrigação de a lei
do com os demais Líderes, e também atendendo à incluir professores, médicos, etc., porque queremos,
análise feita pelo Líder do Governo, do PFL e dos nós da Oposição, um regime de estabilidade real
demais Líderes, dentro dessa linha de bom senso, para todas essas categorias. Na impossibilidade,
sem pretender prejudicar os fiscais em nenhum mo- queremos, nós do PDT - a questão é aberta, mas
mento, porque assumimos um comj}romisso aqui e pessoalmente peço aos meus companheiros que vo-
agora de que, na hora da lei complementar, iremos tem "sim" ao texto -, que essas carreiras fiquem as-
inserir as categorias para que sejam protegidas na seguradas nas leis que virão dispor sobre o assunto.
sua estabilidade em .uma lei hierarquicamente supe- Não tenho a menor dúvida de que nossa posi-
rior (a lei complementar), nosso partido, analisando ção será derrotada, porque o Governo já se manifes-
todos esses aspectos, resolveu, então, votar no des- tou contrário, com sua maioria esmagadora. E isso
taque para retirar do texto essa matéria final, que se refletirá, seguramente.
cria um grave problema de discrepância e desigual- Na Oposição também não há convergência ab-
dade entre as demais categorias. soJuta, mas aos companheiros do PDT peço que fi.

Votamos, portanto, "não". xemos essa posição e votemos "sim" ao texto.
O SR. ARMANDO ABíLlO - Sr. Presidente, O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo-

peço a palavra pela ordem. co/PT _ SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. te, o PT quer retirar do art. 35 a inclusão e especifi-

Exa. a palavra. caçãodesses ramos típicos da carreira de Estado.
O SR. ARMANDO ABíLlO (Bloco/PMDB - PB. Portanto, votamos a favor da supressão do

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- destaque. .'
ção anterior, meu voto é "não". O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB _ SP.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse dis-
vota o Bloco de Oposição? positivo foi objeto de muitas negociações em virtude

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - de envolver um princípio importantíssimo para a Ad-
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não ministração Pública: a preservação das carreiras típi-
há consenso com relação à decisão do Bloco. cas de Estado. A...única questão em debate agora é

O PCdoB vota "não". se deve haver um elenco de carreiras indicadas ou
Vamos deixar a questão aberta para os parti- não. Por quê? Porque esse elenco poderia dar a im-

dos se posicionarem. pressão de ser exclusivo e de eliminar a possibilida-
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Sem de de outras carreiras serem também incluídas

revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos votan- como típicas de Estado.
do o art. 35, que diz: Quero ressaltar, em nome do PMDB, o traba-

"As leis previstas no inciso 11I, § 1º, do lho feito pelo Deputado Hélio Rosas em relação a
art. 41, e do § 7º do art. 169 da Constituição esse dispositivo. S.Exa. trouxe a preocupação mais
Federal, estabelecerão critérios e garantias do que legítima daqueles profissionais que tratam da
especiais para a 'demissão do servidor públi- fiscalização, da arrecadação tributária e previdenciá-
co estável que, em decorrência das atribui- ria. Esses profissionais, qualquer que seja o texto
ções de seu cargo efetivo, desenvolva ativi- que remanesça, desde que seja aceito o princípio da
dades exclusivas de estado" - e aí vem a proteção especial às carreiras de Estado, estarão in-
expressão ., "incluindo as de fiscalização e cluídos. Não há como discutir a eventual exclusão
arrecadação tributária, previdenciária e do desses profissionais. Aqui, trata-se da preocupação
trabalho, orçamento e controle interno, segu- de que uma listagem desse tipo poderia deixar de
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fora outras carreiras que igualmente mereçam a pro
teção especial das carreiras típicas de Estado.

Por' isso, ,o. P~DB concorda com a exclusão,
mas firma posíção em defesa das carreiras aqui cita
das, e, em qualquer momento legislativo em que ve
nhamos a tratar da matéria, elas certamente deverão
estar elencadas. O PMDB vota "não".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a proposta que ora
estamos votando, na verdade, é a que o PSDB de
fendeu em primeiro turno. Reconhecemos que exis
tem carreiras típicas de Estado, às quais deveremos
dar tratamento diferenciado. Houve naquele momen
to inúmeras sugestões, e várias propostas surgiram,
com inclusão de mais ou menos carreiras. A posição
do PSOB naquela época já era a de permitir que em
lei complementar - esta era a proposta do PSDB 
pudessem ser definidas quais são as carreiras típi
cas de Estado, até porque, com a mutação em que
hoje vive o Estado brasileiro e a enorme transforma
ção que nele estamos fazendo, é possível que mais
à frente algumas carreiral:i. sejam suprimidas e outras
venham até a ser reconhecidas como carreiras típi
cas de Estado. Isso seria impossível, se as carreiras
reconhecidas como típicas de Estado estivessem
discriminadas na Constituição.

Portanto, Sr. Presidente, para efeito de legisla
ção, considero extremamente apropriado e correto o
que estamos aprovando, sem que isso ocorra em
detrimento dessa ou daquela carreira, reconhecen
do-se que deveremos discutir isso futuramente, pa
rece-me, em lei ordinária, arrolando espeCificamente
quais seriam as carreiras típicas de Estado e dando
a elas tratamento especial.

O PSDB reconhece que foi um acerto o desta
que do Líder do PTB e vota "não", pela supressão
desta parte do artigo.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
desconstitucionalizar as chamadas carreiras típicas
de Estado é processo moderno, pois faz com que as
mudanças permanentes de cunho social que aconte
cem em todo o mundo também aconteçam em nos
so País, sendo tratada a matéria em lei complemen
tar. É lógico que as carreiras ligadas à arrecadação
e fiscalização de tributos, previdenciários e do trabalho,
diplomacia, segurança pública, advocacia e defensoria
pública estarão incluídas em qualquer lei complemen
tar como carreiras típicas de Estado. No entanto, em
determinado momento, o Governo pode achar que de
terminada carreira, pela importância que o momento
exige e a questão social determina, passa a ser típica

de Estado, e o engessamento da matéria na Consti
tuição significaria grande obstáculo para incluí-Ia nas
chamadas atividades típicas do Estado.

P.orisso, Sr.. Presidente, ·entendemos que,
mesmo respeitando o direito daqueles que desejam
que as suas carreiras permaneçam no texto básico
da Constituição, como sempre fomos contrários a
uma Constituição detalhista, que nomeie assuntos
próprios e específicos de lei complementar, lei ordi
nária e até de resoluções e decretos, achamos que o
texto constitucional deve ser o mais genérico possí
vel, para que o País possa tirar seus dividendos da
sua própria Carta Magna.

Assim, entendemos ser importante a desconsti
tucionalização dessas carreiras, e o Partido da Fren
te Liberal vota a favor da emenda dQ ilustre Líder do
PPB, Odelmo Leão, e do ilustre Deputado Gerson
Peres.

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno sugerirá o voto "não", para que possamos não
só tratar esta matéria na legislação ordinária, bem
como evitar algumas injustiças cometidas nas sele
ções de carreiras que deveriam constar do texto.
Conseqüentemente, fica o princípio, e a legislação
ordinária poderá depois tratar da matéria com toda a
facilidade.

Portanto, a Liderança do Govemo recomenda
o voto "não".

O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. HÉLIO ROSAS (Bloco/PMOB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um
esclarecimento neste momento de votação.

Ouvi vários encaminhamentos e percebi que
muita gente não entendeu a redação incluída no pri
meiro tumo, redação, diga-se, feita no Palácio do
Governo, com a assessoria de todas as Lideranças,
que assinaram acordo nesse sentido.

Essa redação diz ql1e uma lei, prevista no inci
so 111, regulamentará as carreiras típicas de Estado.
Se essa lei não for editada, não haverá carreira típi
ca do Estado; se for editada, terá que incluir algu
mas carreiras aqui elencadas. E ninguém é contra
isso. Quem pode ser contra a que um fiscal ou um
delegado de polícia não sejam demissíveis ad nu
tum? Caso contrário, o fiscal e o delegado ficariam
sujeitos à demissão, quando estivesse multando ou
prendendo alguém ligado ao detentor do poder. Tenho
certeza de que isso não acontecerá com o atual Go-
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vemo e com os atuais dirigentes, mas pode haver
um dirigente qU,e, diao~ J:ie uma ação· dessas contra
um parente ou seus intere$S8S, no ,dia ',seguinte de·
mitirá o agente. Isso vai inibir as ações fiscal e pálicial.

O que aqui está dito é que lei definirá as carrei
ras típicas de Estado. Se não houver lei, não haverá
carreira típica de Estado. A única coisa que se pre
viu, pelÇ> Govemo e pelo acordo assinado em nome
da Casa, e que tem de ser honrada, é que, se hou
ver texto legal arrolando as carreiras típicas de Esta
do, estas aqui discriminadas terão de ser incluídas.
E não há ninguém aqui que tenha a coragem de di
zer que não é nece~s.ário incluí-Ias. Todos disseram
exatamente isso.

Era esse,o meu esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi

dência solicita a todos os Srs. Deputados que ~o

mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico:

Os Srs. Deputados que se encontram nas b<;n
cadas queiram registrar os seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
votos.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que ainda não registraram
os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que es
tiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota
ção, selecionar o voto e apertar o botão preto.

Os Srs. Deputados que não registraram os
seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re
comenda o voto "não".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro vota "não".

O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT en
caminha o voto "não".

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
pedoB vota "não".

O SR. F.ERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores encaminha o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB" recomenda
o voto ·não·.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PSDB - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "não·.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB vota ·não·.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não·, com o compromisso de, em lei comple
mentar, fazer a regulamentação da matéria.

O PPB vota "não".
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PSDB - AL.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
recomenda o voto "não".

O SR. MATHEUS SCHMIDT (BlocolPDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT li
bera sua bancada.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
Trabalhista Brasileiro, recomenda o voto "não·.

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
foi "não", mas quero mudar para "sim".

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. CIDINHA CAMPOS (Bloco/PDT - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PDT li
bera sua bancada, mas recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Deputados que permaneçam no plenário.
Vamos prosseguir na votação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. conclusão quanto à questão do Fundo de Participa-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido ção dos Municípios. Então, para os Deputados que
da Frente Liberal recomenda o voto "não". têm interesse, informo que já houve um acordo. De-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- verá ser aprovada em regime de urgência uma nova
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda disposição, a partir de janeiro, para o Fundo de Par-
o voto "não". ticipação dos Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero Uma outra notícia boa para os Prefeitos tam-
comunicar aos Srs. Deputados que, ainda vamos ter bém é que, no Senado Federal, 61 Senadores já
várias votações. concordaram em retirar os Municípios do Fundo de

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente, Estabilização Fiscal. Dos 82 Senadores, 61 assina-
peço a palavra pela ordem. ram uma emenda para retirar os Municípios do Fun-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. do de Estabilização Fiscal.
Exa. a palavra. São as boas notícias que o Deputado Luiz Car-

O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT - PE. los Hauly dá aos Municípios brasileiros e à Associa-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto ção Brasileira de Municípios.
é "sim". Para maiores informações, estamos à disposi-

O SR. WELSON GASPARINI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a banca
da do PSDB vota "não".

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está liberado, mas o Partido dos Trabalha
dores recomenda o voto "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o voto do PSDB
é "não".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o voto do PSDB é "não".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco
menda o voto "não" e conclama os Srs. Deputados
para que venham ao plenário votar "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

O SR..PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores está votando "não".

O SR. WELSON GASPARINI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço licença a V.
Exa. para fazer urna comunicação aos nobres colegas.

O Grupo Parlamentar Municipalista, dirigido
pelo Deputado Luiz Carlos Hauly, chegou a uma

ção.
O SR. TUGA ANGERAMI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. TUGA ANGERAMI (PSDB - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, cometi um equí
voco ao votar. Votei "não", mas meu voto é "sim".

e SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer).- Tem V.
Exa. a palavra.

e SR. LUIZ CARLOS HAULy. (PSDB - PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o acordo
dos Municípios com as Lideranças partidárias, que
aqui representam todos os partidos da Casa, para o
novo Fundo de Participação dos Municípios de 1998,
é o seguinte: aplica-se a tabela velha com o censo
populacional atual, e aí se encontram os vél;lores.

Os Municípios que perdem terão um ano de
carência sem qualquer perda e, a partir de 1999, te
rão as suas perdas reduzidas a 20% ao ano, ou
seja, terão cinco anos para fazer a transição da per
da total que teriam. Exemplificando, se o Município
tivesse uma perda de 10%, perderia 2% ao ano a
partir de 1999, sendo que o ano· de 1998 seria con
gelado, não teria perda nenhuma. Mas existe uma
ressalva: o Município que aumentou a população se
r.ia beneficiado de imediato a partir de 1998.

Essa é a explicação sobre um acordo munici
palista feito em cima do Fundo de Participação dos
Municípios. .

e SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
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o SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
ção anterior meu voto foi "não". .

O SR. ANTONIO CARt-OS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem· revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB solicita aos Srs. Parlamentares que
venham ao plenário e votem "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não", .com o compromisso de a lei comple
mentar restabelecer os cargos de carreira.

A SRA. MARIA LAURA (Bloco/PT - DF. Sem
revisão da oradora.) -Sr. Presidente, o PT recomen
da o voto "não" porque tem o entendimento de que,
uma vez quebrada a estabilidade, precisamos discu
tir de maneira bem rigorosa os critérios preestabele
cidos.

Temos certeza de que essas categorias já cita
das neles se incluem, mas queremos que educação,
saúde ~ tantas outras que também desenvolvem ati
vidade-fim sejam contempladas com a estabilidade.

Portanto, o PT vota "não" nesse dispositivo por
entender que ele restringe a estabilidade.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB, para evitar que se cometa injustiça
com uma série de outras carreiras de Estado que
não estão contempladas no texto original, recomen
da o voto "não".

Esse assunto será regulado a posteriori.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na mes
ma linha de pensamento, o Bloco/PMDB vota "não"
e pede a presença no plenário aos Srs. Deputados
para que possamos terminar a votação.,

A SRA. MARINHA RAUPP - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra. '

A SRA. MARINHA RAUPP (PSDB - RO. Sem
revisão da oradora.) -Sr. Presidente, quero confirmar
meu voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco
menda o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não" e reafirma seu compromisso de, na lei
complementar, restabelecer os cargos e carreiras.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB recomenda '0 voto "não" e pede a to
dos os Parlamentares que venham ao plenário, pois
estamos em processo de votação.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSD/PRON~ recomenda o voto "não".

O' SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o vqto "não" nesta matéria e volta a reassumir o
compromisso de restabelecer os cargos e carreiras
na lei complementar no momento oportuno para dar
oportunidade de serem regulamentadas as demais
carreiras.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
comunicar aos Srs. Parlamentares' que, em face da
redução do quorum, esta deverá ser a última vota
ção do dia. Entretanto, faço um alerta a V.Exas.: a
partir de terça-feira, às 16 horas, retomaremos a vo
tação da reforma administrativa, seguindo noite
adentro, para que no mais tardar na quarta-feira pos
samos concluí-Ia.

Reitero aos Srs. Parlamentares que, sem em
bargo da sessão ordinária de amanhã, há convoca
ção especial para o sábado. Embora seja do Con
gresso Nacional, destina-se basicamente aos Srs.
Deputados integrantes das Comissões Especiais e a
todos aqueles que querem debater a matéria refe
rente às medidas econômicas do Governo neste fi
nal de semana. E foram muitos os que falaram comi
go. Então, convoco todos os Srs. Deputados a esta
rem aqui neste sábado, a fim de que possamos dis
cutir as medidas econômicas.

Ressalto mais uma vez a necessidade de quo
rum expressivo na sessão de terça-feira, a partir das
16 horas, relembrando que a votação de emenda
constitucional tem efeitos administrativos.

O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.
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o SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o pSDB. reco
menda aos Srs. Deputados que estão chegando ao
plenário o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB recomenda aos Srs. Parlamentares o
voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reitero
aos Srs. Parlamentares que no próximo sábado, às
10 horas, no plenário do Senado, haverá sessão do
Congresso Nacionalcom a presença dos Deputados
integrantes daR Comissões e demais interessados.
Na segunda-feira haverá sessão ordinária desta
Casa, e na terça-feira continuaremos a votação da
reforma administrativa. A partir das 16 horas os Srs.
Deputados deverão estar em plenário.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, solicito aos
membros do Partido da Frente Liberal integrantes
das Comissões Especiais que analisam as medidas
provisórias do pacote fiscal que fiquem em Brasília e
participem, no próximo sábado, às 10 horas, no ple
nário do Senado Federal, de debate com membros
da área econômica do Govemo. Estarão presentes
os Ministros Pedro Malan e Antonio Kandir, o Presi
dente do Banco Central, Sr. Gustavo Franco, o Se
cretário-Executivo do Ministério da Fazenda, Sr. Pe
dro Parente, o Secretário da Receita Federal, Sr.
Everardo Maciel, e tantas outros técnicos ligados à
área econômica. Nosso objetivo é apressar a vota
ção dessas importantes medidas provisórias que in
tegram o pacote fiscal.

Estaremos em Brasília e participaremos des
ses debates. Haveremos de mostrar à Nação que
estamos cônscios da responsabilidade deste mo
mento e que o Poder Legislativo, quando solicitado,
sabe corresponder às aspirações do povo brasileiro.

Estaremos firmes para discutir esse pacote,
sem constrangimento algum de divergir em alguns
pontos, sempre procurando alternativas que permi
tam ao Governo arrecadar os 20 bilhões de reais ne
cessários para equilibrar as contas públicas e dilJli
nuir o déficit fiscal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encare
ço aos Srs. Líderes a necessidade de se fazerem
presentes à sessão do Congressó Nacional, a reali
zar-se no próximo sábado.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, logicamente com a
sua autorização, também quero convocar os membros
do PPB integrantes das Comissões Mistas para o de
bate que será realizado no plenário do Senado, no sá
bado, às 10h. Desde já solicito ao Vice-Líder, Deputa
do Wigberto Tartuce, que nos represente nesse
debate.

Nesta matéria, o PPB encaminha o voto "não",
pois assumimos o compromisso de regulamentar a
questão.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal, nesta votação, recomenda o voto
"não".

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS
(PSDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerraq~ a votação.

O SR. HERMES PARCIANELLO -Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR..HERMES PARCIANELLO (BlocoIPMDB
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
efeito administrativo, meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
o resultado:

VOTARAM:
SIM 34
NÃO: 376
ABSTENÇÕES: 5
TOTAL: 415
É suprimida a expressão.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES

DEPUTADOS:

Roraima
Alceste Almeida - Bloco/PMDB - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luís Barbosa - PPB - Não
Kt10isés Lipnik - PL - Não
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Robério Araújo - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não

Amapá
Antônió Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Gervásio Oliveira - Bloco/PDT - Sim
Murilo Pinheiro - PfL - Não
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará
Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antônio Brasil- Bloco/PMDB - Não
Benedito Guimarães':': PPB "'::'Não
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Não
Gerson Peres - PPB - Não
Giovanni Queiroz - BI0co/PDT - Sim
Hilário Coimbra - PSDB - Não
José Priante - Bloco/PMDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - Bloco/PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Não
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Não

Amazonas
Alzira Ewerton - PSDB - Não
Arthur Virgílio - P~DB - Não
Átila Uns - PFL - Não
Luiz Femando - PPB - Não

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Não
Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Sim
Expedito Júnior - PFL - Não
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Moisés Bennesby - PSDB - Não
Silvernani Santos - PFL - Não

Acre

Carlos Aírton - PPB - Não
Célia Mendes - PPB - Não
Chicão Brígido - Bloco/PMDB - Não
Emílio Assmar - PPB - Não
João Tota - PPB - Não
Regina Lino - Bloco/PMDB - Não

Tocantins

Antônio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
Dolores Nunes - PFL - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não

Paulo Mourão - PSDB - Não
Udson Bandeira - Bloco/PMDB - Não

Mar!:tnhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB - Não
Antônio Joaquim Araújo - PL - Não
César Bandeira - PFL - Não
Eliseu Moura - PL - Não
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Não
Magno Bacelar - PFL - Não
Nan Souza - PFL - Não
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Sim
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Não
Remi Trinta - PL - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sarney Filho - PFL - Não

Ceará

Aécio de Borba - PPB - Não
Aníbal Gomes - PSDB - Não
Antônio Balhmann - PPS - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Não
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Não
José Pimentel - Bloco/PT - Não
Leônidas Cristino - PPS - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paulo Lustosa - Bloco/PMDB - Não
Pimentel Gomes - PPS - Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Nao
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não

. Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB - Não
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - PFL - Não
Felipe Mendes - PPB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não
João Henrique - Bloco/PMDB - Não
Mussa Demes - PFL - Não
Paes Landim - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco/PMDB - Não
Betinho Rosado - PFL - Não
Carlos Alberto - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Não

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Não
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Ademir Lucas - PSDB - Abstenção
Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio do Valle - Bloco/PMDB - Não
Aracely de Paula - PFL - Não
Bonifácio de Andrada - PSDB - Não
Carlos Melles - PFL - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Fernando Diniz - Bloco/PMDB - Não
Francisco Horta - PFL - Não
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Não
Israel Pinheiro - PTB - Não
Jaime Martins - PFL - Não
Joana Darc - Bloco/PT - Não
João Fassarella - Bloco/PT - Não
José Santana de Vasconcellos - PFL - Não
Lael Varella - PFL - Não
Leopoldo Bessone - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim

Ademir Cunha - PFL - Não
Álvaro Ribeiro - PSB - Não
Antônio Geraldo - PFL - Não
Fernando F~rro - Bloco/PT - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
João Colaço - PSB - Sim
José Jorge - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Nilson Gibson - PSB - Não
Pedro Corrêa •.5: PPB - Não
Ricardo Herácli9 - PSB - Não
Roberto Fontes - PFL - Não
Salatial Carvalho - PPB - Não
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB - Não
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - Não
Benedito de Lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PSDB - Não
Moacyr Andrade - PPB - Não
Pedro Luís Albuquerque - PFL - Não

Sergipe

Ade!son Ribeiro - PSDB - Não
.Carlos Magnó '- PFL - Não
José Teles - PPB - Não
Marcelo Déda - Bloco/PT - Não
Messias Góis - PFL - Não
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT - Não
Benito Gama - PFL - Não
Cláudio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - PPS - Não
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Não

Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não Domingos Leonelli - PSB - Não
. Armando Abílici ..:.. Bloco/PMDB - Não Eujácio Simões - PL - Não

Efraim Morais - PFL ~ Não Félix Mendonça - PTB - Não
Enív~ídó'Ribeiro -.: PPB - N"ão Geddel Vi.eira Lima.-:- Bloco/PMDB - Não
Gilvan Freire - PSB - Não Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB - Não Jaime Fernandes - PFL - Não
José Aldemir - BlocolPMDB - Não Jairo Azi - PFL - Não
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB·- Não Jairo Carneiro - PFL - Não
Roberto Paulino - Bloco/PMDB - Não Jaques Wagner - Bloco/PT - Não
Wilson Braga - PSDB - Não João Almeida - PSDB - Não

Pernambuco João Carlos Bacelar - PFL - Não
Jonival Lucàs - PFL - Não
José Carlos Aleluia - PFL - Não
José Lourenço - PFL - Não
José Rocha - PFL - Não
Leur Lomanto - PFL - Não
Luís Eduardo - PFL - Não
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - PFL - Não
Manoel Castro - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PSDB - Não
Pedro Irujo - Bloco/PMDB - Não
Prisco Viana - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - Bloco/PDT - Sim
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Não
Ursicino Queiroz - PFL - Não

Minas Gerais
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Marcos Lima - Bloco/PMOB - Sim
Maria Elvim -Bloco/PMOB - Não
Mário de Oliveira - PP8 - Não
Mauro Lopes - Bloco/PMOB - Não
Nárcio Rodrigues - PSOB - Não
Neif Jabur - Bloco/PMOB - Não
Nilmário Miranda - Bloco/PT - Não
Octávio Elísio - PSOB - Não
Odelmo Leão - PPB - Não
Osmânio Pereira - PSOB - Não
Paulo Heslander - PTB - Não
Philemon Rodrigues - PTB - Não
Raul Belém - PFL - Não
Romel Anízio - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco/PMOB - Não
Sandra Starling - Bloco/PT - Não
Saraiva Felipe - Bloco/PMOB - Não
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Não
Sílvio Abreu - Bloco/POT - Não
Vittorio Medioli - PSOB - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Não
Zaire Rezende - Bloco/PMOB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMOB - Não
Etevalda Grassi de Menezes - BlocolPMOB - Não
Feu Rosa - PSOB - Sim
João Coser - Bloco/PT - Não
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Ourão - PFL - Não
Marcus Vicente - PSOB - Não
Nilton Baiano - PPB - Não
Roberto Valadão - Bloco/PMOB - Não

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Não
Aldir Cabral- PFL - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSOB - Não
Candinho Mattos - PSOB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Abstenção
Carlos Santana - Bloco/PT - Não
Cidinha Campos - Bloco/POT - Sim
Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - PTB - Não
Fernando Lopes - Bloco/POT - Não
Flávio Palmier da Veiga - PSOB - Não
Francisco Silva - PPB - Não
Itamar Serpa - PSOB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Não

João Mendes - PPB - Sim
Jorge Wilson - Bloco/PMOB - Não
José Car.los.Lacerda - PSOB -'- Não
José Egydio - PFL - Não
Laprovita Vieira - PPB - Não
Laura Carneiro - PF.L - Não
Lima Netto - PFL - Não
Lindberg Farias - PSTU - Nãb
Márcia Cibilis Viana - Bloco/POT - Não
Milton Temer- Bloco/PT - Não
Miro Teixeira - Bloco/POT - Sim
Moreira Franco - Bloco/PMOB - Não
Noel de Oliveira - Bloco/PMOB - Abstenção
Osmar Leitão - PPB - Não
Paulo Feijó - PSOB - Não
Roberto Campos - PPB - Não
Ronaldo Cezar Coelho - PSOB - Não
Ronaldo Santos - PSOB - Não
Rubem Medina - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPB - Não
Vanessa Felippe - PFL - Não

São Paulo

Alberto Goldman - PSOB- Não
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Não
Almino Affonso - PSB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PSOB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSOB - Não
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSOB - Não
Ary Kara - PPB - Não
Carlos Nelson - Bloco/PMOB - Não
Celso Russomanno - PPB - Não
Couraci Sobrinho - PFL - Não
Cunha Lima - PPB - Não
Oalila Figueiredo - PSOB - Sim
Oe Velasco - Bloco/PRONA - Não
Ouílio Pisaneschi - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco/PMOB - Não
Eduardo Coelho - PSOB - Sim
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Não
Fernando Zuppo - Bloco/POT - Sim
Franco Montoro - PSOB - Não
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Não
Hélio Rosas - Bloco/PMOB - Sim
Ivan Valente - Bloco/PT - Não
Jair Meneguellí - Bloco/PT - Não
João Paulo - Bloco/PT - Não
José Aníbal- PSOB - Não
José Coimbra - PTB - Não
José de Abreu - PSOB - Não
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José Genoíno - BlocolPT - Não
José Machado - Bloco/PT - Não
José Pinotti - PSB - Não
Jurandyr Paixão - PPB - Não
Koyu lha - PSOB - Não
Lamartine Posella - PPB - Não
Luciano Zica - Bloco/PT - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh ...: Bloco/PT - Não
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Não
Luiz Máximo - PSOB - Não
Marcelo Barbieri - Bloco/PMOB - Sim
Marcos Vinícius de Campos - PFL - Não
Marquinho Chedid - Bloco/PSO - Não
Marta Suplicy - Bloco/PT - Não
Michel Temer - Bloco/PMOB - Abstenção (art.

17, § 1º, do RICO)
Nelson Marquezelli - PTB - Não
Paulo Lima - PFL - Não
Pedro Yves - PPB - Não
Ricardo Izar - PPB - Não
Robson Tuma - PFL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSOB - Não
Sílvio Torres - PSOB - Sim
Teima de Souza - Bloco/PT - Não
Tuga Angerami - PSOB - Não
Valdemar Costa Neto - PL - Não
Vicente Cascione - PTB - Não
Wagner Rossi - Bloco/PMOB - Não
Welson Gasparini - PSOB - Não

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PSOB - Não
Gilney Viana - Bloco/PT - Não

,Peqro Henry - PSOB - Não
. Rodrigues Palma - PTB - Não

Rogério Silva - PFL - Não
Teté Bezerra - Bloco/PMOB - Não
Welinton Fagundes - PL - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Não
'Augusto Carvalho - PPS - Não

Jofran Frejat - PPB - Não
Maria Laura - Bloco/PT - Não
Osório Adriano - PFL - Não
Wigber1:o Tartuce - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - BlocolPCdoB - Não
Carlos Mendes - Bloco/PMOB - Não
Lídia Quinan - Bloco/PMOB - Não
Ma~coni Perillo - PSOB - Sim
Maria Valadão - PTB - Não

Orcino Gonçalves - Bloco/PMOB - Não
Pedrinho Abrão - PTB - Não
Pedro Canedo - PL - Não
Rubens Cosac - Bloco/PMOB - Abstenção
Sandro Mabel- Bloco/PMOB - Sim
Vilmar' Rocha - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

Oilso Sperafico - PSOB - Não
Flávio Derzi - PPB - Não
Marçal Filho - PSOB - Não
Marilu Guimarães - PFL - Não
Marisa Serrano - PSOB - Não
Nelson Trad - PTB - Não
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Não
Saulo Queiroz - PFL - Não

Paraná
Abelardo Lupion - PFL - Não
Affonso Camargo - PFL - Não
Alexandre Ceranto - PFL - Não
Antônio Ueno - PFL -"Não
Chico da Princesa - PTB - Não
Oilceu Sperafico - PPB - Não
Ojalma de Almeida César - Bloco/PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PPB - Não
Flávio Arns - PSDB - Sim
João Iensen - PPB - Não
José Janene - PPB - Não
Luciano Pizzatto - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Não
Max RQsenmann - PSOB - Não
Moacir Michelett:o - Bloco/PMDB - Não
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Não
Odílio Balbinotti - PSDB -: Não
Padre Roque - Bloco/PT - Não
Paulo Cordeiro - PFL - Não
Renato Johnsson - PSOB - Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Não '
"VaJ~omiro Meger- PFL - Não
Werner Wanderer - PFL - Não'

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco/PMDB - Não
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Não
Hugo Biehl- PPB - Não
João Pizzolatti - PPB - Não
José Carlos Vieira - PFL - Não
Mário Cavallazzi - PPB - Não
Milton Mendes - Bloco/PT - Não
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Neuto de Conto - Bloco/PMDB - Não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apre-
Paulo Bornhausel)_- PFL - Não - sentação de proposições,
Paulo Gouvêa - PFL - Não Os Srs. Deputados que tenham proposições a
Serafim Venzon - Bloco/PDT - Sim apresentar queiram fazê-lo.
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Não APRESENTAMPROPOSIçõES OS SENHORES:
Vânio dos Santos - Bloco/PT - Não

CUNHA BUENO - Projeto de lei que estabele-
Rio Grande do Sul ce prazo mínimo de 90 dias para a permanência no

Adão Pretto - Bloco/PT - Não País de capitais oriundos do exterior.
Adroaldo Streck - PSDB - Não MARCELO BARBIERI - Projeto de lei que as-
Adylson Motta - PPB - Não segura ao diabético carente o fornecimento gratuito
Aírton Dipp - Bloco/PDT - Sim de medicamentos e dá_outras providências.
Arlindo Vargas - PTB - Não
Augusto Nardes _ PPB _ Não Projeto de lei que dispõe sobre a oficialização
Carlos Cardinal- Bloco/PDT _ Não no território nacional do Hino à Negritude.
Darcísio Perondi - BlocolPMDB - Não ALEXANDRE CERANTO - Projeto de lei que in-
~nio Bacci - Bloco/PDT - Sim centiva a criação de fundos de aval por governos mu-
Ezídio Pinheiro - PSDB _ Não nicipais que atenderem aos requisitos que especifica.
Fetter Júnior- PPB - Não PAULO LÜSTOSA - Projeto de lei complementar
Germano Rigotto - BlocolPMDB - Não que estabelece normas relativas ao tratamento simplifi-
Jair Soares - PPB - Não cado e favorecido nos campos administrativo e credití-
Jarbas Lima - PPB - Não cio para as empresas de pesca ou de aqüicultura, os
Luís Roberto Ponte - Blóco/PMDB - Não pescadores artesanais e suas cooperativas, institui o
Luiz Mainardi - BlocolPT - Não Fundo Nacional de Desenvolvimento Pesqueiro, altera
Matheus Schmidt - Bloco/PDT - Não -dispositivos do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Não de 1967, e dá outras providências.
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Não ELIAS MURAD - Projeto de lei que dispõe so-
Nelson Marchezan - PSDB - Não bre a venda e locação de fitas de vídeo com cenas
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Não de sexo explícito.
Osvaldo Biolchi - PTB - Não Projeto de lei que torna obrigatória a presença
Paulo Paim - Bloco/PT - Não de selo de garantia nas embalagens de alimentos in-
Paulo Ritzel - Bloco/PMDB - Não dustrializados nas condições que especifica e dá ou-
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Não tras providências.
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Não ARLINDO CHINAGLlA - Projeto de lei que dis-
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Não põe sobre a obrigatoriedade de instalação de ba-
Veda Crusius - PSDB - Não nheiros e de telefones públicos em estações de
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prejudi- transporte coletivo.

cado, em conseqüência desta votação, o Destaque JAIR MENEGUELLI - Requerimento ao Presi-
de Bancada de nº 24, assinado pelo nobre Líder De- dente da Câmara dos Deputados de retirada do Pro-
putado Aécio Neves do PSDB. jeto de Lei Complementar nº 115, de 1996.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. .Presi- LUCIANO ZICA - Requerimento ao Presidente
dente, peço a palavra pela ordem. da Câmara dos Deputados de encaminhamento do ex-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. pediente à Procuradoria Parlamentar para adoção das
Exa. a palavra. ações cabíveis para esclarecimento das circunstâncias

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. envolvendo publicações de matérias que especifica.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para DALILA FIGUEIREDO - Indicação ao Ministé-
efeitos administrativos, nessa votação, meu voto rio da Justiça de celebração de acordo entre Brasil e
seria "não". Paraguai para a aplicação da lei brasileira quando se

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois tratar de criança ou adolescente.
não, Deputado. Está adiada a continuação da vo- Projeto de lei que cria o Conselho Federal de
tação da Proposta de Emenda a Constituição nº Secretariado - CFS - e os Conselhos Regionais de
173/95 para a próxima sessão deliberativa. Secretariado - CRS - e dá outras providências.
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PAULO ROCHA - Projeto de lei que introduz
alterações na Lei n2 9.503, de 1997 - C.ódigo de
Trânsito Brasileiro.

MARINHA RAUPP E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que acrescenta inciso ao art. 93.

CARLOS NELSON E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que modifica o art. 37, dis
pondo sobre o provimento de cargos em comissão.

JOSÉ CARLOS VIEIRA, EDUARDO COELHO
E OUTROS - Projeto de lei que regula a recupera
ção judicial de empresas e pessoas físicas que exer
çam atividades econômicas.

CIDINHA CAMPOS - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados sobre valores res
sarcidos, a título de consulta médico-hospitalar, a
Deputados Federais.

MARCONI PERILLO - Indicação ao Ministério
Extraordinário de Política Fundiária de providências
para a prestação de assistência aos assentados no
Projeto Lebre, no Município de Doverlândia, Estado
de Goiás, e para agilização do processo de regulari
zação dominia! da gleba.

Requerimento de informações ao Ministério de
Minas e Energia sobre a usina hidroelétrica de Couto
Magalhães, no Rio Araguaia.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Projeto de lei que al
tera a Lei nll 6.226, de 1975, que dispõe sobre a conta
gem recíproca de tempo de serviço público federal e
de atividade privada, para efeito de aposentadoria.

PROJETO DE LEI N.!! 3.885, DE 1997
(Do Deputado Cunha Bueno)

Estabelece prazo mínimo de 90 dias
para a permanência no País de capitais
oriundos do exterior.

Art. 111 Todo e qualquer capital originário do exte
rior que ingressar no País após a vigência desta lei, in
dependentemente do seu volume, origem ou moeda,
deverá pennanecer no País .pelo prazo mínimo de 90
(noventa) dias, a contar da data do seu efetivo ingresso.
. Parágrafo único. Tanto o principal quanto os ren
dimentos auferidos por esse capital no período de per
manência de que trata o caput deste artigo, somente
poderão ser remetidos para o exterior, no todo ou em
parte, após exaurido aquele prazo mínimo.

Art. 2l! O disposto no artigo anterior também se apli
ca aos capitais e seus rendimentos que sejam remetidos
para o exterior após a entrada em vigor desta lei e que,
posteriormente, por qualquer motivo, retomem ao País.

Art. 32 O Peder Executivo, através do Banca cen
trai do Brasil, exercerá o registro e o controle sobre esses

capitais e sobre os seus rendimentos, de modo a
que sejam plenameote cumpridas as disposições
desta lei.

Art. 42 O não cumprimento do disposto nesta
lei çonfigura crime e sujeita os responsáveis às pe
nas previstas na legislação em vigor.

Art. 52 Fica atribuída competência ao Ministério da
Fazenda e ao Banco central do Brasil para baixarem as
normas necessárias à regulamentação desta lei, no pra
zo máximo de 30 (trinta) dias a contar da sua publicação.

Art. 62 As disposições do art. 12 desta terão efi
cácia imediata, a partir de 30 (trinta) dias após a pu
blicação desta lei, independentemente da regula
mentação prevista no artigo anterior.

Art. 72 Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias
após a sua publicação.

Art. 82 Ficam revogadas todas as disposições
em contrário.

Justificação

As denominadas "nuvens" de capitais especu
lativos vêm arrasando economias mundo afora, de
uns tempos para cá, ajudadas pela falta de regras
internacionais que impeçam os comprovados malefí
cios econômicos e sociais que são por elas impingi
das aos países por onde passam.

As economias emergentes, mais frágeis a es
ses ataques especulativos exatamente por se en
contrarem em processo de profundas mudanças es
truturais e conjunturais, são os alvos preferidos des
sas "nuvens especulativas", a exemplo do que acon
tecendo agora com diversos 'países asiáticos em de
senvolvimento e, ao que tudo indica, do que parece
estar ameaçando o Brasil. . .

Suportar nossas defesas econômicas contra es
ses ataques à base detaxàs de juros estratosféricas,
que desaquecem a economia e agravam o déficit das
contas públicas, e à base do represamento artificial do
câmbio, que faz com que o Banco Central tenha que
queimar expressivos volumes das nossas reservas em
poucos dias ou mesmo horas, a cada ataque especu
lativo, e que agrava a nossa já combalida balança co
merciai, me parece injusto e inadequado.

Por que, 'então, ao invés de penalizar cada vez
mais a sociedade, com ameaças de desemprego, re
cessão e volta da inflação, não se penaliza o capital
estrangeiro especulador que todos conhecem e sa
bem os efeitos que provoca?

A comunidade internacional, vem buscando
meios de conter ou, pelo menos, estabelecer regras
mínimas para esse tipo de capital' prejudicial aos paí
ses por onde passa. Porém essas regras, se vierem,



Novembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 21 37633

vão demorar e, até lá, muito estrago já terá sido fei
to, como a realidade atual comprova.

Portanto, sugiro a adoção da_medida constante
do presente projeto, como demonstração firme de
que no Brasil esse tipo de capital não é bem vindo e
é perfeitamente dispensável, na medida em que não
financia o nosso crescimento e nem resolve nossos
problemas sociais, muito pelo contrário os agrava a
cada vez que visita o País.

Além do mais, apenas "maquiam" as nossas
contas de investimento, dando a falsa sensação
de que grandes volumes de capital estrangeiro es
tão interessadíssimo em aportar no País, para in
vestimentos produtivos e de longo prazo, quando
em verdade boa parte desse volume está vindo
aqui somente para tirar proveito de curto prazo,
ainda mais agora com as taxas de juros reais tão
elevadas, levando mais riquezas do que trazendo
para o País.

Dada a relevência da proposta, solicito aos
Excelentíssimos Senhores Deputados que dêem
prioridade absoluta ao seu exame e aprovação.

Brasília (DF), 21 de novembro de 1997. - De
putado Cunha Bueno.

PROJETO DE LEI N!! 3.891, DE 1997
Autor: Deputado Marcelo Barbieri

Assegura ao Diabético carente o for
necimento gratuito de medicamentos e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decret~:
Art. 12 Fica assegurado aos diabéticos caren-

tes o fomecimento gratuito de: .
I - insulina;
11 - antidiabéticos orais;
111 - reagentes para exames;
IV - seringas para aplicação de insulina; .
V - tiras reagentes;
VI - adoçantes;
VII - material deinformaçâó' sobre··o controle

da-doença. :. !.

Art. 22 As despesas decorrentes da implementa
ção desta lei, correrão por conta de dotação orçamentá
ria do Ministério da Saúde existente no programa "Pro
dução aquisição e distribuição de insumos, medicamen
tos imunológicos, soros e reagentes parao SUS".

Art. 32 A comprovação de carência do diabético
será fornecida por autoridade pública competente,
ou associação de diabéticos legalmente constituída,
ou por assistente social da Unidade do SUS.

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 45 dias da data de sua publicação.

Art. 52 Esta lei ehtra êm'-v~gor na data de sua
publicação.

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1997. 
Marcelo Barbieri, Deputado Federal - PMDB/SP.

Justificação

O portador de diabetes, mais do que o incômo
do patológico é o ônus financeiro que acarreta seu
sofrimento.

O diabético orientado e devidamente medicado
é um cidadão perfeitamente integrado na sociedade
não onerando o Estado com custos de atendimentos
médico-hospitalares.

É dever do Estado possibilitar ao cidadão con
dições de sobrevivência condigna e produtiva.

O custo obrigatório com medicamentos, exa
mes e outros procedimentos onera obrigatoria
mente e permanentemente a vida do portador de
diabetes.

A Constituição Federal, no Título 11 - dos Direi
tos e Garantia Fundamentais, Capítulo 11 - Dos Direi-
tos Sociais, dispõe no: .

"Art. 62 São direitos sociais a educação, a saúde,
o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância,'a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição."

E no Título 111 - Da Organização do Estaco,
CapítuI91;1;,p-. Oa\)!1ião, dispõe no:

"Art. 23. É competência comum da União, dos
. Estados, do Distrito Federal e dosMunicípios.

,
. -' ' ...............................................................................

11 - Cuidar da saúde e assis'têr'lcia pública, da
.' proteção e garantias .das pessoas portadoras de de-
ficiências;" .

Sendo pois, matéria de extrema relevância, so
. licitamos aos nobres pares do Congresso Nacional a
aprovação do projeto que ora apresento: . ,. . <

Sala das Sessões, 20 de novE1rnbro de 1997. 
Marcelo Barbieri, Deputado.Fed.er.al.- PMqB/~P.

PROJETO DE l:EIN!! 3;892, DE!1997.'
(Do Sr. Marcelo Barbieri)

Dispõe sobre a oficialização no terri
tório nacional do "Hino,à N~gritude'~.

O Congresso Nacional decreta: .
Art. 12 Fica oficializado~ no' território nacional, o

"Hino à Negritude" de autoria do professor Eduardo
de Oliveira.
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Parágrafo único. O "Hino à Negritude" deverá ser
entoado em todas as solenidades dirigidas à raça negra.

Art." 211 O Poder Exeçutivo regulamentará esta
lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da pro
mulgação.

Art. 32 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1997. 
Marcelo Barbieri, Deputado Federal - PMDB/SP.

Justificação

Em virtude da trajetória do negro na formação
da sociedade brasileira e da inexistência de símbo
los que enalteçam e registrem este sentimento de
fraternidade entre as diversas etnias que compõem
e a base da popula:ção brasileira. Proponho o pre
sente projeto que visa principalmente preencher esta
lacuna e oficializar esta peça cívica lítero-musical,
como uma marca de reconhecimento de tudo que os
negros fizeram e fazem pelo Brasil.

HINO À NEGRITUDE
(Cântico à Africanidade Brasileira)

-1-

Sob o céu cor de anil das Américas
Hoje se ergue um soberbo perfil.
E u'a imagem de luz
Que em verdade, traduz
A história do Negro no Brasil.
Este povo, em passadas intrépidas,
Entre os povos valentes se impôs.
Com fúria dos leões.
Rebentando grilhões
Aos tiranos se contrapôs.

(bis)

Ergue.a tocha no alto da glória
Quem herói, nos combates, se fez
Pois, que as páginas da história,
São galardões aos negros de altivez.

11

Levantado no topo dos séculos,
Mil batalhas viris sustentou,
Este povo imortal.
Que-não encontra"rival
Na trilha que o amor lhe destinou.
Belo e forte, na tez cor de ébano
Só lutando se sente feliz.
Brasileiro de escol
Luta de sol a sol
Para o bem de nosso País.

(bis)

111

Dos palmares, os feitos históricos
São exemplos da eterna lição
Que, no solo tupi,
Nos legara Zumbi,
Sonhando com a libertação
Sendo filhos, também da mãe África,
Aruanda dos Deuses da paz.
No Brasil este Axé
Que nos mantém de pé
Vem da força dos orixás.

(bis)

IV

Que saibamos guardar estes símbolos
De um passado de heróico labor.
Todos numa só voz.
Bradam nossos avós:
Viver é lutar com destemor.
Para frente marchamos impávidos
Que a vitória nos há de sorrir.
Eia, pois, cidadãos
Somos todos irmãos
Conquistando o melhor porvir.

(bis)

(Letra e música de EDUARDO DE OLIVEIRA)
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PROJETO DE LEI Nº 3.893, DE 1997 11- criar, por lei, um Conselho Municipal de De-
(Do Sr. Ale~andre Ceranto) senvolvimento Rural (CMDR);
Incentiva a criação de Fundos de 11I - aceitar responsabilidade pela gestão do

Aval por governos municipais que aten- fundo de aval, o que ficará a cargo do CMDR;
derem aos requisitos que especifica. IV - elaborar e, periodicamente, revisar e atuali-

O Congresso Nacional decreta: zar, um Plano Municipal de Desenvolvimento Rural
Art. 1º O Governo Federal incentivará a cria- (PMDR) no qual se integrarão projetos públicos e pri-

ção, por governos municipais, de fundos de aval vados de investimento, com destaque para aqueles
para garantia de créditos de investimento concedi- cujo financiamento será garantido pelo fundo de aval;
dos a pequenos agricultores familiares no âmbito de V - contribuir com recursos orçamentários para
programas oficiais de apoio ao desenvolvimento da a constituição do fundo nos termos do art. 5º e do §
agricultura familiar. 2º do art. 7º.

Art. 2º Para os efeitos desta lei, considera-se § 3º Dos Estados que desejarem participar do
agricultor familiar aquele que explora a terra, na con- programa, requerer-se-á além de contrapartida fi-
dição de proprietário, parceiro, as~entado em pro- nanceira às contribuições da União e dos Municí-
grama de reforma agrária, arrendatário ou posseiro e pios, a disposição de normatizar, supervisionar e fis-
atenda, concomitantemente, às seguintes condições: calizar os fundos municipais de aval, por meio de

I - utiliza o trabalho direto seu e de sua família, conselho estadüal afeto à gestão de programa de
admitido o auxílio de, no máximo 2 (dois) emprega- apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar.
dos permanentes e a ajuda eventual de terceiros, Art. 4º O Poder Executivo normatizará, supervi-
quando o caráter sazonal da atividade o exigir; sionará e fiscalizará o uso dos recursos federais

11 - não detém, a qualquer título, área superior transferidos aos municípios.
a 4 (quatro) módulos fiscais, quantificados na forma Art. 5º A participação dos Governos Federal,
da legislação em vigor; estaduais e municipais na constituição dos fundos

11I_ aufere, no mínimo, 80% (oitenta por cento) municipais de aval dar-se-á na seguinte proporção:
da renda familiar bruta atual como resultado da ativi- para cada R$1,00 (um real) arrecadado no municí-
dade agropecuária, pesqueira ou extrativista; pio, o governo estadual contribuirá com R$1,50 (um

IV - reside na propriedade ou em aglomerado real e cinqüenta centavos) e o Governo Federal com
rural ou urbano próximo; R$2,50 (dois reais e cinqüenta centavos).

V - seja integrado ao elenco de beneficiários de Parágrafo único. As implicações orçamentárias
programa federal de fortalecimento da agricultura fa- e financeiras decorrentes desta lei serão incorpora-
miliar. das à Lei de Diretrizes Orçamentárias e considera-

Parágrafo único. Incluem-se entre os beneficiá- das no Orçamento da União do ano subseqüente.
rios dos fundos municipais de aval os pescadores ar- Art. 6º A concessão do aval far-se-á mediante
tesanais e os produtores extrativistas que se enqua- acordo prévio do CMDR com o agente financeiro,
drem na condição de economia familiar, bem como pelo qual o primeiro assegura ao segundo o paga-
suas cooperativas e associações. mento da parcela correspondente à sua responsabi-

Art. 3º A concessão dos incentivos à criação de lidade de avalista, na hipótese de inadimplemento do
fundos de aval assenta-se em uma estratégia de mutuário.
parceria entre os Gn\lp~:lOS Municipais, Estaduais e § 1º A relação entre o CMDR e o agente finan-
Federal, a iniciativa privada e os agricultores familia- ceiro será consubstanciada em convênio específico,
res e suas organizações. no qual estarão especificadas as respectivas respon-

§ 12 Para participar do programa de incentivos, sabilidades e designados os responsáveis para, em
t;S Estados e Municípic~ deverão, por livre adesão, nome do CMDR, conceder os avales.
satisfazer aos requisitos que forem estabelecidos § 22 Na seleção das agentes financeiros que
pelo Governo Federal e também oferecer as contra- participarão dos financiamentos garantidos pelo fun-
partidas requeridas. do de aval, prioridade será dada àquele que segurar

§ 22 São os seguintes os requisitos que os mu- o financiamento junto à companhia seguradora.
nicípios que optarem pela participação no programa § 32 A concessão de aval não exime a institui-
deverão satisfazer: ção financiadora da análise do cadastro do propo-

I - participar de programa federal de apoio ao nente assim como da certificação da viabilidade eco-
desenvolvimento da agricultura familiar; nômica do projeto beneficiado pelo financiamento,
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com o mesmo rigor e cautela observados em contra- aval de forma que lhes seja assegurada a necessá-
tos sem aval do CMDR. ria Iiquidez, o máximo rendimento e o mínimo risco.

§ 49 Os avaleS que forem'concedidos ao ampa- § 19 Os rendimentos obtidos de aplicações dos
ro dos fundos de que trata a presente lei serão de recursos de um fundo serão incorporados ao próprio
caráter complementar às garantias oferecidas pelo patrimômo.
proponente, e não podem ultrapassar a 80% (oitenta § 2\! Desde que não comprometa a finalidade
por cento) do valor total das garantias oferecidas na precípua a que se destina, o patrimônio do fundo po-
operação. derá ser utilizado no financiamento das próprias ati-

Art. 7º Pela obtenção do aval, o tomador do vidades agropecuárias.'
crédito pagará taxa de no mínimo 1% (um por cento) Art. 12. O Poder Executivo regulameT\tará esta
e no máximo 5% (cinco por cento) do valor do con- lei complementar no prazo de 60 dias, contados a
trato de financiamento. partir da data de sua publicação.

§ 19 Os valores da taxa, observados os limites Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
definidos no caput, obedecerão a tabela que será publicação.
proposta pelo CMDR e confirmada pelo conselho es- Art. 14. Revogam-se, as disposições em contrário.
tadual encarregado da supervisão do programa, e
serão tanto mais elevados quanto maior for o com- Justificação
prometimento de recursos do fundo de aval no con- O Programa de Apoio ao Desenvolvimento da
junto das garantias oferecidas na operação de crédito. Agricultura Familiar (PRONAF), ainda em seu se-

§ 22 Os recursos arrecadados mediante co- gundo ano de funcionamento, já é um dos mais bem
brança da referida taxa destinar-se-ão ao fundo de sucedidos do atual Governo, justamente por sua ca-
aval do município e poderão ser incluídos na quota- pacidade de combinar objetivos sociais com metas
parte do município, 'a que se referem o caput do art. econômicas. O programa ainda está em fase de ex-
52 e o art. 32

, no inciso V do § 22
• pansão e, oxalá possa manter o ritmo de crescimen-

Art. 89 Na hipótese de inadimplemento e de to e continuar sendo aperfeiçoado.
correspondente cobertura da dívida pelo fundo de No entanto, o Pronaf padece de um grave pro-
aval, o mutuário ficará impedido, pelo prazo de 10 blema. Por não poderem oferecer as garantias exigi-
(dez) anos, contados a partir da data de desembolso das pelas instituições financeiras os pequenos agri-
da cobertura, de receber novo aval. cultores - beneficiários do programa - não têm tido

§ 19 O CMDR, na qualidade de gestor do fundo acesso aos créditos de investimento colocados à
de aval, poderá estabelecer outras penalidades ao sua disposição. Para saná-lo, pensou-se que a cria-
mutuário inadimplente. ção de fundos de aval, pelos quais a sociedade ve-

§ 29 Caso o mutuário ressarça o fundo dos pre- nha a suprir as garantias de que os agricultores ne-
juízos sofridos, o prazo de exclusão de 10 (dez) cessitam, pudesse ser a solução. Concordamos com
anos poderá ser reduzido a critério de norma regula- este ponto de vista que é compartilhado por outros
dora a ser baixada pelo CMDR. parlamentares que têm apresentado projetos de lei

Art. 99 O CMDR proporá e o respectivo conse- criando os referidos fundos.
lho estadual decidirá sobre tetos de concessão de Nossa crítica a outros projetos de criação de
aval, individuais e coletivos, com o objetivo de evitar fundos de aval em tramitação nesta Casa reside no
a concentração e reduzir o risco das aplicações dos fato de os fundos pretendidos serem fundos nacio-
recursos do fundo. nais. Um fundo federal de aval tem um grave defeito,

Art. 10. O comprometimento cumulativo dos re- qual seja o de estimular a inadimplência de parte
cursos do fundo com a concessão de avales não po- dos mutuários e o relaxamento! das normas de ge-
derá, em qualquer hipótese, exceder a 10 (dez) ve- renciamento da poupança pública, por parte dos
zes o valor do patrimônio líquido do fundo. bancos.

Parágrafo único. O conselho federal e os con- No mundo real, o que temos de considerar são
selhos estaduais poderão, no âmbito de suas res- os interesses das partes envolvidas e como estas
pectivas jurisdições, .estabelecer outras restrições à reagirão diante de medidas que impactem seus inte-
aplicação dos recursos dos fundos municipais e ao resses. Da perspectiva do mutuário, será inequívoco
comprometimento do patrimônio de cada um. o estímulo ao super-endividamento e à inadimplên-

Art. 11. O Poder Executivo poderá disciplinar a cia..A garantia pública propiciada pelo. fundo estimu-
utilização do patrimônio dos fundos municipais de lará ademanda de crédito; propostas de maior risco
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serão apresentadas e o inadimplemento crescerá,
com a conta sendo paga pela sociedade.

Pelo lado aos bancos, é-inevUável o relaxa
mento das boas normas bancárias. Se um fundo pú
blico cobrir o risco de um empréstimo, o banco não
terá estímulo algum a fazer o esforço que dele se
exige para avaliar com rigor a viabilidade da propos
ta. Ao criar o fundo, a lei estará retirando da institui
ção financeira o incentivo à aplicação dos princípios
consagrados da prudência bancária.

No entanto, é nossa convicção que um fundo lo
cai pode ser eficiente quando um fundo nacionai falha.
Consideremos a situação em que as garantias aos fi
nanciamentos sejam oferecidas por um grupo pequeno
de agricultores, ou por uma associação de agricultores,
no âmbito do município. Nessa escala, o grupo terá
condições não apenas de fiscalizar, mas de balizar o
comportamento de seus membros. A punição é a ex
clusão do grupo e os mecanismos sociais de controle
serão mais eficazes, pois o "calote" será percebido
corno um golpe contra o grupo. Em um fundo nacional,
a percepção é a de que o golpe é contra o Govemo de
Brasnia e o infrator será por muitos considerado um
"esperto". O banco, por sua vez, conhecendo as limita
ções financeiras do fundo municipal saberá até que
ponto poderá "esticar a corda".

Atentos a estes aspectos do comportamento
de agricultores e administradores de instituições fi
nanceiras, optamos por estimular a criação de fun
dos municipais em vez de criar um único fundo na
cional. Como um bônus extra, a proposta tem o mé
rito de estimular a autonomia e a responsabilidade
dos governos locais, o único caminho de modern
ização do Estado e da sociedade brasileira que se
pode considerar imune a retrocessos. Eis porque pe
dimos o apoio desta Casa ao presente projeto de lei.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 1997.
Deputado Alexandre Ceranto.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N!! 210, DE 1997

(Do Sr. Paulo Lustosa)

Estabelece normas, relativas ao traa

tamento simplificado e favorecido, nos
campos administrativo e creditício, para
as empresas de pesca ou de aqüicultura,
os pescadores artesanais e suas coope
rativas, institui o Fundo Nacional de De
senvolvimento Pesqueiro, altera disposi
tivos do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fe
vereiro de 1967, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica assegurado, às empresas de pesca
ou de aqüicultura, aos pescadores artesanais e às
suas-cooperativas, tratamento· jurídico simplificado e
favorecido nos campos administrativo e creditício, na
conformidade do disposto nesta lei.

Art. 2º Às empresas de pesca ou de aqüicultu
ra, aos pescadores artesanais e às suas cooperati
vas ficam asseguradas condições favorecidas relati
vamente a encargos financeiros, prazos e garantias,
nas operações que realizarem com instituições fi
nanceiras, inclusive bancos de desenvolvimento e
entidades oficiais de fomento, na forma a ser regula
mentada pelo Poder Executivo.

§ 1º O Poder Executivo incentivará os agentes
financeiros públicos e privados a estabelecer linhas
de crédito diferenciado para as empresas de pesca
ou de aqüicultura, os pescadores artesanais e as
suas cooperativas, com recursos, entre outros, do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Pesqueiro.

§ 2º Nas operações creditórias a que se refere o
caput, de valor até vinte mil Unidades Fiscais de Refe
rência - UFIR, as garantias exigidas ficam restritas aos
próprios bens financiados, à fiança e ao aval.

§ 3º As empresas de pesca ou de aqüicultura,
os pescadores artesanais e suas cooperativas ficam
incluídos entre os beneficiários do Fundo de Garan
tia para Promoção da Competitividade - FGPC, ins
tituído pela Medida Provisória nº 1.601, de 11 de no
vembro de 1997.

Art. 3º Fica instituído o Fundo Nacional de De
senvolvimento Pesqueiro, destinado a promover o
desenvolvimento da pesca no Brasil, mediante o
aporte de recursos para:

I - financiamento de operações de investimento
na modemização de equipamentos, instrumentos, pe
trechos e embarcações utilizados na pesca comercial;

11 - financiamento da implantação de projetos
de beneficiamento e processamento industrial de
pescado, aqüicultura e turismo de pesca amadora;

111 - apoio financeiro, a fundo perdido, às colô
nias e cooperativas de pescadores artesanais, para
reciclagem profissional, aprimoramento tecnológico
e gerencial e assistência social às famílias dos pes
cadores artesanais;

IV - custeio de órgão da Administração Pública
Federal com competência sobre os assuntos da pesca.

Art. 4º Constituem fontes de recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Pesqueiro:

1- receitas de taxas e multas relativas às ativi
dades de pesca e aqüicultura;
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11 - dotações orçamentárias, inclusive saldos
de exercícios financeiros anteriores e créditos suple
mentares e e$~dais que.lhe forem destinados;

111 - retornos das operações de empréstimo
realizadas com os recursos do Fundo;

IV - ingressos de capital, juros, comissões e
outras receitas resultantes de aplicações financeiras,
desde já autorizadas; e

V - contribuições, doações, subvenções, em
préstimos, legados e outras fontes que lhe forem
destinados por entidades públicas ou privadas, na
cionais, internacionais ou estrangeiras.

§ 12 Dos recursos referidos no inciso I do ca
put, 40% (quarenta por cento), no mínimo, serão
destinados à finalidade referida no inciso IV do art.
32, em cada exercício financeiro.

§ 22 Do total de recursos do Fundo, 10% (dez
por cento), no máximo, serão destinados à finalidade
referida no inciso 111 do art. 32 , em cada exercício fi
nanceiro.

Art. 52 Os artigos 62,16,19,51, 72 e 93 do De
creto-Lei n2 221, de 28 de fevereiro de 1967, pas
sam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6º Toda embarcação, nacional ou
estrangeira, que se dedique à pesca, além
do cumprimento das exigências das autori
dades marítimas, deverá ser inscrita em ór
gão da Administração Pública Federal com
competência sobre os assuntos da pesca,
mediante o pagamento de taxa anual.

§ 1º Ficam dispensadas do pagamento
da taxa a que se refere o caput as embarca
ções utilizadas na pesca artesanal e, para
oS demais casos, o valor da taxa será esta
belecido em regulamento e variará segundo
o porte da, embarcação e as espécies a cuja
pesca se dedique.

§ 22 A inobservância do disposto neste
artigo implicará a interdição do barco até a
satisfação das exigências impostas pelas
autoridades competentes, sem prejuízo da
multa que for aplicável."

"Art. 16. Os prêmios dos seguros apli
cáveis às embarcações de pesca legalmen
te autorizadas ficam reduzidos em, no míni
mo, 30% (trinta por cento), em relação aos
prêmios aplicáveis a embarcações similares,
utilizadas em outras atividades."

"Art. 19. Para exercer suas atividades
no território nacional, toda indústria pesquei
ra deve inscrever-se no Registro Geral da
Pesca e da Aqüicultura, na forma do art. 93.'1

"Art. 51. As pessoas físicas e jurídicas
que se dedicam à aqüicultura devem inscre
ver-se no Registro Geral da Pesca e da
Aqüicultura; na forma do art. 93.·

"Art. 72. Os valores relativos ao paga
mento das taxas e multas referidas nesta lei
serão recolhidos em banco oficial federal, à
ordem do Fundo Nacional de Desenvolvi
mento Pesqueiro.·

"Art. 93. Fica instituído o Registro Ge
rai da Pesc,a e da Aqüicultura, sob a respon
sabilidade de órgão da Administração Públi
ca Federal com competência sobre os as
suntos da pesca.

§ 12 A inscrição dos armadores de pes
ca, das indústrias pesqueiras, das empresas
de pesca ou de aqüicultura e dos aqüiculto
res no Registro Geral da Pesca e da Aqüi
cultura dar-se-á mediante o pagamento de
taxa anual, cujo valor será estabelecido em
regulamento.

§ 22 As cooperativas, colônias e outras
organizações exclusivamente constituídas
de pescadores artesanais ficam dispensa
das do pagamento da taxa a que se refere o
§ 1º."

Art. 6º No prazo de 60 (sessenta) dias, conta
dos a partir da data de publicação desta lei, o Poder
Executivo baixará o regulamento do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Pesqueiro, em que serão defini
das, entre outros aspectos, as competências institu
cionais relativas à sua administração.

Art. 72 As implicações orçamentárias e finan
ceiras decorrentes desta lei serão incorporadas à Lei
de Diretrizes Orçamentárias e consideradas no Or
çamento da União do ano subseqüente.

Art. 82 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

As empresas de pesca ou de aqüicultura, os
pescadores artesanais e suas cooperativas são res
ponsáveis pela produção de centenas de milhares
de toneladas de pescado a cada ano, em nosso
País, fonte de proteína de excelente qualidade, des
tinado à alimentação do povo brasileiro. São tam
bém responsáveis pela manutenção de grande nú
mero de empregos: estima-se que cerca de quatro
milhões de pessoas dependem direta ou indireta
mente da pesca no Brasil; a grande maioria encon
tra-se engajada no segmento artesanal.
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(Do Sr. Elias Murad)

Dispõe sobre a venda e locação de fi
tas de vídeo com cenas de sexo explícito.
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Todavia, o setor pesqueiro, que apresentara O Congresso Nacional decreta:
crescimento gradativo até o ano de 1985, quando a Art. 12 As fitas de vídeo com 'cenas de sexo ex-
produçãó total aprõximoú-se'çJ~ llJ1Ílhão'de toneláéfas, plícito somente poderão ser vendidas ou alugadas a
há mais de uma década enContra-se "em crise. Su.a maiores de 18 (deloito) anos e mediante apresenta-
produção reduziu-se e se mantém estagnada; o núme- ção de documento de identidade, cujo número, data
ro de empregos não aumenta e tende mesmo a dimi- e órgão de expedição deverá ser anotado pelo esta-
nuir, com as crescentes importações de pescado. belecimento que efetuar a venda ou locação.

A superação das presentes dificuldades de- Parágrafo único. A desobediência ao disposto
manda uma política governamental mais efetiva, nesta lei sujeitará os infratores fi multa de
com incentivos capazes de dar novo fôlego aos R$1.000,00, por infração.
agentes econômicos do setor. Somente um conjunto Art. 2º O Poder Executivo estabelecerá, em re-
de medidas, como as propostas no presente projeto gulamento, o órgão competente pará fiscalizar o
de lei complemçntar, poderá reverter a situação des- cumprimento desta lei e aplicar a multa prevista no
favorável e lançar a pesca e a aqüicultura brasileiras parágrafo único do artigo anterior.
em um novo e permanente processo de desenvolvi- Art. 32 O Poder Executivo regulamentará esta
mento. lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Os principais aspectos são os seguintes: Art. 4º Esta lei entra em vigor após a sua regu-
• tratart:lento simplificado e favorecido, nos lamentação.

campos administrativo-e' creditício, para as empre- Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
sas de pesca ou de aqüicultura, os pescadores arte- Justificação
sanais e suas cooperativas;

• instituição do Fundo Nacional de Desenvol- A venda e a locação de fitas devídeo pomográfi-
vimento Pesqueiro, destinado a financiar operaçõ- cos está sendo feita sem nenhum controle, até mesmo
es de investimento na modernização de equipa- a crianças e adolescentes de qualquer idade.
mentos, instrumentos, petrechos e embarcações Permitir o acesso a tais fitas de pessoas que, por
utilizados na pesca comercial; a implantação de sua pouca idade, ainda.não estão amadurecidas biológi-
projetos de beneficiamento e processamento in- ca e emocionalmente, por certo prejudica o desenvoM-
dustrial de pescado, aqüicultura e turismo de pes- mento de sua personalidade e a sua educação geral.
ca amadora; dar apoio financeiro, a fundo perdido, Acreditamos ser urgente a necessidade de dis-
às colônias e cooperativas de pescadores artesa- ciplinar o assunto, estabelecendo em lei que o aces-
nais, para reciclagem profissional, aprimoramento so a estas fitas só pode ser permitido a maiores de
tecnológico e gerencial e assistência social às fa- idade, devidamente identificados.
mílias dos pescadores artesanais e, finalmente, Este é precisamente o objetivo do nosso projeto
auxiliar o custeio do Ibama; de lei, que estabelece multa para os casos de infração.

• alteração de dispositivos do Decreto-Lei nº Por estes motivos esperamos contar· com o
221, de 28 de fevereiro de 1967, a principal norma apoio de todos os ilustres parlamentares para a
legal que trata da pesca e da aqüicultura, com a fina- aprovação do nosso projeto.
Iidade de reduzir a burocracia incidente sobre essas Sala das Sessões, 20 de novembro de 1997. -
atividades, desonerar o segmento artesanal e dire- Deputado Elias Murad.
cionar adequadamente os recursos resultantes das' PROJETO DE LEI Nº 3.895, DE 1997
taxas e multas estabelecidas. (Do Sr. Elias Murad)

Com base no exposto, espero contar com o im-
prescindível apoio de meus ilustres Pares no Legis- Torna obrigatória a presença de selo
lativo Federal, com o propósito de aprovar, com a de garantia nas embalagens de alimentos
brevidade possível, a presente proposição. industrializados nas condições que espe-

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1997. _ cifica e dá outras providências.
Deputado Paulo Lustosa. O eongresso Nacional decreta:

Art. 12 É vedada a comercialização de alimen
tos industrializados cujas embalagens não apresen
tem selo de garantia indicativo da qualidade dos res
pectivos produtos, atestada mediante prévia análise
e inspeção pelos órgãos competentes.
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Art. 2º A inobservância do disposto no artigo O Congresso Nacional decreta:
anterior torna os produtos a que se refere inadequa- Art. 1º Os órgãos ou empresas responsávei,s
dos para o consumo, por vício de qualidade. pela administração de transporte coletivo público, de

Art. 3º A inobservância do disposto no art. 1º su- qualquer natureza, em que o pagamento do serviço
jeita os produtores e comerciantes às seguintes sançõ- seja feito quando do acesso à respectiva estação ou
es administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, terminal, ficam obrigados a instalar nesses recintos,
penal e das definidas em normas específicas: onde o usuário aguarda o meio de transporte, ba-

I - multa; nheiro e telefone públicos.
11 - apreensão do produto; Art. 2º Os órgãos e empresas de que trata o ar-
111 - inutilização do produto; tigo anterior terão prazo de 180 (cento e oitenta)
IV - proibição de fabricação do produto; dias, contados da data da publicação desta lei, para
V - suspensão temporária de atividade; fazer nas respectivas estações ou terminais de
VI - cassação de licença do estabelecimento; e transporte as adequações para atender às determi

nações estabelecidas no art. 12•

ment:1I - interdição, total ou parcial,'do'estabeleci-- Art. 3º Será aplicada multa diária, no valor de
1.000 (mil) Ufir ao órgão ou empresa que não cum-

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará esta prir as determinações estabelecidas no art. 1º.
lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de sua Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. publicação.

Art. 5º Esta lei entra em vigor no prazo de 180 Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
(cento e oitenta) dias a contar de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. Justificação
Justificação O transporte coletivo representa considerável

custo no orçamento do trabalhador. O metrô, as bar-
Buscamos com este projeto tomar obrigatória a cas e os ônibus têm na maioria das cidades brasilei-

comprovação da análise e inspeção prévias em todo e ras um alto custo. Quando o trabalhador está de-
qualquer alimento industrializado, por parte dos órgãos sempregado, que é a situação de milhões de brasi-
competentes. Trata-se de iniciativa, a nosso ver, de há leiros, o custo do tran&porte toma-se relativamente
muito necessária. Com efeito, já é hora de garantir ao mais alto. O projeto/tlue ora apresentamos busca
cidadão brasileiro a tranqüilidade de saber-se protegi- dar mais conforto e tomar mais econômica a utiliza-
do pelo Poder Público com relação à qualidade dos ali- ção de transporte coletivo pelos trabalhádores.
mentos industrializados que lhe são oferecidos. Um tato que ocorre freqüentemente com mui-

A exigência de um selo de garantia indicativo tas pessoas, especialmente nas grandes cidades, é
da qualidade do produto nas respectivas embala- marcar encontro nas estações de metrô ou de bar-
gens permitiria, assim, alcançar um duplo objetivo. coso Normalmente, para ter acesso a essas estaçõ-
De um lado, seria aperfeiçoada ainda mais a eficácia es o trabalhador paga anteGipadamente o preço da
dos mecanismos de defesa do consumidor. De outra passagem, de forma que, se, por qualquer motivo,
parte, seriam atendidas exigências de saúde pública ele sair da estação, perderá o equivalente ao preço
de importância indiscutível. Estes fatores concorrem, de uma passagem.
portanto, para a utilidade da proposta que ora sub- Portanto, caso dê qualquer problema em um
metemos à apreciação do Congresso Nacional. encontro que duas pessoas de uma família haviam

Por todos estes motivos, contamos com o combinado em uma estação de metrô, por exemplo,
apoio de nossos pares congressistas para a aprova- para daquele ponto irem a uma consulta médica, e
ção deste projeto. Ilão houver na citada estação um telefone público,

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1997. - essa pessoa terá que sair da estação, procurar um
Deputado Elias Murad. telefone público e depois pagar nova passagem para

voltar à estação. O mesmo raciocínio é válido se o
PROJETO DE LEI Nl! 3.896, DE 1997 passageiro tiver qualquer necessidade fisiológica e

(Do Sr. Arlindo Chinaglia)
não dispuser, na estação, de um banheiro público

Dispõe sobre a obrigatoriedade de para utilizar.
instalação de banheiros e de telefones Nossa proposição, ao estabelecer com exigên-
públicos em estações de transporte cia mínima para estações ou terminais de passagei-
coletivo. ros a instalação de banheiros e telefones públicos
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em muito contribuirá para a melhoria· do transporte
público e para a redução do seu custo para o traba
lhador.

Esperamos, pois, contar com o apoio de nos
sos eminentes Pares na certeza de que, aperfei
çoando o nosso Projeto, haverão de transformá-lo
em lei das mais oportunas.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1997. 
Deputado Arlindo Chinaglia.

REQUERIMENTO N2 ,DE 1997
(Do Sr. Jair Meneguelli)

Solicita a retirada do Projeto de Lei
Complementar n2 115, de 1996.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. EXª, nos termos do art. 104, ca

put, do Regimento Interno, a retirada do Projeto de
Lei Complementar nº 115/96, de minha autoria, que
·regulamenta dispositivos da Convenção nº 158 da
Organização Internacional do Trabalho - OIT, e de
termina outras providências".

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1997.
Jair Meneguelli, Deputado Federal.

REQUERIMENTO Nº ,DE 1997
(Do Sr. Luciano Zica)

Senhor Presidente,
Os jornais Correio Braziliense e Jornal de

Brasília, edição de 18-11-97, publicaram como Infor
me Publicitário "Gás de cozinha" (cópias em anexo),
sem qualquer autorização, o conteúdo integral do
discurso que proferi à Tribuna da Câmara dos Depu
tados em 22-10-97, denunciando os verdadeiros cri
mes cometidos pelas empresas (praticamente sem
exceção) que atuam no ramo de comercialização do
conhecido "gás de cozinha" no Brasil.

Vossa Excelência é testemunha de minha in
cansável luta contra os abusos cometidos contra os
cidadãos consumidores e pelo ressarcimento dos
prejuízos causados aos cofres públicos, a qual não
busca defender nenhum dos setores envolvidos na
distribuição e comércio de gás.

Porém, surpreendido verifiquei a publicação
desautorizada de meu pronunciamento que, apesar
de público, não posso permitir a sua utilização como
meio de fortalecer quaisquer das partes envolvidas
na disputa do mercado. Não tolerarei que minha
atuação parlamentar, marcada pela defesa dos inte
resses dos trabalhadores e consumidores, venha a
ser instrumentalizada por forças cujas práticas irre
gulares sempre denunciei e combati.

Neste sentido, apesar da publicidade da minha
denúncia alcançada pela publicação, agride-me a
possibilidade de vinculação como possível aliado
dos setores em disputa. Em assim sendo, as referi
das publicações atingem e podem comprometer in
delevelmente a minha imagem perante a sociedade,
o que caracteriza a hipótese de proteção por parte
da Procuradoria Parlamentar da Casa.

Buscando esclarecer o ocorrido, impedindo a
vinculação de meu nome e minha imagem a qual
quer dos setores em disputa, enviei no mesmo dia,
18-11-97, ofício a amb-os os meios de comunicação
solicitando o nome dos responsáveis pela publica
ção bem como de quem as custeou.

Respondeu-me apenas o Diretor Comercial do
Jornal de Brasília e si,mplesmente para dizer que a
mencionada publicação foi autorizada pela agência
OM&B - Organização Mário e Brockers Propaganda
ltda., com endereço à Av. T-4, nº 1.445 - Setor
Bueno - Goiânia - GO.

Vê-se, de imediato, que a autorizadora é em
presa de marketing o que, evidentemente, caracteri
za apenas intermediação, não satisfazendo o reque
rimento feito. Por outro lado, o silêncio omissivo do
jornal Correio Braziliense, também não pode ser to
lerado.

Posto isso, nos termos do art. 21 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelência o encaminhamento imediato do presente
instrumento à Procuradoria Parlamentar para que,
no exercício de suas atribuições, promova todas as
ações cabíveis com vistas a esclarecer as circuns
tâncias em que foram publicados os referidos Infor
mes, os objetivos visados, bem como os autores (e
não quem autorizou) e custos, tudo em defesa da
imagem deste parlamentar perante a sociedade.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1997. 
Deputado Luciano Zica, PT - SP.

GÁS DE COZINHA

DEPUTADO EXIGE DEVOLUÇÃO
PELO FRETE COBRADO A MAIS

(Discurso pronunciado pelo Deputado Luciano Zica
(PT - SP) em 22 de outubro de 1997)

Jornal de Brasília

18-11-97
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores De

putados, venho mais uma vez a esta Tribuna, levan
tar algumas questões sobre a relação do DNC com
as companhias de Gás.

É sem dúvida, no Ministério de Minas e Ener
gia e, há muito tempo, onde concentram-se os maio-
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resinteresses internacionais, muitos dos quais infil
trados em nossas empresas, com o que ma!>Caram
as suas atividades.

Existem muitos exemplos dessas considerá
veis infiltrações, mas, no momento, detenho-me no
campo do Gás Liqüefeito de Petróleo, o conhecido
gás de cozinha, presente em quase todos os lares
brasileiros.

Senhor Presidente, infelizmente, tão 'estratégi
co comércio encontra-se nas mãos de uma dúzia de
distribuidores, das quais 6 dominam cerca de 90%
do setor. Há pouco mais de vinte anos, quando o va
lor de consumo era menos da metade, existiam cer
ca de trinta distribuidores de gás de cozinha. Só que
o truste - hoje com a amena terminologia de multi
nacional - foi comprando e fechando as companhias
nacionais, daí o triste domínio do capital estrangeiro.

Além de tal condenável ingerência, os algozes
estrangeiros, mais seguros pelo neoliberalismo que
assola o Brasil, agora estão indo mais além, porque
já nos criticam em nosso próprio País.

No dia 7-10-97, em reunião realizada na Secre
taria de Direitos Econômicos do Ministério da Justi
ça, presidida pelo seu próprio Presidente Ruy Couti
nho, o Sr. Miguel Mironiuc, brasileiro nato, mas italia
no por adoção econômica, representante e um dos
testas-de-ferro do poderoso grupo italiano Agip Li
quigás, não satisfeito com a reação às suas indeco
rosas propostas por maior controle na distribuição do
gás de cozinha, teve a audácia de, entre alguns im
propérios, sair-se - pasmem! - com a seguinte fra
se: Esse (sic) não é um país sério.

O pronome demonstrativo literalmente empre
gado foi o "Esse" e não "Este". Apesar de encontrar
se no Brasil, numa reunião de Órgão Oficial brasilei
ro, o infeliz representante da empresa italiana Agip
Liquigás preferiu o emprego do pronome distante,
como de longe e ao longe, ele e sua empresa prefe
rem tratar o nosso País.

Entretanto, e ao mesmo tempo, também inda
go a Agip Liquigás do Sr. Mironiuc, se o tal conceito
de "País não sério" é porque o DNC - Departamento
Nacional de Combustíveis continua não cobrando a
diferença pelo benefício do frete, indevidamente re
passado - o termo certo é roubado - ao consumidor
da região de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro.

Por sinal, há poucos dias consegui colher mais
dados sobre esse autêntico roubo.

Melhor explicando: desde quando começou a
operar, há anos, a Unidade de Processamento de
Gás Natural da Petrobras, em Cabiúnas; Macaé 
RJ, a Agip Liquigás eoutras Cias vêm se benefician-

do de uma falsa e criminosa estrutura de preços,
porque em recebendo o gá~ "à boca da sua porta"
continuou cobrando do consumidor acrescido do fre
te, ou seja, como se estivesse recebendo o gás das
refinarias de Duque de Caxias e o transportando até
Macaé. O botijão que é vendido a R$6,17 em Duque
de Caxias é vendido por R$6,78 em Macaé e região.
O roubo é de R$0,71 por botijão.

Para se ter uma idéia, a produção de Cabiúnas
no último mês de setembro foi de 6 milhões 884 mil
quilos de gás de cozinha. Como cada botijão tem 13
quilos, eqüivale a dizer que, em 524 mil botijões o
roubo foi de R$O,71 x 524 mil, ou seja,
R$372.040,OO (Trezentos e setenta e dois mil e qua
renta reais). Isso, só no mês de setembro. A Petro
bras e o DNC vão dizer oficialmente qual o montante
do roubo, desde a inauguração da Agip Liquigás até
a data de hoje.

Como se vê, Sr. Presidente, falta estrutura mo
rai a esse representante dos interesses italianos,
para falar em seriedade. Primeiro, o truste Agip Li
quigás precisa devolver ao Brasil o que nos vem rou
bando.

Por outro lado - isso sim - o DNC precisa apu
rar e responder esta denúncia. E, cobrar da Agip Li
quigás o que nos é devido. Os responsáveis devem
responder pelos prejuízos causados e serem puni
dos exemplarmente.

Isso representa, um prejuízo ao País de milhõ
es de reais, já que o DNC não vem cobrando a dife
rença do frete, como deveria, e é obrigação. O Go
verno, através do DNC faz vistas grossas, mas as
Cias de Gás de olhos abertos e boca grande - não
perdoa o consumidor e nem recolhe para o govemo
o que não é seu. Isso é o que se chama "Ganhar em
Dobro", ou melhor "Roubar em Dobro".

Para finalizar, -gostaríamos de fazer uma inda
gação, quando as distribuidoras de gás vão devolver
aos cofres públicos, mais precisamente à Petrobras,
os milhões de reais sonegados do Frete de Uniformi
zação de Preços - FUP?

Era o que tinha a dizer.

INDICAÇÃO Ne 1.080, DE 1997
(Da srª Dalila Figueiredo e outros)

Sugere a celebração de Acordo en
tre Brasil e Paraguai para a aplicação da
lei brasileira quando se tratar de criança
ou adolescente.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça,
O Código Penal do Paraguai estabelece a isen

ção de pena para menores de 14 anos.
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. Os menores de 18 anos que praticarem delitos mia financeira, organizacional, administrativa e de
naquele país .~ão .imP.!::Itáveis, podendo ser presos, acordo com o que preceitua a Constituição Federal e
processados e condenados. a'presente lei.

Sendo países vizinhos, há necessidade de pro- Art. 22 O Conselho Fêderal de Secretariado -
teção dos inimputáveis pela lei brasileira que prati- CFS, e os Conselhos Regionais de Secretariado -
quem crimes no Paraguai. Daí a necessidade de se CRS, têm por finalidade o disciplinamento do exercí-
estabelecer um Acordo com esse país no sentido de cio da profissão de Secretário, hem como a normati-
aplicação da lei brasileira aos adolescentes nessa si- zação e aplicação do Código de Ética Profissional,
tuação e não sendo possível isso no Paraguai, então dos profissionais que desempenham as 'atribuições
que os menores sejam transferidos para o Brasil, da Lei nº 7.377, de 30 de setembro de 1985, e da
sendo submetidos ao Estatuto da Criança e do Ado- Lei nº 9.261, de 11 de janeiro de 1996.
lescente. Art. 3º O Conselho Federal de Secretariado, ao

Outra solução ~eria a uniformização da legisla- qual ficam subordinados os Conselhos Regionais de
ção penal sobre imputabilidade nos dois países, de Secretariado, terá jurisdição·-em todo o território na-
forma mais b~néfica à criança ou adolescente. cional e sede na capital da República e será com-

Assim, venho sugerir que se apresente uma posto por profissionais de secretariado habilitados
proposta de Acordo entre o Brasil e o Paraguai em nos termos da presente lei.
busca de solução para o problema dos adolescentes Parágrafo único. Haverá um Conselho Regio-
brasileiros cOI1~iderados imputáveis naquele país. nal em cada Estado e Território, com sede na res-

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1997. - pectiva capital, e no Distrito Federal.
Deputada Dalila Figueiredo. Art. 4º Conselho Federal de Secretariado -

REQUERIMENTO CFS, terá a seguinte composição:
(Da srª Dalila Figueiredo) I - Diretoria - composta por 1 Presidente, 2

Vice-Presidentes, 2 Secretários e 2 Tesoureiros;Requer o envio de Indicação ao Mi-
nistério da Justiça, sugerindo Acordo en- " - Conselho Fiscal - composto por três mem-
tre Brasil e Paraguai sobre inimputabili- bros efetivos e três membros-suplentes;
dade de adolescentes. fII - Plenário - composto por dois repre-

sentantes de cada Conselho Regional de Secretaria-
Senhor Presidente, do _ CRS, eleitos entre seus membros.
Requeiro a V. EXª, nos termos do art. 113, inci- § 1º Os Conselhos Regionais de Secretariado

so I e § 1º do Regimento Interno da Câmara dos De- _ CRS, terão composição idêntica ao Conselho Fe-
putados que seja encaminhada ao Poder Executivo deral de Secretariado _ CFS.
a Indicação em anexo, sugerindo a celebração de
Acordo entre Brasil e Paraguai, a fim de buscar solu- § 22 Os membros do Conselho Federal de Se-
ção para o problema dos menores brasileiros, inim- cretariado - CFS e respectivos Suplentes serão elei-
putáveis, que são imputáveis naquele país, sujeitos, tos pelo Plenário, por maioria de votos, em escrutí-
portanto a sofrer sanções penais quando praticarem nio secreto, e a duração de mandato será de três
delitos em seu território. anos, permitida a reeleição.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1997. - § 32 Poderão votar e serem votados os profis-
Deputada Dalila Figueiredo. sionais habilitados nos termos da presente lei.

PROJETO DE LEI Nº 3.897, DE 1997 Art. 52 São atribuições do Conselho Federal de
Secretariado - CFS:

(Da srª Dalila Figueiredo)
a) elaborar seu Regimento Interno;

Cria o Conselho Federal de Secreta- b) aprovar os Regimentos Internos organiza-
riado - CFS, e os Conselhos Regionais dos pelos Conselhos Regionais de Secretariado -
de Secretariado - CRS, e dá outras provi- CRS, modificando o que se tornar necessário, a fim
dências. de manter a respectiva unidade de ação;

O Congresso Nacional decreta: c) disciplinar o exercício da profissão de Secre-
Art. 12 Ficam criados o Conselho Federal de tário, aplicar penalidades, bem como enviar às auto-

Secretariado - CFS, e os Conselhos Regionais de ridades competentes minucioso relatório documenta-
Secretariado - CRS, dotados de personalidade jurí- do, sobre fatos que se apurarem e cuja solução não
dica própria, de direito privado, com inteira autono- seja de sua alçada;
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d) apreciar, decidir e julgar, em grau de recur
sos, as decisões dos Conselhos Regionais .de Se
cretariado - CRS;

e) publicar, no Diário Oficial da União, o rela
tório anual de seus trabalhos, em que deverá figurar
a relação dos profissionais registrados, em todo terri
tório nacional;

f) organizar o registro profissional e expedir, na
sua área de jurisdição, a Carteira de Identidade Pro
fissional, indispensável ao exercício da profissão, a
qual terá fé pública em todo o território nacional e
servirá de documento de identidade;

g) fixar o valor da anuidade e demais taxas ad
ministrativas, aplicar multas e penalidades, na área
de sua jurisdição;

h) normatizar a aplicação do Código de Ética
dos Profissionais de Secretariado, alterá-lo e publi
cá-lo no Diário Oficial da União;

i) instituir e alterar modelos de Carteira de
Identidade Profissional, Certificado de Inscrição, in
sígnias da profissão e demais impressos;

j) elaborar e aprovar o Balanço Financeiro, o
Relatório Anual de Atividades e a Previsão Orça
mentária e enviar cópia para os Conselhos Regio
nais de Secretariado - CRS, até 30 (trinta) dias após
a aprovação dos mesmos;

k) expedir resoluções e instruções para o bom
funcionamento do Conselho Federal de Secretariado
- CFS, e dos Conselhos Regionais de Secretariado
-CRS;

I) homologar, suprir ou anular atos dos Conse
lhos Regionais de Secretariado - CRS;

m) promover estudos, campanhas, pesquisas e
eventos para aperfeiçoamento profissional;

n) exercer as demais atribuições que lhe forem
conferidas por Lei;

o) convocar e realizar as eleições de sua Dire
toria.

Art. 6º São atribuições dos Conselhos Regio
nais de Secretariado - CRS:

a) elaborar seu Regimento Interno e submetê
lo à aprovação do Conselho Federal de Secretariado
-CFS;

b) organizar o registro profissional e expedir,
na sua área de jurisdição, a Carteira de Identidade
Profissional, indispensável ao exercício da profissão,
a qual terá fé pública, em todo o território nacional e
servirá de documento de identidade;

c) disciplinar o exercício da profissão de secre
tário, aplicar penalidades, bem como enviar às auto
ridades competentes minucioso relatório documenta
do, sobre fatos que se apurarem e cuja solução não

seja de sua alçada, observadas as diretrizes gerais
do Conselho Federal de Secretariado;

d) aprovar e fixar o valor da anuidade e demais
taxas administrativas, aplicar multas e penalidades
em sua área de jurisdição;

e) publicar, no Diário Oficial do Estado, relató
rio anual de seus trabalhos e a relação dos profissio
nais registrados na sua respectiva jurisdição;

f) cumprir, pontualmente, suas obrigações fi
nanceiras junto ao Conselho Federal de Secretaria
do-CFS;

g) credenciar as pessoas físicas e jurídicas que
queiram explorar o nome da profissão sob qualquer
pretexto e através de qualquer meio;

h) elaborar e aprovar o Balanço Financeiro e o
Relatório Anual de Atividades e a Previsão Orça
mentária e enviar para o Conselho Federal de Se
cretariado - CFS, para aprovação, até 30 (trinta)
dias após a aprovação dos mesmos pelo plenário do
respectivo Conselho Regional de Secretariado 
CRS;

i) decidir e julgar os assuntos atinentes à ética
profissional, impondo as penalidades cabíveis;

j) eleger a sua Diretoria e Delegados junto ao
Conselho Federal de Secretariado - CFS;

k) propor ao Conselho Federal de Secretariado
- CFS, medidas visando melhorias ao exercício pro
fissional;

I) promover palestras, eventos e pesquisas ob
jetivando a qualificação e o desenvolvimento profis-
sional; .

m) expedir resoluções e instruções para o bom
funcionamento do respectivo Conselho Regional de
Secretariado - CRS, observadas as diretrizes gerais
do Conselho Federal de Secretariado - CFS;

n) exercer as demais atribuições que lhes fo
rem cometidas por esta lei e pelo Conselho Federal
de Secretariado - CFS.

Art. 7º A renda do Conselho Federal de Secre
tariado - CFS, será composta por:

a) 20% (vinte por cento) da renda bruta de
cada Conselho Regional de Secretariado - CRS,
nela não se compreendendo doações, legados e
subvenções;

b) doações e legados;
c) rendas eventuais.
Art. 8º A renda bruta dos Conselhos Regionais

de Secretariado - CRS, será composta por:
a) taxa de expedição de carteiras de identidade

profissional;
b) pagamento de anuidades;
c) rendas eventuais;
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d) doações, subvenções e legados.
Art. 9º Explorar o nome da profissão de Secre

tário implicará em penalidade na falta do credencia
mento e aval junto ao Conselho Federal de Secreta
riado - CFS, obtidos através dos Conselhos Regio
nais de Secretariado - CRS, respectivos.

Art. 10. O registro profissional é obrigatório e o
profissional registrado no Conselho Federal de Se
cretário - CFS ou no Conselho Regional de Secreta
riado - CRS, de acordo com a presente Lei, recebe
rá a Carteira de Identidade Profissional, que terá fé
pública em todo o território nacional.

Art. 11. A falta do competente registro profis
sional toma ilegal o exercício da profissão ou ativida
de, sendo o infrator passível de punição, de acordo
com o previsto na apresente Lei, no Código de Ética
Profissional e na legislação vigente.

Art. 12. Será considerada infração:
a) o exercício da profissão, sem o devido regis

tro profissional;
b) falta de revalidação ou transferência, do re

gistro profissional por alteração de domicílio esta
dual;

c) falta de pagamento de anuidade ou qualquer
das taxas administrativas estabelecidas;

d) uso inadequado do nome da profissão;
e) infração do Código de Ética Profissional;
f) atos ou atividades que prejudiquem ou deni

gram a imagem da profissão;
g) exploração da profissão sem o aval do Con

selho de Secretariado respectivo;
h) o não comparecimento, sem justificativa, às

eleições do respectivo Conselho.
Art. 13. As multas e penalidades serão discipli

nadas pelo Regimento Interno, mas obedecendo o
seguinte critério:

a) advertência verbal;
b) advertência escrita;
c) multa;
d) censura;
e) suspensão, temporária ou definitiva, do

exercício profissional;
f) cassação do direito ao exercício profissional.
Art. 14. A suspensão do exercício da profissão,

temporária ou definitiva, será aplicada quando:
a) os profissionais forem responsáveis por

qualquer falsidade de assinatura de documentos, in
clusive cheques e contratos de seus empregadores;

b) utilização inadequada de informações a que
tenha acesso e que possa prejudicar ou comprome
ter a organização ou as chefias para as quais os pro
fissionais trabalham ou a sociedade em geral;

c) infração do Código de Ética da Profissão;
d) exercício ilegal da profissão.
Art. 15. Não havendo solução pacífica para o

conflito, nas instâncias dos Conselhos Regionais de
Secretariado - CRS e do Conselho Federal de Se
cretariado - CFS, a parte integrante deverá procurar
o competente órgão de Justiça, de acordo com a le
gislação vigente.

Art. 16. A primeira Diretoria, o Conselho Fiscal
e Suplentes e os Conselheiros integrantes do Plená
rio do Conselho Federal de Secretaria - CFS e dos
Conselhos Regionais de Secretariado - CFS, serão
nomeados pela Federação Nacional das Secretárias
e Secretários, com um mandato provisório de três
anos, e terão como atribuições:

a) promover junto a Federação Nacional das
Secretárias e Secretáriós e Sindicatos Estaduais de
Seéretárias e Secretários, todos os atos necessários
para a Implantação e funcionamento dos respectivos
Conselhos, inclusive elaboração e aprovação dos
respectivos Regimentos Internos e das normas elei
torais;

b) criar a Carteira de Identidade Profissional e
as normas para expedição do competente registro
profissional no prazo de 90 (noventa) dias a contar
da data de publicação da presente Lei;

c) atuar junto ao Ministério do Trabalho e Dele
gacias Regionais do Trabalho para a transferência
do acervo dos registros profissionais, dos profissio
nais de secretariado;

d) revalidar os registros profissionais, já exis
tentes, de acordo com a presente lei;

e) atuar com plenos poderes para cumprir e fa
zer cumprir o que determina a presente Lei;

f) promover a eleição da Diretoria definitiva, do
Conselho Fiscal e Suplentes, bem como dos Conse
lheiros integrantes do Plenário.

Parágrafo único. A Federação Nacional das
Secretárias e Secretários e os respectivos Sindica
tos Estaduais se comprometem a fornecer ao Con
selho Federal de Secretariado - CFS e aos Conse
lhos Regionais de Secretariado - CRS a relação de
seus associados com o fim específico de divulgação
dos Conselhos recém criados, para que os profissio
nais possam efetuar seus registros de acordo com a
presente lei.

Art. 17. As localidades inorganizadas em Sindi
catos, serão atendidas pelo Conselho Federal de
Secretariado.

Art. 18. O Conselho Federal de Secretariado fun
cionará como Tribunal Superior de Ética Profissional.
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Art. 19. Esta lei entr~ em vigor na data de sua
publicação.

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

É de praxe estabelecer, num mesmo diploma
legal, as características e condições de exercício da
profissão que se vai regulamentar, juntamente com a
criação dos Conselhos aos quais caberá exer~er não
só o disciplinamento do exercício profissional como
também o cumprimento do Código de Ética Profis
sional, bem como a fiscalização do exercício profis
sional.

A profissão de Secretário fugiu a regra geral.
De fato, seu reconhecimento data de 1978, através
da Lei nº 6.556, e a regulamentação de 1985, atra
vés da Lei nº 7.377, alterada em 1996 pela Lei nº
9.261, não tendo sido, entretanto, em nenhuma de
las, incluída a criação dos Conselhos nem definido
órgão disciplinador ou penalidade para seus infrato
res, mesmo possuindo Código de Ética desde 1973,
cuja última alteração foi publicada no Diário Oficial
da União em 1989.

Tal situação tem deixado uma lacuna na legis
lação que rege a profissão, dificultando a atuação
das entidades sindicais da Categoria - Sindicatos e
Federação Nacional - propiciando Cjue pessoas
inescrupulosas se autodeterminem profissionais de
secretariado, contrariando a legislação da profissão
e prejudicando, pelo mau exercício profissional, não
só a imagem da profissão e seus profissionais como
as empresas e instituições que equivocadamente as
contratam, os executivos e a sociedade em geral.

A criação dos Conselhos terá importante papel
na observância dos princípios éticos da profissão,.
resguardando os bons profissionais e preservando a
imagem, informações, objetivos e diretrizes das em
presas de diferentes ramos de atividade, gerando lu
cros inestimáveis para a sociedade como um todo.

Por si só esses fatos já fundamentam a necessi
dade de criação dos Conselhos não só como órgãos
fiscalizadores mas, principalmente, normatizadores da
profissão, na medida em que os registros profissionais
deixam de ser atribuição do Ministério do Trabalho, e
passam a ser efetuados pelos Conselhos.

Não obstante, a história da profissão em nosso
País tem mais de cinqüenta anos, dos quais os últi
mos trinta serviram para organizar os profissionais,
primeiraménte em associações civis estaduais, pos
teriormente em associações profissionais e nos últi
mos 10 anos em sindicatos estaduais. Na essência,
o modelo de união continuou sendo seguido·ao lon
go dos tempos, com a sindicalização, a Federação

Nacional que, em conjunto os 23 sindicatos esta
duais, possuem um trabalho uniforme em benefício
da categoria profissional· aos ·secretários de todo o
Brasil ~ da sociedade como um todo.

E~tas organizações sempre foram autônomas,
apolíticas, apartidárias e sem vinculação as centrais
sindicais, e o modelo de trabalho desenvolvido no
Brasil tem sido imitado por diversos países, entre os
quais EUA, Canadá, Moçambique, África do Sul, Bo
lívia, Uruguai, Paraguai, Argentina, Japã,o, França,
Itália, Espanha etc.

A regulamentação da profissão incentivou o in
gresso nos cursos de formação de Nível Médio e de
Nível Superior, existentes desde a década de 1970 e
a criação de cursos de Pós-Graduação em Secreta
riado. O trabalho dos Sindicatos Estaduais e da Fe
nassec e a regulamentação da profissão contribuí
ram não só para a formação de novos cursos, em to
dos os níveis, como um maior ingresso de estudan
tes, além de valorizar a profissão e atrair um maior
número de profissionais para exercê-Ia, inclusive os
do sexo masculino.

Os Sindicatos, em diversos Estados do País, fi
caram enca..regados de formar as turmas e procurar
e indicaJ professores, facilitando para os estabeleci
mentos de ensino a abertura dos cursos Técnico e
Sup!3rior em Secretariado, tanto no sistema de ensi
nO público como no privado, permitindo que a todos
os brasileiros, interessados na profissão, fosse pos
sível freqüentar os cursos de formação.

Hoje, com os cursos existentes e com igual
oportunidade em todos os Estados, com a profissão
regulamentada e levando em consideração as exi
gências do mercado de trabalho nacional e interna
cional, a Fenassec e os 23 si~dicatosestaduais plei
teiam a criação do Cqnselho Federal e dos Conse
lhos Regionais de Secretariado - fundamentados no
desejo da Categoria Profissional que representam 
como organização autônoma e independente finan
ceiramente, com o objetivo não só de fiscalizar,
como também de disciplinar o correto cumprimento
do Código de Ética Profissional, beneficiando não só
os secretários como as organizações e instituições
que contratam esses profissionais, assim como a so
ciedade em geral.

Além deste fato, o competitivo mercado de tra
balho, onde a profissão se coloca em terceiro lugar
entre as dez profissões que mais crescem no mun
do, exige desses profissionais diferentes responsabi
lidades no cargo que ocupam e no trato das informa
ções ás quais têm acesso, hoje muito mais comple
xas em decorrência da tecnologia da informação.
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Não obstante o discernimento no trato com pessoas
e informações, a capacitação científica proverliente
dos cutsos de formação toma a profissão mais com
plexa e estratégica.

A idéia equivocada de que secretário era fun
ção meramente operacional, servil, feminina, prove
niente da falta de conhecimento e da cultura patriar
ca', cai de vez por terra, tamanha a multiplicidade de
tarefas, responsabilidades e qualificação, necessá
rias ao bom exercício da profissão.

Entendemos justo esse pleito por ser,esta uma
das profissões que se enquadram nos casos de pro
fissão de confiança, de direito e de fato.

De direito, conforme a CLT - C.pnsolidação das
Leis do Trabalho, o cargo, a função à a profissão se
mesclam, como pode ser percebido nos arts. 62, in
ciso " e parágrafo único, 409, 468, 469 e 499, a titu
lação cargo de confiança por si só indica a existên
cia de diversas profissões, não só as posições de
chefia ou gerências diversas. '

De fato, a publicação da editora Ltr "Trabalha
dores de Confiança... Sua Situação Laboral" de Au
toria de Teodosio A. Palomino e tradução de Ronald
Amorin e Souza, discorre amplamente, ao longo de
suas 160 páginas, sobre a função de confiança, sen
do a profissão de secretário citada nominalmente di
versas vezes.

Cita ainda, a mesma publicação, a divisão dos
trabalhadores de confiança existente na legislação
ibero-americana.

a} empregados de confiança por disposição de lei;
b) empregados de confiança em virtude de

suas funções;
c) empregados de confiança em relação a suas

chefias.
Como no Brasil o entendimento da alínea a é

diferente dos outros países, vamos nos ater às alí
neas b e c, onde apenas a titulação já nos permite
visualizar as implicações da profissão de secretário,
tanto segundo as funções como a relação de con-,
fiança com suas chefias.

Lembramos que a própria OIT discorre sobre o
assunto, sendo o Brasil signatário de muitas das
Convenções que tratam do assunto.

Ressaltamos, aind,a, que é comum a mídia di
vulgar notícias, relacionadas à profissão, que de
monstram, claramente, o quanto a mesma tem impli
cações diretas com segurança.

Pode-se perceber, pela complexidade não só
do competitivo mercado de trabalho atual, mas da
profissão, situada em posição estratégica nas dife
rentes organizações onde o profissional secretário

presta seus serviços, aliado ao fato da v~locidade e
tecnologia da tnformação nacional e internacional,
que exfge não: só a'expér!êriCia advinda da prãtica,
mas a científica advinda da formação, bem como o
controle rigoroso do exercício da profissão, não no
sentido de privilegiar alguns poucos brasileiros, mas
com o fim social de beneficiar toda a sociedade.

Finalizando, as exigências econômicas indicam
que o Brasil deve acelerar o processo de competitivida
de para ampliar suas chances no cenário intemacional.
Por outro lado, as exigências políticas têm acentuado a
necessidade de abertura de fronteiras para atender ade
quadamente às condições da competitividade brasileira
para atingir o modelo que o Govemo atual entende ser o
correto para o País e os brasileiros.

Não poderemos atingir tais objetivos depend
endo do Ministério do Trabalho, que registra e expe
de registros profissionais de quase todas as profis
sões regulamentadas, com diversas carências, entre
elas de mão-de-obra, e que já manifestou seu inte
resse em passar para as entidades de classe os re
gistros profissionais. Tampouco atingiremos este ob
jetivo sem a qualificação adequada.

Por outro lado, é uma questão de justiça a cria
ção dos Conselhos de Secretariado, não só para im
pedir os excessos cometidos com os profissionais de
secretariado, no exercício da profissão como tam
bém coibir ações que prejudicam a imagem profis
sional, através de constantes distorções.

É mister um processo de ordenamento áde
quado aos novos tempos, que atenda as necessida
des de um mercado de trabalho atual, flexível, ágil,
competitivo, qualificado e dirigido para um mesmo
objetivo. Em nosso entender a criação do Conselho
Federal de Secretariado e dos Conselhos Regionais
de Secretariado era o que faltava para o disciplina
mento da profissão, com o objetivo de ampliar as
oportunidades de trabalho para os profissionais
qualificados, atendendo ao mesmo tempo a realida
de de um novo Brasil.

Pelo exposto, solicito a meus pares a aprova
ção do Projeto de Lei que cria o Conselho Federal
de Secretariado - CFS e os Conselhos Regionais de
Secretariado - CRS.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1997.
Deputada Dalila Figueiredo.

PROJETO DE LEI Nº 3.898, DE 1997
(Do Sr. Paulo Rocha)

Introduz alterações na Lei nS!
9.503197 - Código de Trânisto Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:



§ 2º A validade da Carteira Nacional de Habili
tação está condicionada ao prazo de vigência dos
exames psi-::ológicos e de aptidão física e mental."

Art. 8º O art. 269 da Lei nº 9.503/97 passa a vi
gorar com o seguinte inciso VII:

"Art. 269. '" .

VII - designar junta médica e psicológi
ca especial para examinar os candidatos à
habilitação p~ra conduzir veículos automoto
res e para revalidação de exames, em casos
de recursos deferidos;

Art. 3º O art. 138 da Lei nº 9.503/97 passa a vi
gorar com o seguinte inciso 11I:

"Art. 138 .

Art. 2º O art. 14 da Lei nº 9.503/97 passa a vi
gorar com o seguinte inciso VII:

"Art. 14 .
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Art. 1º O art. 147 da Lei nº 9.503/97 passa a vi- Art. 6º A Lei nº 9.503/97 passa a vigorar com o
gorar com o segujnte inciso 11: seguinte art. 157:

"Art. 147. "Art." 157. Ae aprendiz será expedida
.............................................................. autorização para aprendizagem, de acordo
11- psicológico;...................................... com a regulamentação do Contran, após a
..........................................•.................." aprovação nos exames de aptidão física,

mental, psicológica, de primeiros socorros e
sobre legislação de trânsito."

Art. 7º O art. 159 da Lei nº 9.503/97 passa a vi
gorar com o seguinte,§ 2º:

"Art. 159 .

................~' .
111 - ser julgado apto em exame de

avaliação psicológica;

VII - realização de exames de aptidão física,
mental, psicológica, de legislação, de prática de pri
meiros socorros e direção veicular;

"
Art. 4º A Lei nº 9.503/97 passa a vigorar com o

seguinte art. 149 e seu parágrafo único:

"Art. 149. Os exames psicológicos e de
aptidão física e mental serão preliminares e
renováveis a cada cinco anos, ou a cada
três anos para condutores com mais de ses
senta e cinco anos de idade, no local de re
sidência ou domicílio do examinado.

Parágrafo único. Quando houver indí
cios de deficiência física, mental, psicológica
ou de progressividade de doença que possa
diminuir a capacidade para conduzir o veícu
lo, o prazo previsto neste artigo poderá ser
diminuído por proposta do perito examina
dor."

Art. 5º O art. 152 da Lei nº 9.503/97 passa a vi
gorar com o seguinte § 4º:

"Art. 152 .

§ 4º O Contran poderá dispensar os pi
lotos militares e civis que apresentarem o
cartão de saúde expedido pelas Forças Ar
madas ou pelo Departamento de Aeronáuti
ca Civil, respectivamente, da prestação dos
exames de aptidão física, mental e psicológi
ca necessários à habilitação para condutor
de veículo automotor."

Art. 9º A Lei nº 9.503/97 passa a vigorar com o
seguinte art. 318:

"Art. 318. A Carteira Nacional de Habi
litação, expedida na vigência do Código an
terior, será substituída por ocasião do venci
mento do prazo para revalidação do exame
de aptidão física e psicológica, ressalvados
os casos especiais previstos nesta leL"

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Este projeto de lei tem por objetivo restabele
cer todos os dispositivos do Código de Trânsito Bra
sileiro relacionados à avaliação psicológica dos can
didatos a motoristas, que foram vetados pelo Presi
dente da República.

Os exames psicotécnicos, ou psicológicos, são
aplicados pelos Detrans para os candidatos à habili
tação, desde 1970, com muita eficácia.

Com efeito, antes da obrigatoriedade desses
exames, o índice de mortes por acidentes de trân
sito no País era de 30 para cada 10 mil veículo,
por ano. Depois da aplicação desses testes psico
lógicos esse número de. mortes veio diminuindo
progressivamente até chegar a 10 por cada 10 mil



Novembro de 1997 DIÁRIO 'DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexia-feira 21 37651

veículos, por ano. Vemos, então, que esses exames
representar.am gral'lde avanço para a segurança -do
nossotrânsito.

Entendemos, portanto, o veto presidencial ao
exame psicológico no Código de Trânsito como
um verdadeiro retrocesso na luta pela segurança e
pela redução do número de acidentes de trânsito
nó País.

Rejeitamos definitivamente essa posição do
Governo e esperamos contar com o apoio dos no
bres colegas à causa que defendemos, na aprova
ção deste projeto de lei.

Sala das Sessões, de 1997. - Deputado
Paulo Rocha.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 557, DE 1997

(Da Sra. Marinha Raup e outros)

Acrescenta inciso ao art. 93, da
Constituição da República Federativa do
Brasil

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

Artigo único. O art. 93 da Constituição Federal
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XII:

"Art. 93..................................................•...
XII - um quinto, no mínimo, dos lugares dos Tri

bunais de que cuida o art. 92 desta Constituição, serão
compostos por membros do sexo feminino, desde que,
preencham os quesitos estabelecidos em lei."

Justificação

Mesmo antes da concepção do "Estatuto da Mu
Iher'~ vem-se lutando para garantir à mulher direitos
iguais face ao homem e melhores condições de vida.

Sabe-se, que de forma mais ousada a Consti
tuição da República Federativa do Brasil de 1988,
explicitamente, fixou a igualdade de direitos e obri
gações entre os homens e as mulheres, haja vista o
que estabelece em seu o art. 5º, inciso 11.

Contudo, mesmo a igualdade de direitos entre
os sexos estar claramente reconhecida pela Carta
Magna vigente em nosso país, o quotidiano revela,
ainda, sinais de discriminação, o que nos leva a con
cluir, que a igualdade ora preceituada muitas vezes
traduz-se por meramente formal e não real.

Vale dizer, que não obstante um avanço no
que concerne a qualificação profissional, as mulhe
res continuam sendo vítimas de discriminação no

mundo do trabalho em alguns segmentos de nossa
sociedade.

É.tor~osotlão reconhecer, que ainda paira so
bre Ol) órgãos do Poder Judiciário, mormente- nas
Cortes Superiores, uma resistência no que diz res
peito a composição por mulheres dos lugares nos
Tribunais.

Assim, com o fito de expurgar a discriminação
sexual e preservar a equidade dos direitos e obriga
ções entre os homens e as mulheres, é que propo
nho a inclusão do inciso XII do art. 93, da Constitui
ção Federal, garantindo pelo menos 1/5 (um quinto)
dos lugares na composição de todos Tribunais esbo
çados no art. 92, da Carta Magna.

Espero, dessa maneira, que esta iniciativa ve
nha merecer acolhimento por meus pares, não só
por questão de coerência, mas também por justiça,
esta que, constantemente é buscada pelo próprio
Poder Judiciário em sua típica atividade jurisdicional.

Sala das Sessões,16 de julho de 1997. - De
putada Marinha Raupp.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 558, DE 1997

(Do Deputado Carlos Nelson e outros)

Modifica o art. 37 da Constituição
Federal, dispondo sobre o provimento de
cargos em comissão.

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

Artigo único. O art. 37 da Constituição Federal
passa a vigorar acrescido dos §§ 7º e 8º e com as
seguintes modificações em seu inciso V:

"Art. 37 .
V - Serão exercidos por servidores

ocupantes de cargo de provimento efetivo,
exclusivamente, as funções de confiança e,

_preferencialmente, os cargos em comissão,
na forma prevista em lei, observado o dis
posto nos §§ 7º e 8º;

§ 7º É vedada a nomeação para cargo
em comissão, de órgão ou entidade de qual
quer dos Poderes, de cônjuge, companheiro
ou parente ou consangüinidade, adoção ou
afinidade, até o segundo grau, inclusive, das
seguintes autoridades, no âmbito das res
pectivas esferas de governo:

I - Presidente e Vice-Presidente da
República, Governador e Vice-Governador
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de Estado, Prefeito e Vice-Prefeito de Muni
cípio;

11 - membros do Poder Legislativo;'
111- magistrados;
IV- membros de Tribunais ou Conse

lhos de contas;
V - Ministros de Estado, Secretários

Estaduais e Municipais e'titulares de cargos
de nível equivalente;

VI - ocupantes de cargos ou funções
de direção imediatamente subordinados às
autoridades de que trata o inciso V;

VII - dirigentes máximos de entidades
da administração indireta;

VIII - Procuradores-Gerais do Ministé
rio Público e Chefes .(ia Advocacia-Geral da
União e da Defensoria Pública;

IX - titulares de outros cargos especifi
cados em lei.

§ 82 A vedação de que trata o § 72 não
se aplica aos ocupantes de cargo ou empre
go de provimento efetivo quanto à nomea
ção para cargo em comissão no órgão ou
entidade em que estiverem lotados."

Justificação

Preocupados em moralizar o serviço público,
alguns parlamentares vêm apresentando propostas
destinadas a impedir a nomeação de parentes de
autoridades públicas para cargos em comissão. Nesse
mesmo sentido, a lei que disciplina a carreira dos ser
vidores do Poder Judiciário, editada em dezembro de
1996, trouxe vedação que foi aplaudida pela socieda
de, cansada de assistir a escândalos envolvendo o
preenchimento inescrupuloso de cargos públicos.

Tais iniciativas objetivam, em sua maioria, res·
tringir as nomeações no âmbito dos órgãos ou enti
dades aos quais se vinculem as autoridades. São
proposições indiscutivelmente meritórias, que procu
ram proteger a administração pública de abusos no
proviment.o dos cargos em comissão.

A presente proposta, orientada sobretudo pelo
princípio da moralidade, tem escopo ainda mais am
plo, uma vez que visa impedir a nomeação de paren
tes de autoridades para cargos em comissão de
qualquer dos Poderes da respectiva esfera de gover
no. Por autoridade entendam-se os detentores de
mandato eletivo executivo ou legislativo, magistra
dos,' memb~')s de tribunais ou conselhos de contas,
Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Munici
pais e outros cargos mais elevados da administração
pública direta e indireta. O termo é, portanto, bastan
te abrangente, em conformidade com os objetivos do

projeto, ficando contudo ressalvada a nomeação de
servidores efetivos para cargos comissionados dos
respectivos órgãos.

A vedação de nomeação de parentes de autori
dades no âmbito dos respectivos órgãos e entidades
é medida de combate ao nepotismo, infelizmente
ainda praticado no País. Por'sua vez, a vedação
mais ampla, aplicável aos cargos em comissão de
todos os Poderes numa mesma esfera de govemo,
impedirá que esses cargos sejam usados como ob
jeto de barganha entre pessoas investidas nas mais
altas funções públicas, atitude que compromete a
necessária imparcialidade de suas decisões como
autoridades públicas.

Esse último aspecto tornou-se ainda mais rele
vante após a aprovação da emenda constitucional
que permite a reeleição dos Chefes do Poder Execu
tivo federal, estadual, distrital e municipal. Mais do
que nunca é preciso encontrar instrumentos que coí
bam o uso ilícito da administração pública, aí incluí
do o provimento de cargo~ na obtenção de apoio
para a reeleição, em detrimento do interesse público
e do processo democrático.

Para tanto estamos propondo seja modificado
o texto constitucional com o acréscimo de dois pará
grafos ao dispositivo (art. 37) que alinha os princí
pios e comandos fundamentais aplicáveis à adminis
tração de todos os níveis de governo. Foram tam
bém propostas alterações ao inciso V do art. 37, que
trata do provimento de cargus em comissão, com a
necessária distinção entre esses cargos e as funçõ
es de confiança, ajuste que deve ser feito tanto para
o aprimoramento do texto atual quanto para se asse
gurar a consistência da proposição.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1997. 
Deputado Carlos Nelson.

PROJETO DE LEI Nº 3;899, DE 1997
(Do Sr. José Carlos Vieira,
Eduardo Coelho, e Outros)

Regula a recuperação judicial de
empresas e pessoas físicas que exerçam
atividades econômicas.

O Congresso 'Nacional decreta:
Art. 12 A recuperação judicial é instrumento

destinado a sanear a situação de crise econômico-fi
nanceiro do devedor sujeito aos efeitos do Decreto
lei n2 7.661, de 21 de junho de 1945, salvaguar r ' _01

do a manutenção da empresa, do empregú de seus
trabalhadores e os interesses dos credores, viabili
zando a efetivação de sua função social.

Art. Zl A recuperação judicial poderá ser requerida:
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I - pelo devedor que, declarado insolvente,
preencha os requisitos e condições do Decr~to-Iei nº
7.661 e mais os previstos na-presente lei;

11 - pelo devedor, no prazo de defesa do pedi
do de falência, evitando a sua decretação;

111 - pelas demais pessoas legitimadas no De
creto nº 7.661.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso 11, re
querida a recuperação, o devedor terá o prazo de 10
dias para apresentar o Plano de Recuperação.

Art. 3º Na demonstração da viabilidade da recu
peração, serão considerados os seguintes aspectos:

I - importância social e econômica da atividade
do devedor no contexto local, regional ou nacional;

11 - mão de obra e tecnologia empregadas;
11I - volume do ativo e do passivo..
Art. 4º A exceção dos créditos fiscais e traba

lhistas ficam sujeitos aos efeitos da recuperação to
dos os credores, qualquer que seja a natureza ou
classificação de seus créditos.

Parágrafo primeiro. Os créditos fiscais poderão
ser parceladas, obedecida a forma e prazos da legis
lação específica.

Art. 5º Na petição de recuperação judicial, o
devedor oferecerá aos credores sujeitos ao plano o
pagamento de seu passivos na proporção de:

1- 80% (oitenta por cento), quando o prazo for
de um ano;

11 - 90% (noventa por cento), quando o prazo
for de dois anos, em duas prestações iguais de 45%
(quarenta e cinco por cento) cada uma;

11I - 100% (cem por cento) quando o prazo for
de três anos, sendo as duas primeiras parcelas
anuais de 33% (trinta e três por cento), e a última de
34% (trinta e quatro por cento.

Art. 6º Constituem meios de recuperação judi
cial de empresa, entre outros:

I - Concessão de prazos e condições especiais
para pagamento das obrigações vencidas, inclusive
com sua remissão parcial;

11 - Transformação, incorporação, fusão ou
cessão de quotas ou ações da sociedade;

111- alienação de todo o ativo do devedor, des
tinando-se o valor apurado para pagamento do pas
sivo, hipótese na qual os adquirentes não serão res
ponsáveis por quaisquer débitos anteriores e não fi
carão sujeitos à sucessão por encargos trabalhistas,
fiscais e previdenciários;

IV - substituição total ou parcial dos adminis
tradores

V - aumento de capital social;
VI - arrendamento;

VII - da ação em pagamento;
VIII - constituição de sociedade de credores;
IX - venda parcial dos bens;
X - equalização de encargos financeiros, relati

vos as dívidas contraídas, mediante crédito rural, pe
los devedores do setor agropecuário na forma da lei
nº 9.138 de 20-11-95;

XI - equalização dos encargos financeiros, re
lativos a dívidas de financiamento à produção na for
ma dos artigos 6º, V e 51, IV, parágrafo 1º, I a 111, da
Lei 8.078 de 11-09-90;

XII - outras modalidades previstas em Lei.
§ 1º A equalização prevista no inciso XI, salvo

na hipótese do art. 6º, V, da Lei 8.078 respeitará a
taxa de captação especifica se houver, ou a da pou
pança, acrescida de 20%.
. Art. 7º Deferida a recuperação, no prazo de 20

dias, os credores ~erão cônvocadas para Assem
bléia Geral, com a finalidade específica de apreciar o
Plano de Recuperação.

§ 1º A Assembléia deverá será instalada com a
maioria dos credores em primeira convocação e com
qualquer quorum em segunda convocação, e será
presidida pelo juiz do processo, com a presença do
Ministério Público e do devedor.

§ 2º A Assembléia, além de deliberar sobre o
plano, terá caráter conciliatório.

§ 3º Na convocação da assembléia e após da
decisão, o plano de recuperação deve ser divulgado
para o conhecimento dos credores.

Art. 8º A Assembléia poderá:
I - aprovar o plano;
11 - alterá-lo;
11I- substituí-lo ou
IV - rejeitá-lo.
§ 12 A substituição, a alteração e a rejeição,

poderão ser, fundamentadamente, impugnadas pelo
devedor no prazo de três dias a contar da realização
da Assembléia. O juiz decidirá, após a realização de
diligências e provas que entender necessárias e ou
vir o Ministério Público e o Comissário.

§ 2º Da decisão que rejeitar a impugnação,
cabe agravo de instrumento.

§ 32 A aprovação do plano não prejudica as
impugnações individuais aos créditos declarados
que se processarão na forma do Decreto-lei 7.661.

Art. 9º Julgadas as alterações ou a substitui
ção, as modificações passam a constituir o Plano de
Recuperação.

Art. 10. Em caso de rejeição, confirmada a de
cisão da Assembléia, o juiz decretará a falência.
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Art. 11. A qualquer tempo, descumprido o pIa
no de recuperação, poderá ser requerida-a 'de.creta
ção da falência.

Art. 12. Enquanto não sobrevier lei de adapta
ção do Decreto-lei 7.661, aplicar-se-ão, no que não
for incompatível, as suas disposições.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação. Deputados, José Carlos Vieira - Arnon
Bezerra - Eduardo Coelho

Justificação

Realizados por uma equipe de juristas,tendo
como base o trabalho que vem sendo feito pela Co
missão Especial do presente projeto, que decorre de
meticuloses estudos do Congresso Nacional, incum
bida de apreciar o projeto de Lei nº 4.3769/93, do
Executivo, que regulará os Processos de Recupera
ção Judicial e Liquidação, em substituição à atual Lei
de Falências e Concordatas (Decreto-Lei 7.661, de
21 de junho de 1945).

Sem procurar interferir nos trabalhos em an
damento, mas considerando a importância e gravi
dade do atual momento, objetiva o projeto introdu
zir no ordenamento jurídico nacional o instituto da
Recuperação Judicial de empresas em estado de
insolvência. Trata-se de instituo moderno e que
possibilitará, de imediato, a atualização que, por
datar de 1945, não mais atende a algumas das
exigências sociais decorrentes da evolução de ins
titutos jurídicos.

A crise da Encol deixou bem claro esta defi
ciência e a impossibilidade da legislação de tutelar
os interesses dos promitentes compradores de imó
veis e dos trabalhadores, cujos interesses conflitam
com os de outros credores.

As medidas propostas buscam harmonizar es
tes interesses, de forma negociada.

Pareceres jurídicos vem demonstrando a viabi
lidade de pretensão anulatória em relação a muitas
das hipotecas concedidas, cujos recursos foram des
viados sem a necessária fiscalização da entidade fi
nanceira a tanto obrigada e tem-se notícia, em diver
sos Estados da mobilização dos promitentes com
pradores neste sentido.

A falência, em tal hipótese, a ninguém interes
sa, nem aos trabalhadores, nem aos bancos - pela
possibilidade de infindáveis conflitos - nem aos pro
mitentes compradores.

Assim, a ausência de um instituto que possibili
te saída negociada revela a necessidade da inser
ção do instituto da Recuperação Judicial da forma

mais rápida possível, não apenas para solucionar a
crise presente, mas dotando a sqciedade de instru
mentai jurídico da mais ampla efiGácia.

REQUERIMENTO

Requer informações sobre valores
ressarcidos a título de consulta médi
calhospitalar.

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, requeiro copia das

planilhas de autorização de gastos com ressarci
mento de consulta médica/hospitalar, concedido aos
Deputados Federais nos últimos 12 meses., inblúido
se a especialização a ele relacionado.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1997. 
Cidinha Campos.. Deputada Federal

INDICAÇÃO Nl! 1.081, de 1997
(Do Sr. Deputado Marconi Perillo e outros)

Sugere a adoção de providências
para a prestação de assistência aos as
sentados no Projeto Libre, no Município
de Doverlândia, em Goiás, bem como
para a agilização do processo de regulari
zação dominai da gleba.

Excelentíssimo Senhor Ministro Extraordinário
de Política Fundiária:

Súgerimos a V. EXª que, para prestação de as
sistência aos assentados no Projeto Lebre, no Muni
cípio de Doverlândia, em Goiás, seja celebrado con
vênio entre o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária e a Prefeitura Municipal e adota
das, pela Autarquia, as seguintes providências:

i) implementação de obras para implantação,
melhoria e conservação de estradas no assentamento;

ii) construção de posto de saúde, posto telefô
nico e escola;

iii) eletrificação de todo o projeto;
iv) complementação dos recursos destinados à

construção das habitações dos assentados já benefi
ciados e liberação da verba para aqueles ainda não
contemplados.

Sugerimos, ainda, providências no sentido de
que seja agilizada a regularização dominial ela gleba
do projeto.

Segundo notícia o presidente da Associação
de Produtores do Projeto Lebre, a Justiça tem aten
dido às demandas do fazendeiro expropriado, colo
cando em risco o futuro do próprio assentamento e
prejudicando a liberação de recursos para sua im
plantação e consolidação. 'Segundo o .mesmo líder,
os assentados estão "quase impossibilitados de con-
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tinuar plantando e produzindo", além de não conta
rem com serviços qe. apoio .essenciais.. Basta'men
cionar que os 105 'alunos moradores do· projeto têm
que se deslocar 90 km para estudar.

Considerando que a situação geral no assenta
mento é extremamente precária, julgamos de bom
alvitre a implementação das medidas ora sugeridas.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1997.
Deputado Marconi Perillo.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Marconi Perillo)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério Extraordinário de Política Fundiá
ria, relativa à prestação de assistência
aos assentados no Projeto Lebre, no Mu
nicípio de Doverlândia, em Goiás, bem
como para a· agilização do processo de
regularização dominical da gleba.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1º do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. EXª seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo providências a serem to
madas para assistência aos assentados no Projeto
Lebre, no Município de Doverlândia, em Goiás, bem
como para a agilização do processo de regulariza
ção dominical da gleba.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1997.
Deputado Marconi Perillo.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 3.042, DE 1997.

(Do Sr. Marconi Perillo)

Solicita informações ao Ministro de
Estado de Minas e Energia sobre a usina
hidroelétrica de Couto Magalhães, no rio'
Araguaia.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 2º;

da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V, §
2º, e 115, inciso I, do Regimento Interno que, oUvida
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr~ Minis
tro de Estado de Minas e Energia, no sentido de. es
clarecer esta Casa quantQ aos planos previstos para
a implantação da usina hidroelétrica de Couto Maga
lhães, no rio Araguaia, na divisa entre os Estados de
Goiás e de Mato Grosso.

Foi divulgado pelo próprio Ministério, como nà
Portaria nº 16, de janeiro de 1990, que a referida usi
na teria inaugurada a sua primeira máquina em
1997. Posteriormente, a usina deixou de constar do

plà:;,eJamento de médio prazo, registrando-~e, mais
r:ecentemente, que o mesmo. planejamento setorial
passou a contemplar, pàra o preximo ·ano, apenas a
licitação da concessão do aproveitamento hidráulico
em tela. Prevê-se que a potência seja de 200 mW
(megawatt) e que os investimentos atinjam quase
quinhentos milhões de dólares, a serem desembol
sados por um autoprodutor, ou 'por um produtor inde
pendente.

Sabe-se que data de 1946 contrato entre o De
partamento Nacional de Produção Mineral e o Esta
do do Mato Grosso para regulamentar o aproveita
mento da energia hidráulica da Cachoeira Couto
Magalhães, no rio Araguaia. Sabe-se, também, que
o Departamento Nacional de Energia Elétrica e a
Eletronorte assinaram convênio, em 1974, visando
ao emprego de recursos orçamentários para atender
despesas com estudos de viabilidade e projeto bási
co do aproveitamento hidráulico de Couto Magalhã
es, no alto curso do rio Araguaia, entre outros, con
vênio esse aditado pelo menos até o início dos anos
oitenta e que passou a contar com a participação do
Conselho Nacional do Petróleo.

Denota-se uma constante postergação de da
tas para início real dos trabalhos, fazendo crer que
se deva duvidar do planejamento do setor, a menos
que razões muito claras existam para justificar as al
terações de cronograma, certamente em benefício
de outras obras.

Portanto, por conviver com deficiências de
suprimento e com crescentes aumentos no risco
de déficit de suprimento de eletricidade à região,
ju1ga-se necessário contar com informações ádi
cionais, consubstanciada~ nos seguintes esclareci
mentos:

a} Qual é o cronograma previsto para a implan
tação da usina hidroelétrica de Couto Magalhães?

b} Que razões justificaram a alteração de pra
zos para a implantação da usina pelos Planos Dece
náisde Expansão do Setor Elétrico?

c} Alguma empresa já deteve a concessão para
instalação da usina e a perdeu em decorrência de não
ter sido a obra iniciada, nos termos da legislação em
vigor, ou por que outra razão? Qual a empresa, em
caso afirmativo? Que razqes teriam justificado o não
início das obras de implantação? Que estudos ou pro
jetos teriam sido efetivamenté realizados?

d} Existem empresas ou grupos que já mani
festaram interesse na construção da usina, já que
consta a participação de autoprodutor ou produtor
independente? Quais seriam esses grupos ou em
presas?
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e) Outras informações que considere pertinen
te acrescentar para es.clarecer os fatos.

Sala 'das Sessões, '20 de novembro de 1997.
Deputado Marconi Perillo.

PROJETO DE LEI N.2 3.900, DE 1997
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Altera a Lei n.!! 6.226, de 14 de julho
de 1975, que "dispõe sobre a contagem
recíproca de tempo de serviço público fe
deral e de atividade privada, para efeito
de aposentadoria".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! O art. 4º da Lei n.º 6.226, de 14 de julho

de 1975, passa a vigorar acrescido com o seguinte
parágrafo único:

"Art. 4º .

Parágrafo único. É permitida a renún
cia à aposentadoria por tempo de serviço,
hipótese em que o:.fempo que lhe tenha ser
vido de base para concessão poderá ser
computado para.oatra aposentadoria.·

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

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

Justificação

O projeto de lei de nossa autoria objetiva permitir
que os aposentados vinculados aos sistemas previ
denciários federal, estadual, municipal e do INSS pos
sam renunciar a este benefício previdenciário.

Trata-se de urna medida justa, primeiramente
porque julgamos que a renúncia à aposentadoria é um
direito pessoal e intransferível do segurado. Além dis
so, deve-se enfatizar que o aposentado que renunciar
a seu benefício o fará para obter outra aposentadoria
de maior valor. Se vedado este ato, estaríamos na ver
dade impedindo'o acréscimo de seu patrimônio indivi
duai e mesmo familiar, já que a aposentadoria se con
verte no futuro em pensão por morte.

Merece destaque, ainda, o fato de que a possi
bilidade de renúncia da aposentadoria é providência
que vem ao encontro da Proposta de Emenda à
Constituição para reformular o sistema previdenciá
rio brasileiro, ora em tramitação nesta Casa, que
condena a percepção cumulativa de mais de uma
aposentadoria.

Por todo o exposto, e tendo em vista a impor
tância da matéria, contamos com o apoio dos Se-

nhores Parlamentares para a aprovação desta nos
sa proposição.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1997. 
Deputado Arnaldo Faria de Sá.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Roraima

Elton Rohnelt - PFL; Francisco Rodrigues - PTB.

Amapá
Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 

PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
Bloco/PDT.

Pará
Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - Blo

co/PMDB; Benedito Guimarães - PPB; Geraldo Pas
tana - Bloco/PT; Gerson Peres - PPB; Giovanni
Queiroz - Bloco/PDT; Hilário Coimbra - PSDB.

Amazonas
Alzira Éwerton - PSDB; Arthur Virgnio - PSDB; Átila

Uns - PFL; Cláudio Chaves - PFL; Euler Ribeiro - PFL.

Rondônia
Confúcio Moura - Bloco/PMDB; Emerson Ola

vo Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - Bloco/PDT;
Expedito Júnior- PFL. .~\\

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chi
cão Brígido - Bloco/PMDB; ~mílioAS$mar -, PPB.

Tocantins

Antônio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Do
lores Nunes - PFL.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - PL; César Bandeira 
PFL; Costa Ferreira - PFL; Davi .Alves Silva - PPB;
Eliseu Moura - PL; Haroldo Sabóia - BIOco/PT..

Ceará

Aníbal Gomes - PSDB; Antônio Balhmann 
PPS; Amon Bezerra - PSDB; Edson Silva. - PSDB;
Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - Blo
co/PMDB; Inácio Arruda - Bloco/PCdoB.

Piauí

Ari Magalhães - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro No
gueira - PFL; Felipe Mendes - PPB.
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Rio Grande do Norte

Ana Catarina ..,:. B1oco/PMDB; Augusto Vivei- _
ros - PFL; Betinho Rosado - PF.l;" Carlos Alberto
- PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB.

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - PFL; Armando Abí
Iio - aloco/PMDB; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan
Freire - PSB; Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - PSB; Antônio Geraldo - PFL;
Fernando Ferro - BlopolPT; Gonzaga Patriota - PSB;
Humberto Costa - BlocolPT; Inocêncio Oliveira - PFL.

Alagoas

Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB.

-Sergipe

Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca 
Bloco/PMDB.

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL; Benito Gama - PFL;
Cláudio Cajado - PFL; Colbert Martins - PPS; Corio
lano Sales - Bloco/PDT; Domingos Leonelli - PSB;
Eujácio Simões - PL; Félix Mendonça - PTB; Ged
dei Vieira Lima - Bloco/PMDB; Haroldo Lima - Blo
co/PCdoB.

Minas Gerais

Antônio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de Pau
la - PFL; Armando Costa - BlocoIPMDB; Bonifácio de
Andrada - PSDB; Carlos Melles - PFL; Danilo de Cas
tro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende 
PFL; Fernando Diniz - BlocoIPMDB; Francisco Horta
PFL; Genésio Bernardino - Bloco/PMDB; Herculano
Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL;
Ibrahim Abi-Ackel- PPB; Israel Pinheiro - PTB.

Espírito Santo

Etevalda Grassi de Menezes - BIQco/PMDB;
Feu Rosa - PSDB.

Rio de Janeiro

Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Arolde de Oliveira - PFL; Cândido Mendes 
PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto Cam
pista - PFL; Carlos Santana - BlocolPT; Cidinha Cam
pos - Bloco/PDT; Eurico Miranda - PPB; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - PTB; Fernando"
Lopes - Bloco/PT; Flávio Palmier da Veiga - PSDB;
Francisco Silva - PPB; Itamar Serpa - PSDB.

São Paulo

Almino Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferreira
- PSOB; Antônio Carl.os Pannunzio - PSDB; Arlindo
CRiAaglia -.Bloco/PT; Arnaldo Fana de Sá - PPB;
Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PPB; Carlos
Apolinário - Bloco/PMDB; Carlos Nelson - Blo
co/PMDB; Celso Russomanno -'PPB; Couraci Sobri
nho - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha L,ima - PPB;
Dalila Figueiredo - PSDB; De Velasco - BlocolProna;
Delfim Netto - PPB; Duílio Pisaneschi - PTB; Edinho
Araújo - Bloco/PMDB; Eduardo Coelho - PSDB;
Eduardo Jorge - Bloco/PT; Fausto Martello'- PPB;
Fernando Zuppo - Bloco/PDT; Franco Montoro 
PSDB; Hélio Bicudo - Bloco/PT; Hélio Rosas - Blo
co/PMDB; Ivan Valente - Bloco/PT.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PSDB; Gilney Viana - B\o
colPT.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS; Benedito Domingos
- PPB; Chico Vigilante - Bloco/PT.

Goiás

Barbosa Neto - Bloco/PMDB; Carlos Mendes 
Bloco/PMDB.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB; Flávio Derzi - PPB.

Paraná
Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;

"Basílio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; Dil
ceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida César 
.Bloco/PMDB; Fernando Ribas Carli - PPB; Flávio
Arns - PSDB; Hermes Parcianello - Bloco/PMDB.

Santa Catarina
Dércio Knop - Bloco/PDT; Edinho Bez - Blo

co/PMDB; Edison Andrino - Bloco/PMDB; Hugo
Biehl-PPB.

Rio Grande do Sul
Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes - PPB;

Carlos Cardinal - Bloco/PDT; Darcísio Perondi 
Bloco/PMDB; Ênio Bacci - Bloco/PDT; Esther Grossi
- Bloco/PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; FetterJúniOr:':' 
PPB; Germano Rigotto - BlocoIPMDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Pará
Asdrúbal Bentes - Bloco/PMDB; Elcione Bar

balho - Bloco/PMDB; Mário Martins - Bloco/PMDB;
Nícias Ribeiro - PSDB.
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Amazonas

João Thomé Mestrinho -.Bloco/PMDB.

Rondônia'
Oscar Andrade - PFL.

Acre
Osmir Lima - PFL; Zila Bezerra - PFL.

Tocantins
Freire Júnior - BlocoIPMDB; Melquíades Neto 

PFL.

Maranhão
Márcia Marinho - PSDB.

Ceará
Antônio dos Santos - PFL

Rio Grande do Norte
Cipriano Correia - PSDB.

Pernambuco
Fernando Lyra - PSB; José Mendonça Bezerra 

PFL; Mendonça Filho - PFL; Vicente André Gomes 
PSB.

Alagoas
Augusto Farias - PFL; Luiz Dantas - Blo

co/PSD.

Sergipe
Bosco França - PMN.

Bahia:
Luiz Alberto - BlocolPT; Walter Pinheiro - Blo

coIPT.

Minas Gerais
João Magalhães - Bloco/PMDB; Paulo Delga

do - Bloco/PT; Silas Brasileiro - Bloco/PMDB; Tilden
Santiago - Bloco/PT.

Rio de Janeiro
Álvaro Valle - PL; Maria da Conceição Tavares

- Bloco/PT.

São Paulo
Adhemar de Barros Filt.lo - PPB; Maluly Netto

,"":PFL; Ushitaro Kamia - PPB.

. Mato Grosso
Murilo Domingos - PTB.

Goiás
Pedro Wilson - Bloco/PT.

Santa Catarina
Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB.

Rio Grande do Sul
Júlio Redecker - PPB.

PRORROGAÇÃO DE SESSÃO

Homenagem ao DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA.
Autor: Deputado Paulo Paim.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS
I- Emendas

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

PROJETO DE LEI:

N° 2.417-C/91 (JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre
as atividades, o registro e o funcionamento das
agências de viagens e turismo e dá outras
providências,

ÚLTIMO DIA: 21-11-97

N° 731-C/95 (UBIRATAN AGUIAR) - Dispõe sobre a
concessão de bolsas de estudo para o ensino
fundamental e médio prevista no parágrafo 1°
do artigo 213 da Constituição Federal.

PRAzo _1° dia:··21-11-97
ÚLTIMO DIA: 27-11-97

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PRbJETOS DE LEI:

N° 5.673/90 (FÁBIO FELDMANN) - Cria o Parque
Nacional Marinho dos Alcatrazes,

PRAZO - 3° dia: 21-11-97
ÚLTIMO DIA: 25-11-97

N° 3.483/92 (JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre o
Cadastro de Emitentes de Cheques"s~m
Fundos.

PRAZO - 3° dia: 21-11-97
ÚLTIMO DIA: 25-11-97

N° 4.863/94 (FRANCISCO SILVA) - Institui o Piso
Salarial Nacional (PSN), devido aos
trabalhadores em atividade, e dá -outras
providências.
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ElOU

Estabelece
cursos de
dá outras

de Brasília - FRHB,
Federal, e dá outras

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, § 1°

INTERPOSiÇÃO BERI::CURSO: ART 58, § 3°
combinado com ART. 132;§2°

3.236/97 (VALDIR COLATTO)
vantagens a estudantes dos
Agronomia e Veterinária, e
providências.

PRAZO· 3° dia: 21-11-97
ÚLTIMO DIA: 25-11-97

2.1 . PELA INCOSTITUCIONALlDADE
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

N° 3.391/97 (MALULY NETTO) - Altera a Lei nO
7.565, de 19 de dezembro de 1986,
determinando a presença, nos aeroportos, de
equipamentos e equipes para inspeção de
segurança.

PRAZO - 3° dia: 21-11-97
ÚLTIMO DIA: 25-11-97

N° 2.387/96 (NILTON BAIANO) - Torna o "bafômetro
eletrônico" obrigatório nos transportes
rodoviários coletivos e de carga.

PRAZO - 3° dia: 21-11-97
ÚLTIMO DIA: 25-11-97

N° 2.327/96 (ROBERTO PESSÔA) - Dispõe sobre o
transporte público de passageiros por
motocicletas de aluguel Moto-Táxi.
(Apensados: PL nO 2.769/97 do Dep. Gonzaga
Patriota; PL n° 2.848/97 do Dep. Severino
Cavalcanti; PL nO 2.887/97 do Dep. João
Ribeiro; PL nO 3.305/97 do Dep. Emerson
Olavo Pires e PL nO 3.366/97 do Dep.
Humberto Costa.

PRAZO - 3° dia: 21-11-97
ÚLTIMO DIA: 25-11-97

N° 1.843/96 (PAULO GOUVÊA) - Altera os artigos 35
e 39 da Lei n° 7.357, de 02 de setembro de
1985, que "dispõe sobre o cheque e dá outras
providências".

PRAZO - 3° dia: 21-11-97
ÚLTIMO DIA: 25-11-97

Rotativo Habitacional
situados no Distrito
providências.

N° 1.005/95 (FERNANDO GABEIRA) - Dá nova -PRAZO - 3° dia: 21-11-97
redação ao artigo 9° da Lei nO 6.708, de 30 de ÚLTIM01)IA: 25-11-97
outubro de 1979, que "dispõe sobre a correção
automática dos salários, modifica a .politlctf'- N°
salarial e dá outras providências".

PRAZO - 3°.dia: 21-11-97
ÚLTIMO DIA: 25-11-97

PRAZO - 3° dia: 21-11-97
ÚLTIMO DIA: 25-11-97

N° 2.413/96 (LEONEL PAVAN) - Dispõe sobre
critérios para definição do calendário escolar
para 8 rede de ensino de 1° e 2° graus.

PRAZO - 3° dia: 21-11-97
ÚLTIMO DIA: 25-11-97

N° 2.665/96 (CUNHA BUENO) - Proibe a
comercialização no País de "softwares" em
língua estrangeira.

PRAZO ~3° dia: 21-11-97
ÚLTIMO DIA: 25-11-97

PROJETO DE LEI:

N° 4.821/94 (PODER EXECUTIVO) - Dá nova
redação aos arts. 789 e 790 da Consolidação
das Leis do trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943.

PRAZO - 3° dia: 21-11-97
ÚLTIMO DIA: 25-11-97

N° 2.873/97 (ASDRUBAL BENTES) - Dá nova
redação ao art. 1° da Lei nO 8.025, de 12 de
abril de 1990, e cria o inciso VI, no referido
artigo que dispõe sobre a alienação de bens
imóveis residenciais de propriedade da União,
e '1ós vinculados ou incorporados ao Fundo

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI:

N° 3.134/97 (ENIO BACCI) - Dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados
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24 23 -feira

IPI na aquisição· de .móveis .escolares e dá
outras providências.

PRAZO· 3° dia: 21-11-97
ÚLTIMO DIA: 25-11-97

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°

PROJETO DE LEI:

N° 3.609/97 (AUGUSTO NARDES) - Cria área _ 25
comum de livre comércio no Município de
Barra do Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul,
e dá outras providências.(Face a aprovação do 26
substitutivo ao Projeto de Lei n° 260/95).

PRAZO· 3° dia: 21-11-97
ÚLTIMO DIA: 25-11-97 27

28

Data Dia da Semana Hora Nome

10:00 Francisco Rodrigues
10:25 Vânio dos Santos
10:50 Fernando Ferro
11 :15 Marisa Serrano
11 :40 Zulaiê Cobra
12:05 Gilney Viana

12:30 Agnelo Queiroz
t2:5q' Nelson Marquezelli
13:20 Adylson Motta

15:00 Gilvan Freire
15:25 Nicias Ribeiro
15:50 Nárcio Rodrigues
16:15 Domingos Leonelli
16:40 Felipe Mendes
17:05 Luiz Main~rdi
17:30 Luiz' Alberto

17:55 Eliseu Moura
18:20 Jair Bolsonaro
15:00 Israel Pinheiro
15:25 Inácio Arruda

15:00 Germano Rigotto
15:25 Lima Netto
15:00 Antônio C. Pannunzio
15:25 Eurípedes Miranda

10:00 Osvaldo Reis
10:25 Luiz Fernando
10:50 Teima de Souza
11 :15 Vicente Cascione
11 :40 Luiz Piauhylino
12:05 Paulo Bornhausen
12:30 Lindberg Farias

12:55 Paulo Paim
13:20 Confúcio Moura

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I . COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLínCA RURAL

A V I S O N° 19/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 14/11/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 43 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.595/97 - do Sr. Enio
Bacci - que "Dispõe sobre a criação do Fundo
Nacional de Apoio as Micro e Pequenas
EmDresárias Rurais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CERANTO

2 - PROJETO DE LEI N° 3.675/97 - do Sr. Carlos
Cardinal - que "Estabelece regras de origem
destinadas a disciplinar o intercâmbio
comercial de produtos ~ agropecuários e
agroindustriais entre os p;3ises signatários do
Tratado de Assunção".
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RELATORA: Deputada ETEVALDA GRASst
DE MENEZES

Apensados: Projetos ·de Lei nOs 995, 1.046 e
1.373; de 1995 , 'i .926 e 2.403, de 1996
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT

PROJETO DE LEI N° 1.866-B/96 - do Sr.
Couraci Sobrinho - que "assegura aos
adquirentes de imóveis em construção o direito
de exigir dos responsáveis pelo
empreendimento a comprovação de
recolhimento aos cofres do INSS e a CEF".
RELATOR: Deputado OSMIR LIMA

PROJETO DE LEI N° 2.652-A/96 - do Sr. Nan
Souza - que "altera a Lei n° 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 § 4° do art.
220 da Constituição Federal"'.
Apensados: Projetos de Lei nOs 2.779, 2.923 e
3.342, de 1997
RELATOR: Deputado CÂNDIDO MENDES

PROJETO DE LEI N° 2.974-A/97 - do Sr.
Ricardo Gomyde - que "altera a Lei nO 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, qúe estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

PROJETO DE LEI N° 3.039-A/97 - do Sr.
Marquinho Chedid - que "acrescenta parágrafo
único ao art. 43 da Lei nO 8.672, de 6 de julho
de 1993, que institui normas gerais sobre
desportos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

?ROJETO DE LEI N° 3.102-A/97 - do Sr. Paulo
Gouvêa - que "dispõe sobre a divulgação dos
direitos do usuário de empresas de transporte
de passageiros".
RELATOR: Deputado NILMÁRIO MIRANDA

7-

10 -
3-

A • Da análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

1 - PROJETO DE LEI N° 3.186-C/92 - do :. -. José
Fortunati - que "torna obrigatória a eXibição, 8
nas salas de cinema do País, de filmes
contendo recomendações sobre a AIDS".
RELATOR: Deputado MAGNO BACELAR

2 - PROJETO DE LEI N° 3.285-B/92 - do Sr. Fábio
Feldmann - que "dispõe sobre a utilização e
proteção da Mata Atlântica e dá outras 9
providências".
Apensados: Projetos de Lei nOs 69 e 635, de
1995
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 3.339-B/92 - do Sr. Luiz
Mo/eira - que "torna obrigatória a indicação nas
enllbalagens dos produtos dietéticos e
similares, pelas indústrias fabricantes, das
quantidades de edulcorantes utilizados em

suas composições".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

3 - PROJETO DE LEI N° 3.737/97 - do Senado
Federal (PLS nO 93/97) - que "Institui 6
procedimento fiscal de incentivo ao Programa
Nacional de Reforma Agrária".
RELATOR: Deputado ARMANDO COSTA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

A V I S O N° 35/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 18.11.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4 sessão

4-

5-

PROJETO DE LEI N° 16-A/95 - do Sr. Nilson
Gibson - que "institui critério para fornecimento
de energia elétrica a indústrias rurais".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 130-A/95 - do Sr. Álvaro
Valle - que "estabelece normas sobre a
realização de concursos públicos para
admissão de servidores civis no âmbito da
União".

B • Da análise da Constitucionalidaà~>

Juridicidade e Mérito

11 - PROJETO DE LEI ·N° 1.836-A/96 - do Sr.
Almino Affonso - que "dá nova redação ao
artigo 631 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, e seu parágrafo único, criando
a Comissão Fiscal de Trabalhadores".
RELATOR: Deputado LUIZ MÁXIMO
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A V I S O N° 36/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 19.11.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 33 sessão

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 21.11.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 13 Sessão

A V I S O N° 37197

PROJETO DE LEI N° 2.861-A/97 - do Sr. Aldo
Rebelo - que "proíbe a exigência de declaração
de idade em currículo profissional e determina
outras providências". .
RELATOR: Deputado LUIZ MAXIMO

PROJETO DE LEI N° 2.804-A/97. - .do Sr.
Eliseu Padilha - que "altera a denominação dos
profissionais de massagem, de que trata a Lei
nO 3.968, de 5 de outubro de 1961, de
massagista para massoterapeuta, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 2.934-A/97 - do Sr.
Benedito Domingos - que "acrescenta §§ 1° e
2° ao art~ 2° da Lei nO 7.897, de 24 de
novembro de 1989, que 'dispõe sobre a doação
de bens imóveis da tJnião ao Distrito Federal',
e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

PROJETO DE LEI N° 2.991-A/97 - do Sr.
Fernando Ferro e Outros 13 - que "institui o Dia
Nacional de Luta pela Reforma Agrária e dá
outras providências". .
RELATOR: Deputado LUIZ MAXIMO
Apensado: Projeto de Lei nO 3.081/97

11 - PROJETO DE LEI N° 3.013/97 - do Sr. Luiz
Eduardo Greenhalgh - que "dispõe sobre o
dever de notificação em caso de necessidade
de ações preventivas, de socorro, assi~t~nciai~

ou recuperativas na área de defesa cIvil e da
outras providências".
RELATOR: Deputado DJALMA DE ALMEIDA
CÉSAR

B • Da análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito
12 - PROJETO DE LEI N° 2.827-B/97 - do Sr.

Wigberto Tartuce - que "dispõe so~re a
responsabilidade civil por danos .a veiculas
automotores ocorridos em estacionamentos
pagos".
RÊLATOR: Deputado EDSON SILVA

10 -

9-

8-

PROJETO DE LEI N° 2.710-A/97 - do Sr. Elias
Murad - que "dispõe sobre a rotulagem de
produtos vendidos como complementos
alimentares e como fonte natural de elementos
químicos". . .
RELATOR: Deputado RAUL BELEM

PROJETO DE LEI N° 2.726-A/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "acrescenta § 4° ao art.
457 do Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de
1943 - Co~·~olil. "cão das Leis do Trabalho".
RELATOF,_ [)el-itado OSMIR LIMA

PROJETO DE LEI N° 2.750-Ai97 - do Sr.
Adhemar de Barros Filho - que di3põe sobre o
ensino das disciplinas Medicina Forense e
Medicina Legal nas Faculdades de Direito".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE. ; EI N° 2.768-A/97 - do Sr Sérgio
Naya - que "dispõe sobre a inclusão da
temática sobre educação no trânsito nos
currículos das escolas de nível fundamental e
médio".
RELATOR: Deputado SíLVIO ABREU

PROJETO DE LEI N° 2.803-A/97 - do Sr.
Salomão Cruz - que "regulamenta o § 3° do art.
176 da Constituição Federal e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERSON PERES

6-

7-

5-

4-

3-

2-

A • Da análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

1 - PROJETO DE LEI N° 707-B/95 - do Sr. José
Coimbra - que "assegura ao apostador,
informação prévia sobre sua chance de
premiação em sorteio". .
RELATOR: Deputado JOSE REZENDE

PROJETO DE LEI N° 1.997-A/96 - do Sr. Paes
Landim - que "modifica a redação do "caput" do
artigo 294 da Lei nO 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 - Lei das Sociedades por Ações".
RELATOR:"Deputado SíLVIO PESSOA
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A • Da anãlis.e da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

1 - PROJETO DE LEI N° 2.517-A/96 - do Sr. João
Colaço - que "altera o artigo 2° do Decreto-Lei
nO 719, de 31 de julho de 1969, 'cria o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico e dá outras providências"'.
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

2 - PROJETO DE LEI N° 2.536-B/96 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 1148/96-PE) - que
"autoriza o Poder Executivo a conceder
remissão parcial de créditos externos, em
consonância com parâmetros estabelecidos
nas Atas de Entendimentos originárias do
chamado "Clube de Paris" ou em Memorandos
de Entendimentos decorrentes de negociações
bilaterais, negociar títulos referentes a créditos
externos a valor de mercado e receber títulos
da dívida do Brasil e de outros países em
pagamento e dá outras providências".
RELATORA:.. Deputada ZULAI~ COBRA

1 - PROJETO' DE LEI N° 2.878-A/97 - do Sr.
CC!ndinho· Mattos - glJe "torna obrigatória a
cobrança de tarifas comuns nos veículos de
transporte coletivo com tarifas especiais,
quando não funcione na viagem o sistema de
ar condicionado".
Relator: Deputado CELSO RUSSOMANNO

2 - PROJETO DE LEI N° 3.023-A/97 - do Sr.
Luciano Pizzatto que "dispõe sobre
edificações que projetam cone de sombra em
áreas litorâneas de interesse pÚblico".
Relator: Deputado FERNANDO GABElRA

AVISO N° 38/97

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Início.:20/11/97
Prazo.:3 Sessões
Decurso:1 3 Sessão

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTA
QUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

AVISO N° 39/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.:21/11/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso:

PROJETO DE LEI N° 687/95 - do Sr. Koyu lha
- que "dispõe sobre a política pesqueira
nacional, regula a atividade pesqueira e dá
outras providências". Relator: Deputado
JAQUES WAGNER

PROJETO DE LEI N° 2.007-A/96 - do Sr.
Cunha Bueno que "estabelece a
obrigatoriedade de recompra pelas indústrias
em geral das embalgens não biodegradáveis
que acondicionam seus produtos".
Relator: Deputado CUNHA LIMA

1 -

PROJETO DE LEI N° 3.666/97 - do Sr. Sandro
Mabel - que "altera a Lei n° 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, que dispõe sobre o 1
condomínio em edificações e as incorporações
imobiliárias, no capítulo referente à Assembléia
Geral".
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO

PROJETO DE LEI N° 2.862-A/97 - do Superior
Tribunal Militar - que "altera dispositivos da Lei
nO 8.457, de 4 de setembro de 1992, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

B • Da análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

4-

3-

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

AVISO N° 37/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 13/11/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 43 Sessão

A V I 5 O N° 14/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
SUBSTITUTIVO
Início.: 17/11/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 43 Sessão

AO
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 5
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO.

1 - '. - PROJETO DE LEI N° 3.896/89'- do Sr. Gerson
Marcondes - que "Adapta a Lei Federal nO
6.766, de 19 de dezembro de 1979, às normas
do artigo 183 da Constituição Federal e dá 6
outras providências".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO BRASIL

COMISSÃO DE ECONOMI~
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

PROJETO DE LEI N° 3.676/97 - do Sr. Cunha
Bueno, que ,jaltera as disposições do art. 15 da
Lei nO 8.031, de 12 de abril de 1990, que cria o
Programa Nacional de Desestatização e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

PROJETO DE LEI N° 3.682197 - do Sr. Silvio
Torres, que "dispõe sobre a destinação de
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
- FAT ao financiamento das atividades das
microempresas e das empresas de pequeno
porte e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 17111/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: - 4a Sessão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 14/11/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4a Sessão

PROJETO DE LEI N° 3.942-B/89 - do Senado
Federal (PLS n° 25/89), que "dispõe sobre a
concessão de bolsas de iniciação ao trabalho a
menores assistidos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA
(Apensados os Projetos de Lei nOs 239/91, 9
3.593/93 e 384/95)

A V I S O N° 42/97

PROJETO DE LEI N° 3.712/97 - do Sr. Júlio
Redecker, que "reduz a alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente
sobre artigos de viagem, bolsas e artefatos
semelhantes".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI

PROJETO DE LEI N° 3.683/97 - do Sr. Silvio
Torres, que "cria o Fundo de Garantia de
Empréstimos a Microempresas e a Empresas
de Pequeno Porte, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LIMA NETTO

PROJETO DE LEI N° 3.729/97 - do Sr.
Osvaldo Coelho, que "dispõe sobre as
condições exigíveis para a identificação do
couro e das matérias-primas sucedâneas,
utilizadas na confecção de calçados e
artefatos".
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 3.750/97 - do Sr.
Fernando Gabeira, que. "estabelece normas
para a destinação final de garrafas plásticas e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO JQHNSSON

8-

7-

10 -

A V I S O N° 18/97

PROJETO DE LEI N° 942-A/95 - do Sr. Ricardo
Izar, que "altera o artigo 42 da Lei nO 6.435, de
15 de julho de 1977, que "dispõe sobre as
entidades de previdência privada, e dá outras
providências". RELATOR:
Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI N° 3.323-A/97 - do Sr.
Welinton Fagundes, que "estabelece a
obrigatoriedade da instalação dos dois
espelhos retrovisores laterais externos em
todos os veículos automotores rodoviários
fabricados ou em circulação no território
nacional".
RELATOR: Deputado ODACIR KLEIN

PROJETO DE LEI N° 4.769-A/94 - do Poder
Executivo (MSC n° 802/94), que "dispõe sobre
a Política Nacional de Turismo, institui o

Sistema Nacional de Turismo e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

2-

1 -

4-

3-
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1 - PROJETO DE LEI N° 3.596/97 - do Sr. Alberto
Silva - que "altera os arts. 10, inciso V, e 11,
inciso 111, da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional".
RELATORA: Deputada MARIA ELVIRA

A V I S O N° 43/97

dada pela Lei n° 5.110, de 22 de setembro de
1966, que institui o Dia Nacional de Ação de
Graças e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início.: 19/11/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: - 1a

A V I 5 O N° 34/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 18/11/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 33 Sessão

- Da Análise do Mérito:
PROJETO DE LEI N° 819-A/95 - do Sr.
Welinton Fagundes - que "dá nova redação ao
artigo 17 e inciso 11 do Decreto-lei nO 204, de 27
de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a
exploração de loteria,s e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

1 -

COMiSSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA

A V I 5 O N° 25/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 18/11/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 33 Sessão

PFOJETO DE LEI N° 1.307/95 - do Sr.
Marcelo Teixeira - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da transcrição do Hino
Nacional na capa de todos os cadernos
escolares". Apensos os PLs n(,s 1.963/96'.
2.067/96,2.140/96 e 2.204/96.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

A V I S O N° 44/97

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Ihício.: 21/11/97
Prazo.: 2 Sessões
Decurso:

1 -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN- A
. DAS APRESF:::NTADAS POR MEMBROS DESTA

COMISSÃO.

A V I 5 O N° 26/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
SUBSTITUTIVO
Início: 20/11/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso:

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTA- 1
QUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 3.403/97 - do Sr. João
Mendes que "dispõe sobre a dedução de
contribuição previdenciária dos valores 2-
aplicados em bolsas de estudo".
RELATOR: Deputado ADEMIR CUNHA
PARECER: favorável

A V I S O N° 45/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 21/11/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 2.728/97 - do Sr. Aldir
Cabral - que "modifica a Lei n° 781, de 17 de
agosto de 1949, com a redação que lhe foi

PROJETO DE LEI N° 3.561/97 - do Sr. Paulo
Paim - que "Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI N° 3.594/97 - do Senado
Federal - que "Altera os dispositivos da Lei n°
8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe
sobre a política nacional do idoso, cria o
Conselho Nacional do Idoso e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

AO
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inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para 'licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

A V 15 O N° 48/97

WALDOMIRO FIORAVANTE - que "obriga as

empresas a pagar a funcionário

recém-contratado salário não inferior ao

percebido pelo empregado demitido, desde que

exerça idêntica função".

RELATOR: Deputado NOEL DE OLIVEIRA

AOEMENDASDERECEBIMENTO
SUBSTITUTIVO
Início: 20/11/97

Prazo: 5 Sessões

Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN-

DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA

1 - PROJETO DE LEI N° 1.486/96 - do Sr.

Augusto Nardes - (PL's nOs 2.088/96 e

3.708/97, apensados) - que "modifica o artigo
60 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, que

dispõe sobre o Estatuto da Criança e do

Adolescente, estabelecendo sanções à
exploração do trabalho ilegal de crianças e
adolescentes".

RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.656-A/96 - do Sr.2-

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇO

PÚBLICO

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 2.915/92 - do Sr. Jaques
Wagner - que "autoriza entidades filantrópicas
que menciona. a explorar loteria de números e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

2 - PROJETO DE LEI N° 3.377/97 - da Sra. Dalila
Figueiredo - que" Acrescenta parágrafo ao art.
82 da Lei n° 7.210 de 11 de julho de 1984, que
institui a Lei de Execução PenaL"
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

3 - PROJETO DE lEI W 3.480/97 - do Sr. Enio
Bacci - que "dispõe sobre o Atendimento
Preferencial e obrigatório ao Idoso nos
diferentes níveis de atenção à saúde e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES

A V I 5 O N° 47/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início: 13/11/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 43 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 1.292/95 - do Senado
Federal (PL8 nO 163/95) - (PL's nOs 4.161/93,
4.388/94, 006/95, 220/95, 227/95, 246/95,
418/95. 662/95, 737/95, 850/95, 920/95,
1.111/95, 1.252/95, 1.253/95, 1.365/95,
1.404.'96, 1.413/96, 1.414/96, 1.454/96,
1.490/96, 1.491/96, 1.492/96, 1.493/96,
1.494/96, 1.495/96. 1.496/96, 1.497/96,
1.498/96, 1.499/96, 1.500/96, 1.501/96,
1.705/96, 1.901/96, 2.022/96, 2.023/96,
2.233/96, 2.234/96, 2.235/96, 2.236/96,
2.237/96, 2.238/96, 2.518/96, 2.519/96,
2.548/96, 2.605/96, 3.040/97, 3.117/97,
3.302/97, 3.398/97, 3.603/91 e 3.735/97,
apensados) - que "altera a Lei nO 8.666, de 21
de junho de 1993, que regulamenta o art. 37,

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

A V I 5 O N° 29/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início.: 1~/11/97

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 53 sessão
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A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESI::NTADAS -POR MEMBROS- DES-"
TÁ COMISSÃO.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 231·A/95 - JORNADA DE

TRABALHO
1 - PROJETO DE LEI N° 3.157/97 (apensos os

PLs. nOs. 3.193/97, 3.315/97 e 3.715/97) - do
Sr. Koyu lha - que "institui o Transporte Público
Alternativo".
RELATOR: Deputado PAULO GOUVÊA

A V I S O N° 30/97

AVISO N° 1/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 06.11.97
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 103 Sessão

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início.: 20/11/97
Prazo.: 5 sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES
TA COMISSÃO.

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 231-A, DE 1995 - dos Srs. Inácio Arruda,
Paulo Paim e outros - que "Altera os incisos
XIII e XVI do artigo 7° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO.

COMISSAO ESPECIAL
PEC 513-A/97

DECORO PARLAMENTAR

1 - PROJETO DE LEI N° 1.388-A/95 - do Sr. Júlio
Redecker - que "cria o Programa de
Segurança Veicular - PROSEGVE, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CARLOS NELSON

AVISO N° 01/91

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 06.11.97
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 103 Sessão

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 14·A/95 • FUNCIONAMENTO DO

CONGRESSO NACIONAL

AVISO N° 1/97

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÀI...
N° 513-A, DE 1997 - do Sr. Marcelo Déda e
outros - que "acrescenta § 5° ao artigo 55 da
Constituição Federal".
Relator: Deputado HENRIQUE EDUARDO
ALVES.

COMISSÃO ESPECIAL
DNOCS

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 20.11.97
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 23 Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 14-A, DE 1995 - do Sr. Adylson Motta e
outros - que "dispõe sobre o período de
funcionamento do Congresso Nacional".
(Apensada: PEC nO 66/95). . A

RELATOR: Deputado JOSE THOMAZ NONO.

AVISO N° 2/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início: 19.11.97
Prazo: 05 Sessões
Decurso: 33 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.673, DE 1996 - Do
Poder Executivo que "autoriza o
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Departamento Nacional de Obras Contra a
Seca. - DNOCS - a doar a Estados, Municípios
ê outras entidades públicas, os açudes que
especifica".
Parecer: Favorável, com Substitutivo.
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES.

da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismq, crédito suplementar no valor de R$
3.000.000,00, para os fins que especifica".
Relator: Deputado ROBERTO BALESTRA
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alterações.

111 - COMISSÕES MISTAS 2 -

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚ~LlCOS E

FISCALIZAÇAO
SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N,0 35/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Previdência e Assistência Social
crédito suplementar no valor de R$
4.935.000,00, para os fins que especifica".
Relatora: Deputada ETEVALDA GRASSI DE
MENEZES
Vot?: favorável, nos termos propostos no
ProJeto, sem alterações.

PROJETO DE LEI N° 34/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União,.em favor do Ministério da Agricultura
e do Abastecimento e do Ministério da
Fazenda, crédito especial até o limite de R$
4.407.770,00, para os fins que especifica".
Relator: Deputado OSVALDO REIS
Vot?: favorável, nos termos propostos no
ProJeto, sem alterações.

3-

PAU T A N° 28197
REQUERIMEf;JTO DE INFORMAÇÕES do
Deputado SERGIO MIRANDA - "Solicita
esclarecimentos ao Ministro da Fazenda sobre
a Medida Provisória na 1.600, de 11/11/97, que
dispõe sobre a utilização de dividendos de
empresas estatais e do superávit financeiro de
fundos e de entidades da Administração
Pública Federal indireta para amortização da
dívida pública federal.

PAU T A N° 29/97

A) Apresentação, discussão e votação
dos Relatórios apresentados aos
seguintes Projetos de Lei:

REQUERIMENTO do Senador Ernandes
Amorim, que "Requer, com base no
estabelecido no art. 1°, inciso 111, do
Regulamento Interno da Comissão, que seja
solicitado ao Presidente da Eletrobrás,
esclarecimentos sobre a aquisição do controle
acionário das Centrais Elétricas de
Rondônia-CERON, através da subscrição de
ações destinadas ao aumento do capital social
da Companhia, conforme Edital da Assembléia
Geral Extraordinária de 14/10/97.

2-

PAU T A N° 25/97
A) Apresentação, discussão e votação
das seguintes matérias:

1 - Relatório aRresentado ao Projeto de Lei n°
32/97-CN, que "Autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor de

R$ 41.357.623,00, para os fins que especifica".
Relator: Senador COUTINHO JORGE
Voto: favorável, nos termos propostos no 1
Projeto, sem alterações.

Horário: 9h30min
Local: Plenário nO 02, Anexo 11

PAU T A N° 26/97
A) Apresentação, discussão e votação
dos Relatórios apresentados aos
seguintes Projetos de Lei:

1 - PROJETO DE LEI N° 30/97·CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal

1 - PROJETO DE LEI N° 31/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal

da União, em favor do Minbtério dos
Transportes, crédito especial até o limite de R$
6.6bO.OOO,00, para os fins que especifica".
Relator: Deputado ARMANDO ABíuo
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alteração.



Novembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 21 37669

Horário: 10:00 horas
local: Plenário nO 02, Anexo 11

Para obter informações sobre a tramitação de
proposições nas Comissões, ligue pqra os
seguintes ramais:

Apresentação, discussão e votação do
Relatório Setorial da Subcomissão 111 -
Infra-Estrutura.
Coordenador: Senador JONAS PINHIEIRO
Relator Setorial: Deputado PEDRO NOVAIS

da. Fazenda, crédito ~special até o limite de R$
40.023.300,00, par&.os fins· que especifica".
Relator: Senador ROMERO JUCÁ
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alt~ração.

PROJETO DE LEI N° 66/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito especial
até o limite de R$ 25.000.0QO,OO, para os fins
que especifica".
Relator: Deputado JOÃO LEÃO
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alteração.

PROJETO DE LEI N° 83/97-CN, que "Autori2....
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor d() Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito
suplementar no valor de R$ 261.238.140,00,
para os fins que especifica". '
Relator: Deputado ARNON BEZERRA'
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alteração.

REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE
INFRA-ESTRUTURA

PAU T A N° 01/97

NOTA:
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ
RIO PRÓPRIO DISPONíVEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSOES.
HORÁRIO: DE 09:00 As 12:00 E 13:30 As 18:30

CEDI/SINOPSE ------.-----------------~---------.-- 6846 a 6850
DECOM'Coordenação de Comissões Permanentes ----------6892

Serviço de Comissões Especiais e Externas --------7052
Serviço de CPls 7055

1 -

8-

PRÓJETO DE LEI N~, 33/97;-CN,que "AutQri~a
"0 Poder Executivo' a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da FãZenda,
crédito especial até o limite de R$
100.200.000,00, para os fins que especifica".
Relator: Sen'àdor CARLOS BEZERRA •
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alteração.
PROJETO DE LEI N° 36/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério do
Planejamento e Orçamento, crédito
suplementar no valor de R$ 138.360,00, para
os fins que especifica".
Relator: Deputado GONZAGA PATRIOTA 9
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alteração.. .

,PROJETO DE LEI N° 38/97-CN, que "Abre ao
Orçamento de Investimento, em favor de
diversas empresas estatais, crédito especial
até o limite de R.$ 478.491.529,00, para os fins
que especifica".
Relator: Senado~ JÚLIO CAMPOS
Voto: favorável" nos termos propostos no
Substitutivo.
PROJETO DE LEI N° 40/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Previdência e Assistência Social,
crédito suplementar no valor de R$
7~000.~00,00, para os fins que especifica".
Relator: Senador ANTÔNIO CARLOS
VALADARES
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alteração.
PROJETO DE LEI N° 41/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União em favor de Encargos Financeiros da
União - Recursos Sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, crédito especial até o limite de R$
159.600,00, para os fins que especifica".
Re)ator: Senador SEBASTI.;q ROÇHA
Voto: favorável, nos termos propostos no
Projeto, sem alteração. .
PROJETO DE LEI N° 45/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Encargos Financeiros da
União - Recursos Sob Supervisão do Ministério

4-

6-

7-

3-

5-

2 - .

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho·
de 1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
9º, item 11, da Lei nº 8.112, citada, CÂETANO CO
BUCCI FILHO para exercer, na Diretoria Legislati
va, o cargo de Assessor Administrativo, CNE-12,
do Quadro Permamente da Câmara dos Deputa
dos, transformado pelo art. 1º da Resolução n2

103, de 3 de dezembro de ~ 984, combinado com o
art. 3º do Ato da Mesa nº 47, de 7 de outubro de
1993.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 12 ,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de
junho de 1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma
do art. 9º, item 11, da Lei nº 8.112, citada, ANTÔ
NIO DE PÁDUA DE LIMA BRITO para exercer,
no Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhado
res, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, nos termos da lotação fixada pelo
art. 1º do Ato da Mesa nº 8, de 8 de abril de
1991, combinado com o Ato da Mesa nº 5, de 16
de fevereiro de 1995. ~

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
·no uso das atribuições que lhe confere o art. 12 ,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de
junho de 1990, resolve nomear, nà- forma do art.
9º, item 11, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, GERSON JOSÉ LOURENÇO, ponto nl!
12.408, para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido da Social Democracia Brasileira, o cargo
de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criado pelo

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a PATRíCIA PACHECO REBELO, ponto nº
11.584, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete,

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve cÓ~lceder-..exoneração, de acordo
com o art. 35, item 11, da Lei nº'a112, de 11 de de
zembro de 1990, a IVANISA MARI TEITELROIT
DE SOUZA MARTINS, ponto nº 11.8 do cargo
de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro erma
nente da Câmara dos Deputados, que exel1' no
Gabinete do Líder do Partido da Social Democra
cia Br~sileira, a partir de 12 de novembro do cor- .
rente ano.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da CalÍl,ara dÓs' Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o art. 35, item I, da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a GERSON JOSÉ LOUREN
ÇO, ponto nº 12.408, do cargo de Assistente
Técnico de Gabinete - CNE-9, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, que exerce
no Gabinete do Líder do Partido da Social Demo
cracia Brasileira.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos' Deputados, no
uso das atribuições que Ihe'confere o art. 1º, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa nº '205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com o
art. 35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, a FLÁVIA MARIA SOARES SIGNORELLI CAR
NEIRO, ponto nº 11.969, do cargo de Assistente Téc
nico de Gabinete, CNE-15, do Quadro.Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Líder do Governo no Congresso Nacional.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.
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ATOS DO PRESIDENTE CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados" que exerce no Gabinete do Segundo
Secretário.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.
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art. 1º do Ato da Mesa nº 27, de 7 de dezembro de
1995.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente. ' '

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, dO Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, LEONARDO ALENCAR
DE ARAÚJO para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido dos Trabalhadores, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, nos termos da lo
tação fixada pelo art. 1º do Ato da Mesa nº 8, de' 8
de 'abril de 1991, observada a nova denominação
dada pelo art. 1º da Resolução nº 4, de 13 de junho
de 1991, combinado com o Ato da Mesa nº 5, de 16
de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o
art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve nomear, na forma do art. 9º, item 11, da Lei nº
8.112, citada, MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE
SENA para exercer, no Gabinete do Segundo Secretá
rio, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete - CNE
13, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputa
dos, transformado pelo art. 3º do Ato da Mesa nº 15,
de 26 de maio de 1987, combinado com o art. 3º do
Ato da Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de
junho de 1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma
do art. 9º, item 11, da Lei nº 8.112, citada, MAU
RíCIO CORAZZA MALDONADO para exercer,
no Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhado,:,
res o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, nos termos da lotação fixada pelo
art. 1º do Ato da Mesa nº 8, de 8 de abril de

1991, combinado com o Ato da Mesa n2 5, de 16 de
fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 12, item I, alínea
a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, e o
art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve nomear, na forma do art. 92, item 11, da Lei nº
8.112, citada, PATRíCIA GOULART para exercer, no
Gabinete do Líder do Governo, o cargo de, Secretário
Particular, CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, criado pelo art. 2º do Ato da Mesa n~

181, de 22 de novembro de 1989, observada a nova
denominação dada pelo art. 12 da Resolução nº 4, de
13 de junho. de 1991, combinado com o art. 32 do Ato
da Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
art. 13 da Resolução n2 21, de 4 de novembro de
1992, JOSÉ ANTONIO SEVERINO, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Contador, Padrão 40, ponto nº 5283,
para exercer, a partir de 7 de novembro do corrente
ano, na Coordenação de Auditoria de Licitações,
Contratos e Patrimônio, da Secretaria de Controle
Interno, a função comissionada de Assistente de
Controle Interno, FC-5, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criada pela Resolução n2

23, de 6 de novembro de 1997.
Câmara dos Deputados, 20 de novembro de

1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da.Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
art. 13 da Resolução n2 21, de 4 de novembro de
1992, JOSÉ EDIMILSON BURÉGIO DA SILVA, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Contador, Padrão 36, ponto
n2 5925, para exercer, a partir de 7 de novembro do
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corrente ano, na Coordenação de Auditoria de Licita
ções, Contratos e Patrimônio, da Seêretaria de COr:!
trole Interno, a função 'comissionada de Assistente
de Controle Interno, FC-5, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criada pela Resolução
nº 23, de 6 de novembro de 1997.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992,
L~DA MÁRCIA RESENDE, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Contador, Padrão 37, ponto nº 5876, para exercer, a
partir de 7 de novembro do corrente ano, na Coorde
nação de Auditoria Contábil e Operacional, da Secreta
ria de Controle Intemo, a função comissionada de As
sistente de Controle Interno, FC-5, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criada pela Resolu
ção nº 23, de 6 de novembro de 1997.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
art. 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de
1992, L1L1ANE DE CASTRO COUTINHO, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legisla
tivo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão
26, ponto nº 5372, para exercer, a partir de 13 de
novembro do corrente ano, no Grupo de Trabalho
para Consolidação da Legislação ~rasileira, a fun
ção comissionada de Assistente de Gabinete, com
remuneração equivalente à FC-5, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da
Mesa nº 68, de 10 de julho de 1997.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da' Lei nº 8.112, de 11 de dezembro

de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
art. 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de
1992, Luís RODRIGO DE MEDEIROS GUIMARÃES,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Ana
lista-Legislativo - atribuição Técnico em Material e
Patrimônio, Padrão 45, ponto nº 5137, para exer
cer, a partir de 7 de novembro do corrente ano, na
Coordenação de Auditoria Contábil e Operacional,
da Secretaria de Controle Interno, a função comis
sionada de Assistente de Controle Interno, FC-5,
do Quadro Permanente da Câmara -dos Deputa
dos, criada pela Resolução nº 23, de 6 de novem
bro de 1997.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1'\ item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
art. 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de
1992, MARIA DO CARMO VALE TAVARES, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Contador, Padrão 37, ponto
nº 5921, para exercer, a partir de 7 de novembro do
~~>rrente ano, na Coordenação de Auditoria Contábil
e Operacional, da Secretaria de Controle Interno, a
função comissionada de Assistente de Controle In
terno, FC-5, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criada pela Resolução nº 23, de 6 de
novembro de 1997.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O ,Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 19, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve designar por acesso, na
forma do art. 13 da Resolução nº 21, de 4 de no
vembro de 1992, NILO FERNANDES DA ROCHA,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Ana
lista ·Legislativo - atribuição Técnica Legislativa,
Padrão 45, ponto nº 1720, para 'exercer, a partir de
7 de novembro do corrente ano, na Coordenaçlo
de Auditoria de Pessoal, da Secretaria de Controle
Interno, a função comissionada de Assistente de
Controle Interno, FC-5, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criada pela Resolução n51

23, de 6 de novembro de 1997,'
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Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997.~ Michel -r:emer, I:'residente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar JOSÉ ALBINO PEREIRA,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Assistente Administrativo,
Padrão 30, ponto nº 4519, 1º substituto do Chefe de
Secretaria, FC-6, do Gabinete do Primeiro Vice-Pre
sidente, em seus impedimentos eventuais,. a partir
de 13 de novembro do corrente ari9.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar JOSÉ MARTINS FERREI
RA, ponto nº 2590, e DENISE MOREIRA DE MO
RAES, ponto nº 4110, ocupantes de cargo da Cate
goria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnica Legislativa, Padrão 45, para substituírem,
sucessivamente, o Secretário de Comissão, FC-7,
na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, da Coordenação de Comissões Perma
nentes, do Departamento de Comissões, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 5 de novembro
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 20 de novembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO Nº 3.035, DE 1997
(Do Der'-:.:.";o Vânia dos Santos)

Solicita informações ao Ministro dos
Transportes, acerca de Relatórios elabo
rados pela RFFSA, para o Ministério dos
Transportes, sobre a concessionária Fer
rovia Tereza' Cristina S/A - FTC.

Senhor Presidente,
No contexto da transferência da operação fer

roviária às empresas privadas através de contratos
de concessão, ao poder público cabe a tarefa de
acompanhar, controlar e avaliar o desempenho das
novas concessionárias do setor.

Para tanto, Relatórios Mensais de Acompanha
mento e Rel.atórios. Semestrais Analíticos têm· sido
elabb-rados .pela RFFSA :e.~ posteriormente enviados
ao Ministério dos Transportes.

O bom desempenho por parte do setor ferro
viário é uma necessidade de nosso País e assim os
interessados em que a recuperação desse setor ve
nha efetivamente ser confirmada no Brasil precisam
estar informados acerca do comportamento e de
eventuais evoluções que venham a ocorrer neste
campo.

. Dedicado ao desafio de ver o setor ferroviário
evoluir e atender às necessidades da população bra
sileira e às condições trabalhistas do profissional do
setor, venho assim requerer a V. EXª, nos termos do
§ 2º do art. 50 da Constituição Federal e na forma do
arts. 115, I, e 116 do Regimento Intemo, informações
sobre os Relatórios Mensais e Semestrais, e se pos
sível cópia dos mesmos, que já tenham sido elabo
rados pela RFFSA para o Ministério dos Transpor
tes, relacionados à Ferrovia Tereza Cristina SIA 
FTC.

Certo de poder contar com a atenção de V.
EXª, desde já agradeço.

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1997. 
Vânio dos Santos, Deputado Federal PT/SC.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 20 de novembro de 1997.
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te - Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 20-11-97. - Heráclito Fortes, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 3.036, DE 1997

(Do Sr. Paulo Paim)

Solicita ao Ministério da Previdência
e Assistência Social informações sobre
os procedimentos administrativos para
requerimento de benefícios previdenciá
rios.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso I, § 2º, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa. seja en-
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caminhado ao Sr. Ministro da Previdência e Assis
tência Social o seguinte pedido de informações:

a) éjuaís os p~OCEidimentoS administrativos para
o requerimento de beneffcios previdenciários adota
dos nos postos de benefícios do Rio Grande do Sul,
e em especial da cidade de São Leopoldo?

b) Pode o segurado obter diretamente junto ao
posto de benefícios do INSS informações sobre os
benefícios por ele requeridos ou há necessidade de
procurador legalmente habilitado para fazê-lo?

c) Pode o sindicato, em nome do sindicalizado,
ingressar junto ao posto de benefício do INSS com
requerimento de benefício, obter informações adicio
nais sobre o andamento do processo de concessão
deste, bem como soliCitar eventual pedido de revisão
dos seus valores?

d) Existe instrução normativa ou outro ato ad
ministrativo de âmbito interno do Instituto Nacional
do Seguro Social que determine que somente advo
gado habilitado pelo trabalhador poderá requerer o
benefício em seu nome, bem como obter outras in
formações, tais como as'citadas na alínea anterior?

As questões "acima.apresentadas decorrem da
necessidade de se esclarecer procedimentos que
vêm sendo adotados nos postos de benefícios do
Instituto Nacional do Seguro Social no Rio Grande
do Sul, e em especial na cidade de São Leopoldo.

Segundo informações colhidas junto à comuni
dade atendida pelo órgão regional do INSS em São
Leopoldo, os segurados estão sendo orientados so
bre a obrigatoriedade da apresentação' do requeri
mento de benefícios por advogado legalmente habili
tado, o que se configura em flagrante ato ilegal, pois
não encontra amparo na Lei n2 8.213/91.

Ressalte-se, ainda, que a referida Lei nl!
8.213/91, em seu art. 117, determina que o sindicato
poderá, mediante convênio, encarregar-se, relativa
mente a Seu sindicalizado, a processar réquerimento
de benefícios, preparando-o e instruindo-o de manei
ra a ser despachado pela Previdência Social. Desta
forma, havendo convênio, não se justificaria o cer
ceamento das ações do sindicato em nome do sindi
calizado.

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1997. 
Deputado Paulo Paim.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da
CQnstituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 20 de novembro de 1997.
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 20-11-97. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 3.037, DE 1997

(Do Sr. Luciano Zica)

Solicita informações ao Sr. Ministro
Extraordinário de Política Fundiária a res
peito de dados cadastrais ITRI96.

Senhor Presidente,
Requeiro de V. EXª, com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa, seja solicitada ao Sr. Ministro
Extraordinário de Política Fundiária a seguinte infor
mação:

1) relação dos dados cadastrais do ITR - Im
posto Territorial Rural, ano de 1996, no Estado de
São Paulo.

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1997. 
Deputado Luciano Zica.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 20 de novembro de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 20-11-97. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 3.038, DE 1997

(Do Sr. Eduardo Jorge)

Requer do Ministro da Saúde as seguintes in
formações:

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do § 22 do artigo "50 da

Constituição Federal, combinado com o artigo 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
seja encaminhada ao Senhor Ministro da Saúde o
seguinte requerimento de informações:

Solicito que me sejam informados os dados
epidemiológicos de números de casos de contami
nação provenientes de transfusões sangüíneas, de
sangue e hemoderivados, nos últimos dez anos.
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Sala das Sessões, 18 de novembro de 1997. 
Deputado Eduardo Jorge.

VOTO

J;stando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 20 de novembro de 1997.
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 20-1'1-9"7. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 3.039, DE 1997

Requer informações sobre o contro
le e acompanhamento do processo de re
patriamento do dinheiro fraudado da Pre
vidência Social.

Autora: Deputada Cidinha Campos
Destinatário: Exmº Sr. Ministro de Estado da

Previdência e Assistência Social.
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo

presente, nos termos do artigo 50, § 2º da Constitui
ção Federal e do artigo 115, inciso I do Regimento
Interno, requerer as seguintes informações, no pe
ríodo de 1990 até a presente data:

1 - O Ministério da Previdência exerce algum
tipo de controle e acompanhamento do processo de
repatriamento do dinheiro roubado da Previdência
Social? Foram realizadas viagens internacionais de
técnicos da Previdência para acompanhar "in locu·
este processo? Em caso positivo, informar ainda:

- Em quais processos;
- Nome dos fraudadores envolvidos;
- Dia da viagem e destino;
- Meio de transporte e respectivos valores;
- Nomes dos funcionários da Previdência So-

cial e advogados que viajaram para tal·finalidade, in
. formando o valor das diárias;

- Local de estada, permanência e valor pago
ao mesmo.

2 - Algum advogado foi contratado no exterior?
Em caso positivo, informar nome e honorários pa
gos.

3 - Alguma empresa de investigação foi con
tratada? Em caso positivo, qual o critério usado na
escolha e quais foram os valores pagos?

4 - No caso específico da fraudadora Jorgina
Maria de Freitas Fernandes, quais os nomes dos

servidores do Ministério da Previdência Social que
viajaram, a qualquer título, informando ainda, local
da vjagem,-tempo de perrnanêr:lcia, b~m como valo
~~gos éom transportes; diárias e hotéis.

5 - QUFlI o valor que a Justiça do Rio de janeiro
já restituiu a Previdência do dinheiro que envolve os
réus na Ação Penal 04/91 e a que.se refere?

6 - Listar os imóveis com os respectivos pro
prietários, referentes a Ação Penal 04/91.' Em caso
de leilão, informar o comprador e respectivo valor.

7 - Quais os imóveis sequestrados na Ação
Penal 04/91 e quais estão alugados? Informal' ende
reço, locatário e valor do aluguel.

8 - Existe alguma administradora encarregada
de cuidar destes bens? Em caso positivo, informar o
nome, endereço e proprietário.

9 - Quais as providências que estão sendo
adotadas pelo Instituto, no sentido de que os réus da
Ação Penal 04/91 não acumulem dívidas com a Pre
feitura (IPTU) e privadas (Condôminio)?

10 - Quais os proprietários dos imóveis que já
estariam inadimplentes, informando as respectivas
dívidas?

11 - Algum réu da Ação Penal nº 04/91 teve
cancelado o sequestro de seus bens pela Justiça?
Em caso positivo, quais os· réus e respectivos imó
veis.

12 - Que destino foi dado aos bens móveis dos
réus da Ação Penal 04/91, tais como carros, lanchas
e etc?

13 - Qual a situação atual dos imóveis per
tencentes a Marcílio Gomes da Silva, sito á Rua
Monsenhor Ascâneo, 30 - Barra da Tijuca - RJ e
Rua Alda Garrido nº 67, Aptº 301 - Rio de Janeiro,
bem como do imóvel à Rua Paulo Lobo de Mo
raes, 433 - Petrópolis, de propriedade de IIson Es
cóssia da Veiga.

14 - No dia 28 de maio de 1991, a ré na Ação
Penal 04/91, Jorgina Maria de Freitas Fernandes,
depositou a título de caução na agência do Banco
Bane~, através da guia nº 001.504, a quantia de 250
milhões de cruzeiros. Solicitamos a informação do
destino dado a este dinheiro. Se foi repassado à
Previdência Social, informar valor repassado e data.

15 - Por último, se foi' nomeado algum deposi
tário fiel que se responsabiliza por estes imóveis?
Em caso positivo informar nome e atual situação fun
cionai perante o Instituto.

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1997.
Cidinha Campos, Deputada Federal.

VOTO
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Estando de acordo com o art. 50, § 21! da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pel~,.Encaminhamento. '

Sala de Reuniões, 20, de novembro de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 20-11-97. - Heráclito Fortes, 1º Vice

Presidente no exercício da Presidência.

COMISSÕES

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

O Deputado Severiano· Alves, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição nll 22197

Em 20-11-97

Ao Deputado AÉCIO DE BORBA
Substitutivo do Senado, Federal ao Projeto de

Lei nº 667-B/95 - que "Autoriza o Governo Federal a
conceder apoio financeiro ao Distrito Federal e aos

municípios que instituírem programa de garantia de
renda mínima associado a ações sócio-educativas"'.

Ao Deputado ALEXANDRE SANTOS
Projeto de Lei nº 1.736/96 - do Sr. Jair Bolso

naro - que "Proíbe o uso de vocábulos estrangeiros
nos casos que especifica".

Ao Deputado MAURfclO REQUIÃO
Projeto de Lei nll 2.337/96 - do Senado Federal

(PLS nl! 296/95) - que "Altera dispositivos da Lei nll

6.494, de 7 de dezembro de 1977, estendendo o di
reito à participação em atividades de estágio".

Sala da Comissão, 20 de novembro de 1997.
Célia Maria de Oliveira, Secretária.

Distribuição nll 23197

Em 20 -11- 97

Ao Deputado PADRE ROQUE
Projeto de Lei nl! 2.728/97 - do Sr. Aldir Cabral

- que "Modifica a Lei nº 781, de 17 de agosto de
1949, com a redação que lhe foi dada pela Lei nll

5.110, de 22 de setembro de 1966, que institui o Dia
Nacional de Ação de Graças e dá outras providên
cias".

Sala da Comissão, 20 de novembro de 1997. 
Célia Maria de Oliveira, Secretária.
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Emílio Assmar
Mário Martins

1 vaga

Bloco (PTI PDTI PCdoB) PSDB

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
Carlos Cardinal (PDT)
Ênio Bacei (PDT)
Geraldo Pastana (PT)
Luiz Durão (PDT)
Luiz Mainardi (PT)
Waldomiro Fioravante (PT)

Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Romel Anizio
Wagner do Nascimento
2 vagas

PPB

DéreioKnop
Fernando Zuppo

Giovanni Queiroz (PDT)
JOão Coser (PT)

José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)

Valdeci Oliveira (PT)

Aécio de Borba
Ari Magalhães

Augusto Nardes
Chico da Princesa (PTB)

JoãoTota
Osvaldo Reis

2 vagas

A1zira Ewerton
Hilário Coimbra
Luiz Fernando
Moisés Bennesby
Salomão Cruz

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
Geraldo Pastana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

PPB

Benedito Guimarães:
Carlos Airton
Paudemey Avelino
Valdenor Guedes

Anivaldo Vale
Fátima Pelaes
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

1 vaga

GilneyViana
Luciano Zica

Neiva Moreira
1 vaga

Antonio Jorge
Cunha Lima

Davi Alves Silva
1 vaga



Secretário: Tercio Mendonça Vila
Local: Plenário - Sala 19, quartas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-6998/6999/6970

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Maluly Netto (PFL)
1l! Vice-Presidente: Casar Bandeira (PFL)
2!l VICe-Presidente:
3l! Vice-Presidente: Edson Queiroz (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Francisco Rodrigues

Gervásio Oliveira

PTB

PSB·

.Philemon Rodrigues

Ricardo Heráclito

PPB

Antonio Joaquim Araújo Gerson Peres
AryKara José Janene
Cunha Bueno Lamartine PoseUa
João Iensen Nelson Meurer
Laprovita. Vieira Paulo Lustosa
Roberto Campos Roberto Balestra
VadãoGomes Romal Anízio
1 vaga Valdenor Guedes

PTB

Luiz Alberto (PT) José Borba
Murila Domingos Philemon Rodrigues
Paulo Cordeiro Rodrigues Palma

PSB

1 vaga JoãoColaço

PL

Celso Russomano

Darcísio Perondi
Ivandro Cunha Lima

João Thomé Mestrinho
~Aldemir

José Chaves
Marquinho Chedid

Pedro Novais
Roberto Valadr....

Simala Ellery
Zaire Rezende

Antonio Geraldo
Átila Lins

Carlos Alberto Campista
Ciro Nogueira

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Jairo Azi
Maluly Netto

Paulo Gouvea
Rubem Medina

Vanessa Felippe

PSOB

AJzira Ewerton

Antonio dos Santos
Benedito de Ura
Jairo Cameiro
Magno Barcelar
MussaDemes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes Landim
Raul Belém
RoIand Lavigne
V~marRocha

Bloco (PMOBJP801PSL)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Asdrubal Bentes
Cleonâncio Fonseca
DjaJma de Almeida Cesar
Femando Diniz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz C1erot
Rubens Cosac
Sivio Pessoa

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: Maria Ivone do Espírito santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras - 10h 
Telefones: 318·6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1l! VICe-Presidente: Freire Junior (PMDB)
2!l VICe-Presidente: Moisés Bennesby (PSDB)
3l! VICe-Presidente: Marcelo Déda (PT)

Titulares Suplentes

PFL

Antonio dos santos
AraceJy de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça RIho
O:svaldo Coelho

Paulo Uma
Raimundo santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

Vilmar Rocha

Esther Grossi (PT)
Expedito Junior (PL)

Fernando Lopes (PDn
Ivan Valente (pn

Jandira FeghaJi (PCdoB)
Jaques Wagner (PT)
Milton Mendes (PT)
Paulo Delgado (PT)

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho

Fátima Pelaes
Luciano Castro
Marcia Marinho

Narcio Rodrigues
Odilio Balbinotti

Renato Johnsson
Welson Gasparini

PSOB

Bloco (PTJPOTJ13CdoB)

Bloco (PMOBIPSDIPSl)

Henrique Eduardo Alves
José Priante

Moacir Micheletto
Ricardo Rique
Saraiva Feiipe

4 vagas

Arolde de Oliveira
Casar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bomhausen.
VIC Pires Franco
1 vaga

Alberto Goldrrian
Carlos Alberto
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Nelson Marchezan
Octavlo Elisio
Roberto santos
Salvador Zimbaldi

Carlos ApoIinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Lima
Marcelo Barbieri
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Wagner Rossi
Pinheiro Landim

Decio Knop (PDT)
Eurípedes Miranda (PDT)
Inácio Arr."rJa (PCdoB)
João Paulo (PT)
Tilden santiago (PT)
Udsc:-: Bandeira (PMDB)
Walter Pinheiro (PT)
Wigberto Tartuce (PPB)



Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Coriolando Sales (PDT) Enio Bacei (PDT)
Haroldo Sabóia (PT) Hélio Bicudo (PT)
José Genoíno (PT) Israel Pinheiro (PTB)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) Joana Dare (PT)
Marcelo Déda (PT) Marta Suplicy (PT)
Matheus Schmidt (PDT) Pedro Wilson
Nilmário Miranda (PT) Sandra Starling (PT)
Sergio Miranda (PCdoB) Severiano Alves (POT)
Silvio Abreu (PDT) Wolney Queiroz (PDT)

PPB

Pedro Canedo Luiz Buaiz

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras-1Oh-
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Ricardo Izar (PPB)
12 Vice-Presidente: Cunha Uma (PPB)
22 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
32 VICe-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo li, Sala 3 - 4!-feira, 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Simão Sessim (PSDB)
12 VICe-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
22 Vice-Presidente: Femando Zuppo (PDT)
32 Vice-Presidente: Neif Jabur (PPB)

Titulares SuplenMs

PFL

Carlos Nelson
Oscar GoIdoni

3 vagas

Carlos Magno
César Bandeira

Ney Lopes
2 vagas

Inácio Arruda
Marcos Lima

Teté Bezerra
1 vaga

Ademir Lucas
B.Sá

Ceci Cunha
Danilo de Castro

Femando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

Antonio Balhmann
Itamar Serpa

Le6nidas Cristino
Vanessa Felippe

1 vaga

Duilio Pisaneschi

A1cione Athayde
Cunha Bueno

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

PTB

PSB

PSDB

Bloco (PTI POTI PCdoB)

PPB

Maria Valadão

Adelson Ribeiro
Celso Russomanno
Rávio Palmier da Veiga
Max Rosenmann
Salomão Cruz

GilneyVIIllla
Ivan Valente
Sérgio Cameiro
Socorro Gomes

Cunha Lima
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Araújo

PSDB

Bloco (PMOBIPSDIPSL)

Ana Catarina (PFL)
Antonio Brasil
José Chaves
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Chicão Brigigo
Fernando Gabeira
Regina Uno

.1 vaga

,Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho
Raimundo Gomes de Matos
Simão SessimFreire Júnior

Aroldo Cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Piras Franco

Franco Montoro
José Carlos Lacerda

Max Rosenmann
·NeStórl1uarte
R~...Bocha

Salvador Zimba/di
VlCeJlte Arruda

1 vaga

1 vaga

Moisés Upnik
Roberto Jefferson

Adylson Motta
AryKara

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada (PSDB)

Jair Bolsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuee

PL

PTB

PSB

Cândido Mendes
Edson Silva
Luiz Máximo
Mareone Perillo .
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra

Albérico Filho

José Car10s Aleluia
Laura carneiro
Ne/va Moreira
8ameyFllho
Vanessa Fellppe

Nilson Gibson

Rodrigues Palma
Vicente Cascione

Adhemar de, Barros Filho
.Augusto Farias· ..
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana



Welson Gasparini Mário Negromonte

Bloco (PTI PDTI PCdoB) Luiz Eduardo Greeilhalgl'l

PTB

Vicente Cascione

PV

Emílio Assmar (PPB) 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras 
10 horas
T~efones:318-707117073

Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 VICEl-Presidente: Agnelo Quéiroz (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPS)
32 Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

PPB

Fernando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Barbosa Neto
Germano Rigotto

Gonzaga Mote
José Chaves

Nelson Harter

A1zira Ewerton
Anivaldo Vale

Antonio Feijão
Moisés Bennesby

Veaa-crusius
",

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

João M~1ãoNeto
Luiz Braga

Paudemey Avelino

HOOlberto Costa (PT)

1 vaga

Cunha Lima
Fetter Júnior

João PizzoIatti
Márcio Reinaldo Moreira

PTB

PFL

P~

PSDB

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
Paulo Bauer
Rubem MedIna

PPB

Antonio Balhmann
Candlnho Mattos
José CarloS Lacerda
Renato Johnsson
Wilson Campos

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Israel Pinheiro

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Lamartine Posella
1 vaga

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João FassareIa
Marcia Cibilis VI8ll8

Gilvan Freire

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: 8aIa 185-A Anexo 11
T~efones: 318·8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDOSTRIA
E COMéRCIO

Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 VICe-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2l' VICe-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
3Il VIce-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Tftu~~ Suplentes

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Plenário 112, Bloco das Lideranças - quartas-feiras - 10
horas
Telefones: 318-7024 a 7026

AIceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

1 vaga

Freire Júnior
Marcelo Barbieri

Mário Martins
Rita Camata

1 vaga .

Airton Dipp
Chico Vigilante

João Paulo
Vânio dos Santos

Alcides Modesto
Eurfpedes Miranda

Fernando Ferro
Socorro Gomes

Gilney VI8I18
Herculano Anghinetti

2 vagas

ÁJvaro Gaudêncio Neto
Laura Carneiro
Magno Bacelar

Osmir Uma
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Franco Montoro

Welson Gasparini
2 vagas

PTB

.
PPB

PSDB

Albérico Cordeiro

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvemani Santos

Carlos Melles
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
VilmarRocha

DeV~asco

Geddel Vieira Lima
Gilvan Freire
Nilmário Miranda
Roberto Valadão

Fernando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleti
Valdeci Oliveira

Dalila Figueiredo
RavioAms
José Aníbal
Sebastião Madeira
1 vaga

Agnelo Queiroz
Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Eraldo Trindade
José Linhares
Luiz Alberto (PT)
Walter Pinheiro



Bloco (PMDBlPSOIPSL)

João Thome Mestrinho Ana Catarina (PFL)
Maria Elvira Djalma de Almeida Casar
Maurício Requião Edinho Araújo
Severiano Alves (PDT) José Luiz Clerot
Zé Gomes da Rocha Lidia Quinan
1 vaga Rita Camata

PSDB

COMISSÃO-DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PDT)
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
2!! VICe-Presidente: Esther Grossi (PT)
32 VICe-Presidente: Maurício Requião (PMDB)

Tftumres Sup~nms

PFL

Dilceu Speratico
Felipe Mendes
Joáo Mendes

Laprovita Vieira
2 vagas

Antônio do Valle
José A1demir

Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro Irujo

Wilson Cignachi
1 vaga

Basílio Villani
Edson Silva

João Leáo
Max Rosenmann

Ronaldo Cézar Coelho
Simão Sesslm

1 vaga

Alvaro Gaudêcnio Neto
Benito Gama

Expedito Júnior
José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Valdorriiro Meger

PTB

Af:lMagalhaes
Delfin'l Netto
Fetter JU/lior
Julio Redecker
Osmar Leitão
Sergio Naya

João carlos Bacelar
JúlioCesar
Luiz Braga
Manoel castro
Osório Adriano
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Adelson Salvador
Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais
1 vaga

PSDB

Bloco (PTIPDTJPedoB)

Fernando Ribas carli (PDT) Coriolano Sales (PDT)
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) Luiz Gushiken (PT)
Talvane Albuquerque (PFL) Marcelo Déda (PT)
yanio dos Santos (PT) Sergio Miranda (PCdoB)

PPB

Anivaldo Vale .
-Arnaldo Madeira
Femando Torres
Firmo de Castro
Luiz carlos Hauly
Roberto Brant
Veda Crusius

Augusto Farias
Dolores Nunes
José Linhares

1 vaga

Dalila Figueiredo
Eduardo Coelho
Marcus Vicente

Osmanio Pereira
Roberto Santos

Claudio Chaves
Jaime Femandes

Jairo Cameiro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

Aldo Arantes
HumbertoJ29sta (PT)

Undberg FariaslPSTU)
Luiz Durão (PDT)
Maria Laura (PT)

PPB

Adenlir Cunha
Betinho Rosado
Costa Ferreira
Expedito Júnior
Osvaldo Coelho
Paulo Uma

Bloco (PTI PDTI PedoB)

Esther Grossi (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PCdoB)
WoIney Queiroz (PDT)

Ademir Lucas
Alexandre Santos
RavioAms.
João Faustino
Marisa Serrano

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Mario de Oliveira
PedroYves

Aécio de Borba (PPB)

PTB

Paulo Cordeiro
Paulo Mourão (PSDB)
silvio Torres (PSDB)

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

PSB

Álvaro Valle (PL) Gonzaga Patriota

Secretária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:00h
Telefones: 318-690016905/701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Luiz carlos Hauly (PSDB)
1I! VICe-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2!! VICe-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
32 VICe-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

Tltumres Sup~ntes

PFL

Eujácio Simões Valdemar Costa Neto

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
12 Vice-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
2!! VICe-Presidente: José Coimbra (PTB)
31! Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)Augusto VIVeiros A1dir cabral

JoãoColaço

PSB

PL

Fernando Lyra



TItulares'

. PFL

Suplentes 3 vagas Simara Ellery
2 vagas

Affonso C8margo
Álvaro Gaudêncio
José carlos Vieira
Milton Temer (PT)
Pauclemey Avelino

Bloco (PMDBlPSD/Pf;L)

DércioKnop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Lima (PCdoB)
Walter Pinheiro (PT)

Confúcio Moura
João Magalhães
Paulo Lustosa
2 vagas

PSDB

Adauto Pereira
Jaime Martins

Lima Netto
Marcos Vinicius

Ursicino Queiroz

Antônio Brasil
Luis Roberto Ponte

Silas Brasileiro
SiMoPessoa

1 vaga

PSDB

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Dilson Sperafico
Moises Lipnik (PL)

Bloco (PTI PDTI PCdOB)

Airton Dipp (PDT)
Femando Ferro (PT)
José Maurício (PDT)
Luciano Zica (PT)

José de Abreu
Luiz Piauhylino

Octavio Elisio
Paulo Feijó

Vlttorio Medioli

Bloco (PT/PDTJPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Cidinha Campos (PDT)
Arlindo Chinaglia (PT) Luciano Zica
Femando Lopes (PDT) Luiz Alberto
Paulo Bernardo (PT) Nilmário Miranda

PPB

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6944/6946
Fax: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Cipriano Correia
Jayme santana
João Leão
Luiz Fernando
Rommel Feijó

Benedito Domingos
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

PTB

Alexandre Santos
Arthur Virgilio

Candinho Mattos
Luiz Fernando

Silvio Torres
Wilson Campos

Adylson Motta
Antonio Jorge

Herculano Anghinetti
Jair Soares

Fausto Martello
Aavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

José Borba

PPB

PTB

Roberto Campos
Silvemani santos

VadãoGomes
1 vaga

Nelson Marquezelli

PL

Valdemar Costa Neto Giovanni Queiroz (PDT)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, Sala 961 - quarta-feira - 10 horas
Telefones: 318-6888 - 318-6887
Fax: 318·2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Flavio Derzi (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
32 VICe-Presidente: Airton Dipp (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

José Coimbra 1 vaga Presidente:
12 Vice-Presidente: Wemer Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
32 Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

A1dir Cabral Abelardo Luppion
Antônio Ueno Euler Ribeiro
Aracely de Paula Francisco Horta
Aroldo Cedraz João Carlos Bacelar
Átila Lins Luciano Pizzatto
Benito Gama Luiz Moreira
Ciro Nogueira Rogério Silva
Leur Lornanto samey Filho
Werner Wanderer Talvane Albuquerque

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Bloco (PMDBlPSDIP~L)

Dejandir Dalpasquale
Edinho Bez

Antonio Jorge (PPB)
Eliseu Resende
José Carlos Coutinho

. José santana de Vasconcelos
Raimundo santos

Marcos Lima .
Ricardo Rique

Elton Rohnelt
JulioCesar

Murilo Pinheiro
Oscar Andrade

Paulo Bomhausen

Cláudio Cajado
De Velasco (PRONA)
Genésio Bernardino
José Lourenço (PFL)
Paes de Andrade
RobsonTuma
3 vagas

Edison Andrino
Etevalda Grassi de Menezes

Hélio Rosas
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Noel de Oliveira

Orcino Gonçalves
Wagner Rossi



PSOB

Amon Bezerra
Athur Virgílio
Elias Murâd
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
José Aníbal
José Thomaz Nonô

Bloco (PTI POTlPCdoB)

Haroldo Lima
Helio Bicudo
JoanaDarc
Luiz Gushiken
Miro Teixeira
Paulo Delgado
Renan Kurtz
Sandra Starling

Adylson Motta
Alceste Almeida
Jair BoIsonaro
João Pizzolatti
José Teles
Mário Cavallazzi
Ushitaro Kamia

Leopoldo Bessone
Pedrinho Abrão

PPB

PTB

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Fernando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo santos
Zulaiê Cobra

Carlos Cardinal
Eduardo Jorge

Haroldo Sabóia
José Genonio

Maria da·Conceição Tavares
Matheus Schmidt

Sérgio Cameiro
Tilden Santiago

Enivaldo Ribeiro
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende

Salatiel Carvalho
Sérgio Naya

1 vaga

Etevalda Grassi de Menezes
José Coimbra

2 vagas

Al'l'i1ando.Abiiío
Carlos Mendes
Darcisio Perondi
Elcione Berbalho
José Aidemir
Lidia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe
TetéBez

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
Vicente Arruda

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
José Augusto
Marta Suplicy
Serafim Venzon

Rolafld Lavigne .
2 vagas

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

.Ahnando Costa
C~icão Brigido

Etevalda Grassi de Menezes
Genesio Bernardino

João Henrique
ReginaLino

3 vagas

PSOB

Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo

Sebastião Madeira
2 vagas

Bloco (PTI POTI PCdoB)

Adão Pretto
Agnelo Queiroz

Femando Ribas Carli
Jair Meneguelli
Paulo Bemardo

Silvio Abreu
Teima de Souza

PPB

PL

Femando Lyra Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras - 10 horas
Telefones: 318-826616992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Vicente Arruda {PSDB)
111 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Cláudio Chaves (PFL)
311 Vice-Presidente: A1cione Athayde (PPB)

TItulares Suplentes

PFL

PL

Luiz Buaiz José Egydio

Secretária: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Plenário, sala 9, quartas-feiras -1 Ohoras
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Osvaldo Biolchi (PTB)
111 Vice-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
22 Vice-Presidente: Jair Menegueli (PT)
32 Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)

Pedro Valadares

Carlos Alberto campista
Carlos Magno
Claudio Chaves
Euler Ribeiro
Jonival Lucas
Marcos Vinícius de Campos
Ursicino Queiroz

PSB

Ricardo Heraclio

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Augusto Viveiros
Claudio Chaves
Costa Ferreira

José Carlos Coutinho
Laura Cameiro

Alcione Athayde
Amaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Linhares
Nilton Baiano
Sérgio Arouca

Femando Gonçalves
Roberto Jefferson

José Pinotti

PTB

PSB

Adhemar de Barros Filho
Eurico Miranda

João Iensen
Moacyr Andrade

Pedro Correa
PedroYves

1 vaga

Duilio Pisaneschi
Etevalda Grassi de Menezes

Vicente André Gomes



Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Titulares

Ar1indo'Varg~ (~TB)

João Mellão Neto .
Mendonça Filho
Milton Mendes (PT)
Valdomiro Meger
Zila Vezerra

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
Sandro Mabel
zaire Rezende
1 vaga

PFL

Suplentes

Hugo R~rigLÍes'da CUnha
Manoel Castro

Osmir Lima
PauloBauer

Robério Araújo
Werner Wanderer

Armando Abílio
De Velasco (PRONA)

Valdir Colatto
3 vagas

Lael Varella
Oscar And:ade
Oscar GoIdoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcell.os

Alberto Silva
Carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Moreira Franco
RonaJdo Perim

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
Mussa Demes

Roberto Fontes
Zila Bezerra

De Velasco
Hermes Parcianello

João Magalhães
Remi Trinta

Roberto Paulino
4 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PCdoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Chico Vigilante (PT) Gilney Viana
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (PDT)
José Pimentel (PT) Waldomiro Fioravante (PT)
Maria Laura (PT) 1 vaga

PPB

secretária: Talita Veda de Almeida
Local Plenário sa.la 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras~ 10 horas.
Telefooe:.318-.6987/699017Q04nOO7

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente·Jooo Henrique (PMDB)
12 Vice.-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
22 Vice-Presidente João Maia (PFL)
32 Vice-Presidente Leônidas Cristino (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

Bloco (PTI PDrl PCdoB)

carlos Santana (PT) Arlindo Chinaglia (PT)
Chico da Princesa (PTB) Dércio Knop (PDT)
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pastana (PT)
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Lindberg Farias (PCdoB) José Maurício (PDT)

-Teima de Souza (PT) 2 vagas
1 vaga

A1ceste Almeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
NeifJabur

Nilton Baiano
Osmar Leitão

Fernando Gonçalves
Leopoldo Bessone

.. Welinton Fagundes

ViCEÍnte André Gomes

Arnon Bezerra
Basílio Villani

Candinho MattQS
Emerson Olavo Pires

Flávio Palmier da Veiga
Nícias Ribeiro
OIavio Rocha

1 vaga

PL

PTB

PSB

PPB

PSDB

Gonzaga Patriota

Duilio Pisaneschi
Philernon Rodrigues

Leônidas Cristino
Marcus Vicente
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
Pedro Henry
Roberto Rocha
Vittorio Medioli

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
DoIores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

José Egydio

Alberto GoIdrnan
Arnaldo Madeira

Domingos Leonelli
Feu Rosa

Tuga Angerami

Fernando Lyra

Ari Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Sérgio Arouca (PPS)

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

PTB

PSB

PSDB

Osvaldo Biolchi

1 vaga

Benedito Domingos
Eraldo Trindade
Miguel Rossetto(PT)
Valdenor Guedes

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
Jairo Azi
João Tota (PPB)

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga
1 vaga



.COMISSÃO ESPECIAL

DESTINAUA-A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA .DE'EMENDÂ,À·CONSnTUlç~O
N2 2-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEc-2J95

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
111 VICe-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3l! VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

TUumres Sup~ntes

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
111 Vic3-Presidente: José A1demir (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3i! Vice-Presidente:
aelator: Ricardo EJari'os (pFL:}

T1tumres

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: MariaHelena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEc.9195 Autor: Ricardo Herácllo
e outros

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEc-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
211 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
311 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Tltumres Sup~ntes

PFUPTB

Átila Lins.
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
saulo Queiroz

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

PPB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

PT

Hélio Bicudo
Milton Temer

POT

Coriolano Sales

Bloco (PUPSOIPSC)

Eujácio Simões

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

José Rocha
Nelson Marquezelli

1 vaga

Armando Costa
Moreira Franco
Zaire Rezende

Aávio Derzi
Jarbas Lima

1 vaga

Antônio Balhmann
Welson Gasparini

Marcelo Déda
sandra Starling

Enio Bacci

Expedito Júnior

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

José A1demir
. Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Alexandre Santos
Nelson Otoch

Femando Ferro
José Pimentel

1 vaga

Pedro Canedo

Carlos Melles

Sup~ntes

Bloco (PFLlPT~)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho
Roberto Pessoa

2 vagas

PMOB

Albérico Filho
Hermes Parcianello

1 vaga

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

PSDB

Ceci Cunha
Eduardo Coelho

PT

João Coser
Milton Mendes

POT'.

José Maurício

Bloco (PUPSD/PSC)

Eujácio Simões

Aroldo Cedraz



Hilário Coimbra
Osmir Uma
Paulo Gouvêa

AntOnio BrasIl
2 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

Airton Dipp

Francisco Horta

José Coimbra
José Mendonça Bezerra

Roberto Fontes

PMoe
carlos ApoIinário

Carlos Nelson
GenésIo Bernardino

PPB

carlos Airton
Emllio Assmar

Pedro Valadares (PSB)

PSPB

Adroaklo Streck
, Alexandre Santos

PT

carlos Santana
1 vaga

PDT

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

Luís Roberto Ponte
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
Zeire Rezende

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
SlMoTorres
YedaCrusius

PSOB

Antônio Brasil
Gonzaga Mota

Hélio Rosas
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Arlhur Virgílio
João Faustlno
Octávio EUsio

Roberto Santos
Zulaiê Cobra

Welinton Fagundes , • Pedro Canedo

secretário: JOsé Maria AguiSi''de'CaStro
Local: Serv. Com. EspeclaiS-'Anexo 11; Sala 168·A
Telefones: 318-70611318-7p5~

COMISSÃO ESPECIAi..

DESTINAÓA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nt 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposiçio: PEc-221D5..~utor: J0s6 Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
111 Vice-Presidente: saulo Queiroz (PFL)
211 VICe-PreSidente: Eurico Miranda (PPB)
311 VICe-Presidente: Paulo Feijó (PSOB)
Relator: Roberto Valadão (PMOB)

TItu~~ Sup~ntes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PSBIPMN)

·1 vaga Nilson Gibson

·Secretário: Mário Orausio Coutinho
'Local: serv. Com. Especiais"'::Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA,DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nt~A,DE1995,QUE·ESTABELECE

O PARLAMENTARISMO".
'Propoalçio: PEC 2O-AIH Autor: Eduardo Jorge

. Presiden~: Frarico Montoro (PSOB)
111 VIÇ8-President8: Paes landim (PFL)
211 \liêe.:Presidente: Eduardo Jorge (PT)
311 V~Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator:'Odacir Klein (PMOB)

:Sut>:-~elátbr: Bonifácio de Andrada (PPB)

TItu.... Suplentes

PFL

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Paes Landim
Paudemey Avellno
saulo Queiroz

·Vilmar Rocha

Bloco (F!MDB, PSO, PSL)

Carlos Nelson Adelson Salvador

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
saulo Queiroz
1 vaga

Corauci Sobrinho
Eliseu Reserlde .

Fátima Pelaes (PSQ~l.

Robério Araújo



João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Bloco (PMDBlPSD/PSIJPSC)

Henrique Eduardo Alves
, 2vagas

Antõnio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristina
Mário Negromonte

PSDB

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

Bloco (PPBlPL) PT

Eujácio Simões
Eurico Mimnda
Ibmhim Abi-Ackel

A1zim Ewerton Carlos santana
Carlos Airton João Coser
José Egydio PDT

Alcides Modesto
João Paulo

PSDB Serafim Venzon VICente André Gomes

Bloco (PFUPTB) .

.,1 vaga ••

.' .

Coriolano SaI'es ' '

2 vagas

, • " F1ávio.Am~ .,",
" faulo.Mourá9 _ ..,

,1 '{aga
• "./c ~ li

,confÚcio Moura,
'.2 vagas

PT

PDT

PSB

Bloco (PPBJPL)•.

Benedito Guimarães

. " : RsV~do Reis
1va~

PSD~:,

Bloco (Pr=LJPTB) ,

José santana d!3 .v~nçE111os "
Paulo Gouvea

Paulo Uma
i Rodrigues Pal,ma "

. ' BIOcolF'MDB/PSOIPSL)

Dumo Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuoo
Local: Servo Com. Especiais - Anexo fi - Sala 169-B
Telefones: 318-6874n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTITUIÇ~O
N2,43-A, DE 1995, QUE DA NOVA REDAÇAO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL;

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEc-43J'95 - Autora: Rita camata e outros

Presidente:
12 VICe-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
2? VICe-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 Vice-PreRidente: Roberto Fontes (PFL) ,
Relator. Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Felipe Mendes
Geroon Peres
Luiz Buaiz

~ceste Àimeida
Çhicão Brígido
Wagner Rossi

João Fassarella
João Paulo

Aécio Neves
Nelson Marchezan
flommel Feijó

Matheus Schmidt

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena,Coutinho.d~,Oliveira,
Local: Servo Com. Esp: ..:. Ànexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066l7052

Suplentes .

GilneyViana
Ivan Valente

Coriolano sales

Adroaldo Streck
Finno de Castro

1 vaga

Davi Alves Silva
Ushitaró Kamia

1 vaga

PT

PSB

PDT

Bloco (PPBlPL)

Fernando Ferro
sandra Starling

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Matheus SChmidt

A~oo~~ 'Co~~~m

Chico da Princesa "Lael Varella
Laura Carneiro LlJCianoPizzatto
Paulo Bomhausen Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBIPSDJPSL/PSC)

Jorge WiI$Oll (PPS)
RemLTrinta

1 vaga'

1 vaga Gervásio OIiveim

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINÀDA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
N240, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇAO

DO PARÃGRAFOSEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COlETIVQSURBANOS E
DOS SERViÇOS DE,DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposição: PEc-4OI95 AUtor: Marqulnho Chedld .

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (pMDB)
2!l VICe-Presidente: .
32 VICe-Presidente: Leõnidas Cristino (PSDB)
Relator. '

Titulares

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Niltan'Baiano
2 vát}às

~,~''';.'<



~uplentes

3 vagas

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Rlho
Roberto Fontes

Darcísio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

Celso Russomanno
1 vaga

PT

PPB

PSOB

PMOB

Bloco (PFUPTB)

Titulares

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

Luiz Dantas (PSD)
Mauro Lopes
Orcino Gonçalves

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 57,
DE 1995, QUE JIDÁ NOVA'REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO~

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

PrOposição: PEe-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
2!l VICe-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 VICe-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

José de Abreu
Vicente Arruda

A1cione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

Aloysio Nunas Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PPB

PMOB

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mab6I
2 vagas

Fausto Martello
Jair BoIsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
WeIson Gasparini (PSDB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ4o N2 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposição: PEc-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
1Q VICe-Presidente: José Rezende (PPB)
2!l VICe-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

PSOB

Herculano Anghinetli (PPB)
Mário Negromonte

Nélson otoch
Sebastião Madeira

João Fassarella
Sandra Starling

Matheus Schmidt

poi'

João Paulo
1 vaga

Coriolano Sales

POT

Eurípedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (PSDB) Silvio Abreu

Bloco (PUPSOIPSC)

1 vaga

Autor: Marcelo Teixeira

Bloco (PUPSOIPSC)

Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Gervásio Oliveira

secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPET~NCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PEe-81195

José Egydio

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

PT

De Velasco

Gonzaga Patriota

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Bloco (PSIWMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ri~Gomyde Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706317066



Titulares

Bloco (PFLJPTB)

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

Presidente: José carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente:
2l! VICe-PFesident~: Mario Negromonte (PSDB)
32 VICe-Presidente:
'Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José carlos Coutinho

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
~ARECI;R. À PIJOp.OSrA DE ~MENDA ~

CONSTITUIÇAO N2 '84~ DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEc-84191 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 VICe-Presidente:
2l! VICe-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 VICe-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

BasRioVillani
salatiel carvalho
3 vagas

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

José Maurício
1 vaga

Francisco Horta

Pedro Valadares

Haroldo Lima

P.rJI0B

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PPB

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

PSOB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

POT

Airton Dipp
Fernando Lopes

PL

Eujácio Simões

PSB

Ricardo Heráclio

PCdoB

Socorro Gomes

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Carlos Alberto (PSDB) Jaime Femandes
Hilário Coimbra Mauro Fecury
Murilo Pinheiro Roberto Pessoa
Osmir Lima 1 vaga

PMOB

Elcione Barbalho Euler Ribeiro (PFL)
OIávio Rocha (PSDB) 2 vagas
1 vaga

PPB

Anivaldo Vale Gerson Peres
Benedito Guimarães 2 vagas
Raimundo Santos (PFL)

PSOB

Antônio Feijão Aécio Neves
Arthur Virgnio 1 vaga

PT

Paulo Rocha Adão Pretto
1 vaga Alcides Modesto

POT

WoIney Queiroz Wilson Braga

Bloco (PSBJPMN)

Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PLlPSDlPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAq AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUIÇAO
FEDERALli (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEC-89195 Autor: Nicias Ribeiro



Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
111 VIC6-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2lI VICe-Presidente:
311 VICe-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, saJa 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO"

Adelson Salvador Nan Souza
Bosco França (PMN) Roberto Paulino
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Cunha Lima Benedito Guimarães
Francisco Silva Felipe Mendes
Lamartine Posalla 1 vaga

PSDB

Nicias Ribeiro Fátima Pelaes
Zulaiê Cobra OIávio Rocha
1 vaga Salomão Cruz

PT

Luiz Mainardi Milton Mendes
1 vaga 1 vaga

POT

1 vaga Luiz Durão

PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga

Hélio Rosas
Marcos Lima .

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

2 vagas

AntOnio Ueno
Mauro Fecury

Phllemon Rodrigues
1 vaga

Paes Landim
Philemon Rodrigues

PMDB

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
Roland Lavigne
Vanessa Felippe

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO'ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALíNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEC-128f95 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
111 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2lI Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
311 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares SUplentH

Bloco (PFLlPTB)

PPB

Augusto Farias A1zira Ewerton (PSOB)
Ibrahim Abi-Ackel Ricardo Izar
Jair Soares Roberto Balestra
Jarbas Lima 2 vagas
PriscoVmna

PSOB

Nelson Otoch Danilo de Castro
Renato Johnsson Luiz Piauhylino
Vicente Arruda Paulo Feijó
Zulaiê Cobra Wilson Braga

PT

José Genoíno Miguel Rossetto
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

POT

ÊnioBacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus SChmidt

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Bloco (PLlPSD/PSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Vicente cascione
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
1>jaIma de A1melda casar
João Magalhães
José Luiz C1erot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Suplentes

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto

Autor: Hélio Bicudo
• outros

Proposição: PEc-96192

Bloco (PFLlPTB)

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Paes Landim

Bloco (PFUPTB)

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
111 VICe-Presidente: Bosco França (PMN)
2lI VICe-Presidente: Cunl)a Lima (PPB)
311 V~Présidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

TItulares



Bloco (PMDBlPSD/PSL/PSC) PSDB

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Confúcio Moura
Ivandro CúnhaLima'

--:LVª'9./il

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

PT';

sebastião Madeira
1 vaga

AylsonMo~

A1ceste Almeida
Jofran Frejat

Bloco (PPBlPL)

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

GilneyViana
1 vaga

1 vaga

PDT

Ivan Valente
Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

Elton RohneltCeci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Arlindo Chinaglia
WaIdomiro FIOravante

PSDB

Antônio Feijão
ArrIOn Bezerra
OIávio Rocha

PT

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Bloco (PL/PSDJPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)

Wagner Rossi
1 vaga

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PMDB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-155193 Autora: Cldinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio, Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
3 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz C/erot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Átila Uns
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

1 vaga

Carlos Cardinal

Gonzaga Patriota

PDT

PSB

PMDB

Nilson Gibson

RenanKu~

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEC-133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
22 VICe-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
VIC Pires Franco
1 vaga

Antônio Brasil
Confúcio Moura
JoãO Thomé Mestrinho

Carlos Airton
Jair Bolsanaro
Valdenor Guedes

PPB

Luiz Femando (PSDB)
Otávio Rocha (PSDB)

1 vaga

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Costa Ferreira (PFL)
D%res Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro



Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

PT

João Leão
saulo Queiroz (PFL)

1 vaga

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PPB

A1cione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

PSDB

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2l! VICe-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PlJPSDlPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga ~elson Selvador (PMbB)

PcdoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ne 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVÊ

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NíVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNiCípIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBUCAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Bloco (PFLJPTB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposição: PEc-169J95 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clérot (PMDB)
2l! VICe-Presidente: José Teles (PPB)
32 VICe-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

1 vaga

Pedro Canedo

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

PT

PDT

Alexandre Cardoso

Bloco (PSBlPMN)

Luiz Buaiz

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PUPSD/PSC)

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Autores: Eduardo Jorge.
e Waldir Pires

PDT

Proposição: PEc-169193

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Suplentes

Valdomiro Meger
2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFUPTB)

Titulares

Alceste Almeida
Célia Mendes
Costa Ferreira
Rogério Silva

José Teles
2 vagas

Alexandre Caranto
Antônio Geraldo

João Mellão Neto
Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSD/PSL/PSC)

Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz C1arot Paulo Ritzel
Marquinho Chedid Roberto Paulino

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Claudio Chaves
Dunio Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

PMDB

Garlos Magno
JairoAzi
Laura Carneiro
Marcos Vinícius
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Pinotti
saraiva Felipe
1 vaga



Antônio Carlos Paimunzio
2 vagas

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

PSDB

PT

PDT

Arthur Virgílio
Celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden Santiago

Pedro Henry
Raimundo Gomes de Matos

Marcelo Deda
Maria Laui'a
Teima de Souza

PT

PDT

Marconi Perillo
Rommel Feijó

Ivan Valente
Miguel Rossetto

Waldomiro FIOravante

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PÀOFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2173 DE 1995, QUE
MODifiCA O CAPfTULO DA ADMINISTR~ÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposição: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2!1 VICe-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

TItUlares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Proposição: PEC-175195· Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 VICe-Presidente: .
2!1 VICe-Presidente:
32 VICe-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Salas 169-B

. Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTI1'UIÇÃO N2 175,

DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

José Maurício

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Antônio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

PMDB

PPB

PSDB

Matheus SChmidt

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

Carlos Nelson
Fernando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

OdelrnoLeão
Pedro Correa

Prisco Viana

Alexandre Santos
João Leão

Euripedes Miranda
Matheus SChimidt

Eujáeio Simões

Alexandre Cardoso

BanitoGama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

Antônio do Valle
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
José Priante
Luís Roberto Ponte
Paulo Lustosa

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira
Renato Johnsson

Bloco (PUPSD/PSC)

Bloco (PSBlPMN)

PCdoB

PMDB

PPB

Fernando Zuppo
Silvio Abreu

1 vaga

Nilson Gibson

Batinha Rosado
Francisco Horta

Jaime Fernandes
Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Antônio Brasil
Edinho Bez

Hélio Rosas
Lídia Quinan

Rubens Cosae
1 vaga

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi

VadãoGomes
1 vaga



Alexandre Ceranto
Átila Uns

cartos Alberto Campista
Cláudio Chaves

Hugo Rodrigues da Cunha
Oscar Andrade

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais, AnexD 11, 8aIas 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N1I 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. 7S! DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

Proposição: PEC 231-A195 Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abílio Arruda
111 VICe-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)
2ll VICe-Presidente: Luciano castro (PSDB)
3ll VICe-Presidente: Jair Meneguelfi (PT)
Relator: João Mellão Neto, (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

AroIdo Cedraz
Coraucl Sobrinho
João Mellão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes Landim

Sérgio Miranda

Suplentes

Jair BoIsonaro Arnaldo Faria de Sá'

, Alberto GoIdman 1 vaga Renato Johnsson

Femando Torres PSDB
Silvio Torres

Tuga Angerami Feu RosaYeda Crusius
,1 vaga Roberto Brant

PT

José Machado GifneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
Miguel Rossetto José Pimentel PedroWifson
Paulo Bernardo PDT

Eurípedes Miranda SUvioAbreu

Femando Lopes
Bloco (PLJPSDIPSC)

Fernando Zuppo Eujácio Simões • Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPUN)

Haroldo Uma

PSD.B

Bloco (PLJPSIWSC)

PedroC~ E~~oSimões

Bloco (PSBlPMN) ,

Ricardo Heráclio 1 vaga

PCdoB

Airton Dipp
Matheus Schmidt

PDT

Maria da Conceição Tavares
Vânia dos Santos
1 vaga

PT

Firmo de castro .
Luciano castro
Luiz cartos Hauty
Roberto Brant

Secretária: Mar1ene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

P.fJ=~J~~~~EAE~~~~~R1Rtt::~~tÃO
NS! 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA'
PARÁGRAFOS 651 E 7S! AO ARTIGO 8S! DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QU~NTOÀS PUNiÇÕES AP~ICADAS,
ATRAVES DE ATOS DE EXCEÇAO,

A SERVIDORES MILITARES"
Proposlçio: PEC-188194 "" Autor: Z8lre Rezende

Presidente:.Ary Kara (PMDB)
111VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2íl VICe-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)

.3ll VICe-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

TItulares

Bloco (PFLIPTB) Bloco (PUDe, PSD, PSL)

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira

Anivaldo Vale Eduardo Coelho

.Osmir Urna
'Paes'Landim'

, Paulo Heslander
1 vaga

Ary !<ara
Elcione BarbaJho
Roberto VaJàcião

Augusto Nardes

PPB

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

Rita Camata
2 vagas

Annando Abllio
Luís Roberto Ponte
Pedro lrujo
Sandro Mabel
Sifas Brasileiro
Zaire Rezende

-PSOB

Nelson Harter
Noel de Oliveira

.Valdir Colatto
3 vagas

a.Sá
EdsonSif~

Feu,Rpsa



PTB

VICente Cascione Chico da Princesa

Secretária: Mariado Amparo Bezerra da Silva
Local: Serv. Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2338-A, DE 1996, QUE IlDISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposlçio: PEc-338J96 Autor: Poder Executivo
Presidente: SUas Brasileiro (PMDB)
111 VICe-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 VICe-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

TRu~.... Suplentes

BIOéO (PFLJPTB)

PPB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Blolco (PT, PDT, PCdoB)

Femando F-tibas Carli
sandra Starling'
Valdàci OIivéira

Darei Coelho
2 vagas

De Velasco
Femando Diniz

Marquinho Chedid
sandro MabeI

2 vagas

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Uma

Abelardo Lupion
Maria VaJaclão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Wemer Wanderer

Antônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara EUery

Femando Zuppo
-.Joana ·Qarc

. . LUcianO Zica

Luciano castro Jovair Arantes
Tuga Angerami Moisés Bennesby
Wilson B~~a , Vi~nt!3 Arruda

Bloco (PT, PDT~ "PCdoB)

Inácio Arruda Aldo Rebelo
Jair Meneguelli Chico Vigilante
José Maurício Eduardo Jorge
José Pimentel Milton Mendes
Paulo Rocha RenanKurtz

PPB

Ari Magalhães 5 vagas
Emílio Assmar
JoãoTota
2 vagas

Pm

Roberto Jefferson José Coimbra

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares .

PL

Expedito Júnior (PFL) Eujácio Simões

Secretária: Regina Brandão
Local: Servo Com. Especiais~ Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE .
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2320, DE 1996,

QUE "ACRESCENTA AÚNEA ND"
AO INCISO 11 DO ARTIGO 105

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposlçio: PEc-320196 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
111 Vice-Presidente: Welson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Lima (PFL)

TRu~res Sup~n~

PFL

Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima

Dejandir Dalpasquale
Djalma de Almeida César
Rubens Cosac

Affonso camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

VilmarRocha

Djalma de Almeida César
Sílvio Pessoa
Simara Ellery

Benedito Domingos
Darci Coelho
JairBoIsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes

Bloco (PPBlPL)

Cunha Urna
Hugo Biehl

Jorge Tadeu Muc:lalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

.AÍ1tônio Carlos Pannunzio
Rbmmel Feij6
Welson Gasparini

'PSDB

Antônio Feijão
João Leão

José de Abreu

Antônio Feijão
Celso Russomanno
JoséAnibal
Niclas Ribeiro
Rommel Feijó

Elias Murad
LeOnidas Cristino

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda



PT Roberto Santos Welson Gasparini

Chico Vigilente
Luiz'Eduaido Gre:enhálgh
Marcelo Deda

PDT

Jaques Wagner
João Coser

José Genoíno
Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

PT

Esther Gl'ossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Silvio Abreu Matheus Schmidt POT

Gonzaga Patriota

PSB

Nilson Gibson
Severiano Alves

PSB

Sérgio carneiro

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: S8IV. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC N2 37o-A,

DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposlçio: PEe-370196 Autor: Poder Executivo

Presidente: ,.
12 VICe-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
2l! Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
32 VICe-Presidente: Feu l=losa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFIJPTB)

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

PCdoB

Ricardo Gomyde Inácio Arruda

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N2
407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PE~7196 Autor: Luciano castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

Tftulares Suplen~

Bloco (PFIJPTB)

Bloco (PMOBIPSD/PSUPSC)

1 vaga

Fernando Diniz
Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto

Nelson Marquezelli
Silvemani santos

Basílio Villani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

PSOB

Bloco (PPBIPL)

Ablardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Paulo Cordeiro

José Luiz Clerot
Luis Roberto Ponte
Simara Ellery

Flávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

Gervasio Oliveira
Aldo Rebelo

Ademir Cunha
Claudio Chaves

Costa Ferreira
Jonival Lucas

José Carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Darcísio Perondi
Edinho Araújo

Marquinho Chedid
Ronaldo Perim
sandro Mabel

1 vaga

PCcIoB

Haroldo Uma

Bloco (PPBlPL)

Djalma de Almeida César
José Luiz Clerot '
Lídia Ouinan
Maria EMra
Maurício Requião
Nair Xavi!3r Lobo

Betinho Rosado
Claudio cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Uma
1 vaga

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

PSOB

Luiz Buaiz
5 vagas

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Marcelo Deda
Milton Mendes

PT

Danilo de Castro
José Thomaz Nonô

Vicente Arruda

Chico Vigilante
1 vaga

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elísio

Alexandre Santos
AávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda Fernando Ribes Carli

POT

Silvio Abreu



PSB PTB

João CoIaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NlZ 449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO NlZ 1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)

Proposição: PEc-449197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano Pazzatto (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-PrÊlsid{lnte:' Paulo Bernardo (PT)
32 ViCEl-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Cruslus (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO,DE
40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 513, DE 1997, QUE HACRESCENTA

PARÁGRAFO 52 AO ART. 55".
(DECORO PARLAMENTAR

- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)

Proposição: PEC n2 513197 Autor: Marcelo Déda

Presidente: Jairo Azi (PFL)
12 Vice-Presidente: Raul Belém (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 VICe-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Eujácio Simões

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067
Fax: 318-2140

Luiz Buaiz

Suplentes

Adauto Pereira
Jaime Fernandes

Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro Fecury

Nan Souza

Gonzaga Patriota

A1zira Éwerton
Max Rosenmann

Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Chico da Princesa

PL

PSB

.PFL

PSDB

BIc.o (PMDBIPSDIPSL)

Cleonâncio Fonseca
De Velasco (PRONA)
Dejandir Dalpasquale

José Luiz Clerot
2 vagas

Titulares

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Cosac

Aloysio Nunes Ferreira
Cândido Mendes
Luiz Máximo
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

José Borba

Antônio dos Santos
Antônio Jorge
Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes
JairoAzi
Raul Belém

J\leXàndre Cardoso

AJceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

PSDB

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)
Fernando Zuppo

Inácio Arruda
João Coser

José Pimentel
Miguel Rossetto

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Cignachi

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
BasílioVillani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Alexandro carento
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Benedito Guirnarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
Romel Anízio

Gerson Peres
Larnartine Posella

Laprovita Vieira
Marcio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
Sílvio Abreu
1 vaga

Ênio Bacci
José Genoíno
Milton Temer



PPB Bloco (PUPSOIPSC)

Elton Rohnelt

Bosco França

Bloco (PSEWMN)

Eujácio simõés

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
l.Dcl:t serv. cem. Esp. - heD _, Sala 1f9.B

Telefones: 318-7555n063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Jarbas Uma
4 vagas

Pedro Valadares

Rodrigues Palma

PSB

AryKara
Benedito Domingos
Benedito Guimarães
José Rezende
Ricardo Barros

Gilvan Freire

Vicente Cascione

Paulo Lustosa
2 vagas

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

PPB

PMDB

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Meneies (PFL)
Relator: carlos Alberto (PSDB»

Titulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

kvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Albérico Filho
Luis Roberto Ponte
Sandro Mabel

Ademir Cunha
Benito Gama
carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

PL

Eujácio Simões Welinton Fagundes

secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11 ,Sala 165-B
Telefone: 318-7061f318-7052·

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
2l! Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7555n063

JairoAzi
José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa

Oscar Goldoni
Paulo Lustosa
Simara Ellery

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya

João Leão
Nicias Ribeiro

Ivan Valente
1 vaga

Luiz Durão

Adauto Pereira
Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga
PMDB

Pinheiro Landim
2 vaga

PPB

José Unhares
Marconi Perillo (PSDB)

Moacyr Andrade
PSDB

Ceci Cunha
Mário Negro~nte

PT

Alcides Modesto
José Pimentel

PDT

1 vaga

PSDB

Domingos Leonelli
José Anibal

PT

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

PDT

Miro Teixeira

Bloco (PL/PSOIPSC)

1 vaga

Bloco (PSBlPMN)

Gonzaga Patriota

AntOnio Balhmann
Roberto Brant

carlos Santana
Jair Meneguelli

Fernando Zuppo

Pedro canedo

1 vaga



Bloco PMOBJPSDlPSL

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI 846, DE 1995,
DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,
QUE nREGULAMENTA O PARAGRAFO ÚNICO
DO ARIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

Poroposlçio: PL 0846J95 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMOB)
111 VIC6-Presidente: Genesop Bemardino (PMOB)
2l! VIce-Presidente: Fausto Martello (PPB)
3l! VICe-Presidente: Leonidas Cristino (PSOB)Relator: José Car
ias Aleluia (PFL)

TItula.... Suplentes

Bloco PFlJPTB

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghan

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N!l1.151, DE 1995, QUE NDISCIPLlNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"

Tltulares- Suplentes

Autora: MartI Supllcy

Bloco (PFUPTB)
Fernando Gonçalves

Magno Bacelar
UrsIcIno Queiroz

1 vaga

Presidente: Maria Elvira (PMOB)
111 VICe-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
2l! Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
311 Vice-Presidente: 8aJvador Zimb8ldl (PSOB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Proposição: PL 1.151195

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
ZilaBezerra
2 vagas

EliseuMoura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMOB)
Rubem Medina

1 vaga(s)

Chico da Princesa
José carlos Aleluia
José carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon.Rodrigues
Sergio Barcellos

Alberto Silva
Genesio Bernardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Antonio Brasil
laire Rezende

4 vagas

Bloco (PMDEWSD/PSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Femando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lrdia Quinan
1~a 1 vaga

PSDB

Bloco (PPBlPL)

A1zira Ewerton (PSOB)
Jorge Wilson
1 vaga

Bloco PPB,lPL

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair BoIsonaro
José Egydio

PSOB

LeonIdas Cristino
Mario Negromonte
Vede Crusius
2vaga(s)

Cunha Lima
Eujacio Simões
João Pizzolatli

Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

1 vaga

Koyu lha
Luiz Carios Hauly

Roberto Rocha
2 vaga(s)

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

PT

AmaJdo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner 8aJustiano

Osmênio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

JOSé Genoíno
Marta Suplicy

PT

carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Ariindo Chinaglia
2 vaga(s) Sérgio Carneiro

PDT

VICente André Gomes

PDT PSB

Miro Teixeira JOSé Maurício Fernando Lyra Raquel C8piberibe

Gervasio Oliveira

PSSB Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, 8aJa 169-B

Pedro Valadares Telefones: 318-68741706617067



Álvaro Ribeiro

5 vagas

Ceci Cunha
João Faustino

Luiz Piauhyiino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo Lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Dada
Wolpey Queiroz

Welinton Fagundes

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

PSB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Pesiro Canedo

Alexandre Cardoso

PPB

PSDB

Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
João Leão
Leônidas Cristino
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

secretária: Rejane Marques
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 165-B
Te~fone:318-68741318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nl! 1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNiCípIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposlção,:,PL 1.673195 Autor: Poder Executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Unhares (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Alberto Silva
Ivandro Cunha Urna
José A1demir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

Ari Magalhães
Enivaldo Ribeiro
José Unhares
José Teles
Wagner do Nascimento

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Fernando Ferro
Inácio'Arruda
José Pimentel

Batinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
'Mussa Demes
Roberto Pessoa

Suplentlõis

Aldo Rebelo
Ar1ihdo Chinaglia
Femando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Car1osMagno
José Egydio
Júlio César

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

Valdomiro Meger

Vicente .Cascione

Adhemar de Barros Filho
Arnaldo Faria de Sá

Jair Soares
2 vagas

Car10s Nelson
Djalma de Almeida César

Freire Júnior
Maurício Requião

Saraiva Felipe

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PFL

PPB

PTB

PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N!! 1.159195, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

LEI N2 6.354n6, QUE DISPÕE SOBRE AS
RELAÇÕES DE TRABALHO DO ATLETA

PROFISSIONAL DE FUTEBOL;
E DA LEI N2 8.672/93, QUE

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTaAS
PROVIDêNCIAS", E A SEUS
APENSADOS PROJETO DE

LEI N2 2.437196 E PROJETO DE LEI N2 3.633197

Proposição: PL n!l1.159195 Autor: Arlindo Chlnaglla

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 VICe-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
22 VICe-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 VICe-Presidente: Sandra Star1ing (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

TItulares

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer
PadroYves
Romel Anízio

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo Cezar Coelho
Wilson Campos

Car10s Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Star1ing
Severiano Alves

Leopoldo Bessone



Luiz Buaiz

4 vagas

Israel Pinheiro

Suplentes

Freire Júnior
Saraiva Felipe

4 vagas

Carlos Magno
José Egydio
Júlio Casar

Muiilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Pedro Valadares

Aldo Rebelo
Arlingo Chinaglia
Femando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
PauJoFeljó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PL

PTB

PSB

PFL

PSDB

Bloco (PT, PDT, P'CdoB)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Silvio Pessoa

Femando Lyra

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson Campos

Proposição: PL 3.633197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano Rigotto (PMD8)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSD8)
2º Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
3º Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antõnlo Geraldo (PFL)

Titulares

Valdemar Costa Neto

Secretária: Angela Mancuso
Local: serv. Com. Especiais. Anexo li. Sala 169·8
Telefones: 318·706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
NR 3.633/97, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling
Severiano Alves

Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovita Vieira
Prisco Viana

Antõnio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Leopoldo Bessone

Arlindo Vargas

Suplentes

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima

SameyFilho
Valdomiro Meger

VilmarRocha
1 vaga

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

José Janene

Haroldo Lima
João Paulo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga

PFL

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Djalma dá Almeida César
Marçal Filho
PedroYves

Robson Tuma
Zaire Rezende

1 vaga

Benedito Domingos

Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Carlos ApoIinário
Edinho Araújo
Femando Diniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

Philemon Rodrigues

PSB
Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li. Sala 169-8
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

N9 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE··-OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposição: PL 2.695197 Autor: Edinho Araújo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre R6'que (PT)
Relator: Carlos Apolinário (PMDB)

Titulares



PPB Pedro Henry Simão Sessim
Aécio de Borba
Eurico Miranda.
Nelson Meurér
PedroYves
RomeI Anfzio

Arnaldo Faria de Sá
. 4vagas

Arlindo Chinaglia
GilnayViana
Paulo Bernardo

PT
Carlos saniana ..

Nilmário Miranda
Pedro Wilson

PTB PDT

Leopoldo Bessone Vicente Cascione Renan Kurtz Fernando Zuppo

PSB PSB

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Claudio Chaves
Elton Rohnelt

José Rocha
Laura Cameiro

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva

Nilson Gibson

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Germano Rigotto
José A1demir

José Luiz Clerot
Marcos Vinicius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga

Gonzaga Patriota

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

secretária: Edla Bispo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPEC,AL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N24.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICo-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURo-SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

Proposição: PL-4.425194 Autor: senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
1R Vtce-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
2R VICe-Presidente: Zulaié Cobra (PSDB)
3R Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Euler Ribeiro
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvernani Santos
Ursicino Qujeiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Darcfsio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Ounha Bueno
Herculano Anghinetti

Suplentes

Álvaro Ribeiro

Welinton Fagundes

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feijó

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cl,lnhaLima

José Rezende
Pedro Canedo

carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

PL

PSDB

Bloco (PPB/PL)

Pedro Canedo

Alexandre cardoso

Bloco (PFLJPTB)

secretária: Rejane Marques
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefones: 318-6874/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N2 3.71003 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: PL-3.7101'93 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo GOUY~ (PFL)
1R VICe-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2R Vice-Presidente:
3R VICe-Presidente: Pedro Henry (PSDB) .
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares

A1dir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Adelson Salvador,
AryKara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga ,

Jarbas Lirna
João Ribeiro
Roberto Balestra
SalatielCarvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

Antônio Feijão
Jovair Arantes
LElOnidas Cristino
Mário Negromonte



Aldo Rebelo

Suplentes

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

Antônio Geraldo
Antônio Ueno

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

ZilaBezerra

Femando Torres
Feu Rosa

AávioAms
Leônidas Cristino

Marconl Perlllo
1 vaga

Femando Lopes

Miguel ROSsaltO
Waldomiro FIOravante

POT

PT.

PSOB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

Bloco (PUPSD/PSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

OeVelasco

PSOB

PFL

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Proposição: PL 5430190 Autor: senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
2l! VICe-Presidente: Jandira Feghali (PedoS)
32 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:

Titulares

Eurípedes Miranda

Aldo Arantes

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" E A SEUS APENSADOS

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

Milton M.li1nd6s
Sandr~ Starling

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Amaldo Madeira
Marcus Vicente
Octávio Elísio
Pimentel Gomes
Roberto Brant

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Chico Vigilante Luiz Durão
Jandira Feghali Luiz Mainardi

Femando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Suplentes

Jandira Feghali

Luiz Buaiz
Moacyr Andrada

Nilton Baiano

Márcia Marintro
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Rommel Feijó
Tuga Angerami

Gonzaga Patriota

Jaques Wagner
Sandra Star1ing

Sérgio Arouca (PPS)

Femando Ribas Carli

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PT

PDT

PSB

PPB

PSDB

PMDB

PCdoB

Bloco (PFUPTB)

Agnel!l Quelroz_

Vicente André Gomes

Ricardo Heráciio

Antônio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

Secretário: SiMo Sousa da Silva
LocaI: Servo Com. Espectais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

José Egydio
José Unhares
Pedro Correa
Talvane A1buqúerque (PFL)

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Proposição: PL nll 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Cler0t (PMDB)
1!! Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares

Di/so Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)

'" .José Luiz Clerot

Ibrahim Abi-Ackel
;,Jarbas Lima
iValdomiro Meger (PFL)



José Genoíno
Marta Suplicy
Severiano Alves

PPB

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
WIQberto Tartuce

PTB

Paulo Rocha Jayme Santana Cipriano Correia
Ricardo Gomyde Roberto Santos Paulo Feijó
Valdeci Oliveira Silvio Torres 2 vagas

PT.

Arnaldo Faria de Sá João Paulo José Genoino
Gerson Peres Paulo Delgado Padre Roque
Osvaldo Reis Sandra Starling Waldomiro Fioravante
Prisco Viana POT

1 vaga
Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus Schmidt Eurípedes Miranda

PSB
Ricardo Heráclio Pedro Valadares
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serv. Com. Esp.-Anexo li, ~a 169-B
Telefones: 318-706617052 .

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça F~ho (PFL)
111 VICe-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2!1 VICe-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3!1 VICe-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

THum~ Sup~n~

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PLJPSD/PSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBIPMN)

Fernando Lyra Pedro Valadares

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS lJO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
111 VICe-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2!1 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 VICe-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Rodrigues Palma

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

PPB
A1zira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romal Anízio

PSDB

Feu Rosa

José Borba

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha
1 vaga

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves

Benito Gama
Félix Mendonça
Manoel castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Pedro Novais
Silas Brasileiro
1 vaga

Delfim Netto
Fetter Júnior
José Janene
Júlio Redecker

PMOB

PPB

Augusto VIVeiros
carlos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra

Lima Netto
Osório Adriano

Roberto Pessoa

Antônio do Valle
Luís Roberto Ponte

Marcos Lima
Paulo Ritzel

2 vagas

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti

Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira



Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Bloco (PfIPDTIPCdoB)

Osmar Leitão

Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio dos Santos

Coriolano Sales
Fernando Lopes

Francisco Horta

Roberto Campos

PSDB

Antônio Feijão
Fernando Torres

octávio Elísio
1 vaga

PT

João Coser
Maria Conceição Tavares

Nedson Micheleti

PDT

Márcia Cibilis Viana
Paulo Bernardo (PT)

Bloco (PUPSD/PSC)

Eujácio Simões

Eduardo Jorge
Jandíra Feghali
Marta Suplicy .
Sérgio Carneiro
Teima de Souza

A1cione Athayde
Amaldo Faria de Sá
A1zira Ewerton
Dolores Nunes
Herculuano Anghinetti

Etevalda Grassi de Menezes

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia Cibilis Viana
Sandra Star1ing
Socorro Gomes

PPB

5 vagas

PTB

José Coímbra

PCcIoB

Ségio Miranda Milton Temer (PT)

Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS LE
GISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR, NO
BRASIL, AS DECISÕES DA IV CONFER~NCIA

MUNDIAL DA MULHER

Presidente: Rita camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
32 VICe-Presidente: Dolores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttitulares Suplentes'

PFL

Alexandre Cardoso

Bloco (PSBiPMN)

Ricardo Heráclio

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Mar1ene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066 Fax: 318-2140

< COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, COM A
F4CULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 VICe-Presidente: Car10s Melles (PFL)
22 Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
32 VICe-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL
Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
ZilaBezerra

Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Nair Xavier Lobo
Regina Lino
Rita Camata
Tetê Bezerra

C9ciCunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

PSDB

Car1osMagno
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Euler Ribeiro

Vanessa Felippe
1 vaga

Pedro Novais
Simara Ellery

4 vagas

Feu Rosa
Yeda Crusius

4 vagas

Abelardo Lupion
A1dir cabral
Benedito de Lira
car10s Melles
Cláudio Chaves
Luiz Moreira

Antônio do Valle
Hélio Rosas
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro

Amon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes

Ciro Nogueira
Francisco Horta

Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes
Roberto Pessoa

Vanessa Felippe

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Orcino Gonçalves
Valdir Colatto

zaire R~zende

1 vaga

PSDB

Adelson Ribeiro
A1zira Ewerton

Dalila Figueiredo



SUplentes

PTB

José Teles
Ushitaro Kamia

1 vaga

Geraldo Pastana
Haroldo Urna

Maria da Conceição Tavares

PPB

Bloco PT, PDT, PCdoB

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Arlindo Vargas Paulo Cordeiro

secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Serv. de Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

. ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)

TItulareS

Ari Magalhães
Delfim Netto
Júlio Redecker

PFL

Luiz Piauhytino Paulo Feijó
Nelson Otoch Renato Johnsson
Zulaiê Cobra Roberto Rocha

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Euripedes Miranda Chico Vigilante
Hélio Bicudo Fernando Ferro
José Genoíno Fernando Zuppo
Luiz Alberto José Pimentel
Ricardo Gomyde Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Adylson Motta Adhemar de Barros FHho
carlos Airton JarbasLina
Jair BoIsonaro João Pizzolatli
Mário cavallazzi VadãoGomes
1 vaga Wigberto Tartuce

PTB

Vicente Cascione Nelson ~'1arqwezelli

PSB
Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PL
Pedro Canedo Luiz Buaiz

PPB

PSDB

Bloco PMDB, PSD, PSL

Aldo Rebelo
Matheus Schmidt

Cláudio Chaves
Murilo Pinheiro

Pinheiro Landim
ReginaLino

A1zira Ewerton
Moisés Bannesby

Bloco PT, PDT, PCdoB

AntOnio Feijão
Salomão Cruz

FrancIso:l Rodrigues
VIC Pires Franco

GilneyViana
Socorro Gomes

Confúcio Moura
..José Priante

secretária: Brunilde Uviero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais - Anexo li, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

TItulares SUplentes JoãoTota
Valdenor Guedes

carlos Airton
Luís Barbosa

PFL PTB

1 vagaFrancisco Horta
José Lourenço
Paulo Bornhausen
Sarney Filho

Germano Rigotto
2 vagas

José ,1l.,ibaI
Nelson Marchezan
Octávio Elísio

Urna Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Werner Wanderer

Bloco PUDB, PSD,PSL

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

PSDB

AmonBezena
FeuRosa

JoH Thomez Non6

José Coimbra

secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Comissões Espec. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
AroIdo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (Põ \
carlos Alberto (PSOB) Sirnara Ellery (-:.IOB)
Cunha Bueno (PPB)

SecretárIo: José Maria Aguiar de castro
8ervIço de Conlssões Especiais - Anexo I, Sala 169-8
Telefones: 318-706117062



Luiz Fernando (PSOB)
Osmir Uma (PFL)

Salomão Cruz (PSDB)
Sarney Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSOB)
SUas Brasileiro (PMOB)

Miro Teixeira (POT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PedoB)
Tuga Angerarni (PSOB)

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATJVOS À DI;MARCAÇ~O DAS

TERRAS INDIGENAS E AS QUESTOES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: Sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
GarIos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
SeMçode Comssões Especiais - AnexD li, Sala 169-8
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR,
NO PERíODO

DE 17-10-96 A 30-6-97,
A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS
E EXTENSAS

PORÇÕES DE
TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS
Coordenador: Gilney Viana (PT)
Antônio Brasil (PMOB)
Fernando Gabeira (PV)

Gervásio Oliveira (PSB) Paudemey Avelino (PPB)
Gilney Viana (PT) Socorro Gomes (PCdoB)
Luciano Pizzatto (PFL)

secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
.Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS CONDI

ÇÕEª GERAIS DO PROCESSO DE DESESTATI
ZAÇAO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E DOCUMEN-
TOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE INFORMA

ÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
NSALA DE INFORMAÇÕES"

Proposição: Autor: Presidência

Coordenador: Miro Teixeira (POT)

TItulares Suplentes

Antônio Brasil (PMOB)
Jair BoIsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

SecretárIo: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES
TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

:=::.....

ma
"DlMIDlem
de Bdot'ld. do
ClralÍI.
Carambllll'l

•

o caso Vale do Jequitinhonha.
O sistema de controle do Executivo

R$ 2,97

Tribunal internacional para julgamento
dos massacres de Eldorado do Carajás e

Corumbiara - R$ 2,97

~
PREVIDIIICIA
SOCIAL
o~t!~ fi aCe:r:~d...t<l \;"li< da Rio C'lXit

c.......C1M"'" '-_..~
0-100..... _ .............

. ~~~..~
1996: um ano de luta pela vida

R$1,98 Previdência social: o SUS e a
Companhia Vale do Rio Doce - R$ 3,96

LEGISLAÇÃO INTERNA
c~..*'"'-~...---

Legislação interna: coletânea de normas
administrativas da Câmara dos

Deputados
Agricultura: questão do abastecimento

interno - R$ 11,11

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
Telefones: (061) 318-647717271. .
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865/6866.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLicAÇÕES
TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

Legislação eleitoral
R$1,32

N:RrJ8 !'ARJ.."\tF;m,\Iu.~.u
ULYSSES GUIMARÃES

Ulysses Guimarães: discursos
parlamentares - R$ 9,90

Repertório bibliográfico: depLJtados
brasileiros - R$ 4,95

Deputados brasileiros: repertório
biográfico - 2.ed. - R$ 11,88

Assessoria Legislativa; Assessoria de
Orçamento e Fiscalização Financeira

R$ 7,70

ALERTA:
o'~UE HÁ.DI:: novo·

nA BIBLIOTECA

.. ·.lJEZEMBR0I97

Alerta: o que há de novo na Biblioteca.
(Mensal)

Locais de venda: Mídia Livraría. Ed. Príncipal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865/6866.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES
TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

Regimento Interno da Câmara dos
Deputados - 4.ed. - R$ 9,90

-" • : I

~QW~~",· HI!" ••t~6~
tltl.'Ut.Ut~1m

LDB: Diretrizes eBases da Educação
. Nacional - R$ 1,98

... ;••~roLillJ'l.'l')OO!
~oclQ;Çt'U((J~

• VISÃO Da CDMISSÁG DI:
lU'.LAÇás:&·&x'I"EJlroRU

.O••E A POLiTlCA
II:XTI!:D& DO alUlatL

A visão da Comissão de Relações
Exteriores sobre a polftica externa do

Brasil - R$ 1,98

Endereços dos Deputados - 1995/1999
R$ 7,92

Homenagem à Sf"'l Ruhfyyib Rabbani,
'primeira-dama da Comun.içl~dfjlBahá'f

Mundial- R$ 2,47 .

Dívida externa: a experiência brasileira
R$1,21

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed"Princípal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
Telefones: (061) 318-647717271.
Inform~ções: Coordenação de Publicàções. Telefone: (061) 318-6865/6866.



DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA

'SEMESTRAL
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::PoritedeCorreio
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DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA

. ANUAL

.fJt1;:t~~~~Ó~u_~~f~~~:porte":
"Pôrte ·de·Correio

~rr!j~~~#{i.,)~;<~ofrisi:'4?~~·.·(codàJ·;
•••:. <Volor do número avulso

·~;_;·::.:f~rl~·~ls~,·;.•:"

ug = 020002
gestão = 02902

·.R$~.1;OO·,

R$ 96,60
: ,- -.-'

:R$ '127,;60;

RSO,30

:RS'O,Sq

...~~.6~,OO··
RS'193;20

:jR$:::i5?;~9(.··

R$0,30

.::R$:Q;aO::..·.

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho, Ordem de Pagamento pela Caixa
Econômica Federal- Agência 1386-2 PAi CEG~F, eonta nS 920001-2, Banco do Brasil, Agência'
0452-9 Central, conta n2 55560204-4 ou recibo 'de depósito via FAX (061) 2245450, Q favor do
FUNCEGRAF. .

SECRETARIA ESPECIAL DE EDJTORACÃO E PUaUCACÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/Ng - BRASíLIA DF - CEP 70165:-900

CGc. 00.530.279/0005-49

Obs.: Nã.o será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos OCN.

Maiores informações pelos telefones (061) 311·3738 Seção de Remessas Postais ou {061} 311..3803
Seção de Cobrança.

Tabela em vigor a partir de 34-97.



"llll::::""~ Subsecretaria 'de Edições Técnicas do Senado Federal
l..... Via N.2, Unidade de Apoio 111. Praça dos Três Poderes. CEP 70.165-900. Brasilia, DF.

Fones: (061) 311-3575/3576/3579. Fax: (061) 311-4258. E·Mail: ssetec@admass.senado.gov.br

Publicações
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (R$ 5,00). Texto Constitucional
de 5/out/1988 com as alterações introduzidas pelas ECs nQ 1 a 15 e ECRs n2 1 a 6.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988- Quadro Comparativo (R$15,00).
Constituição de 1988, atualizada em 1995, r.omparada às Constituições de 1946 e 1967 e
à EC nll 1 de 1969. Contém quadro comparativo, tabela de correspondência dos artigos
comparados e índice.

Direitos Humanos - Declarações de Direitos e Garantias (R$ 10,00) - José Vicente
dos San~os (pesq. e índice). Dispositivos constitucionais que abordam os direitos e
garantias;fundamentais do homem, na Constituição de vários países, inclusive na Carta
Magna do Brasil.

Estatuto da Criança e do Adolescente (R$ 4,00). Lei nº 8.069/90, de acordo com as
alterações dadas pela Lei nll 8.241/91; legislação correlata e índice.

Guia das Eleições de 1996 e Suplemento (R$ 10,00). Guia: Leis nº 9.096/95 e 9.100/95,
Resoluções do TSE nll 19.380/95, 19.382/95 e 19.406/95. Suplemento: Resoluções
do TSE nll 19.509 e 19.516/96.

Levantamento e Reedições de Medidas Provisórias (R$ 5,00) - Subsecretaria de
Análise do Senado Federal. Registro das MPs editadas durante os 8 anos que se
sucederam à criação deste dispositivo legal, tabela seqüencial de edições das MPs,
assinal~ndo critérios de edições anteriores, reedições com alteração de texto e de
transformação em lei, catálogo temático das MPs e referências bibliográficas.

Licitações, Concessões e Permissões na Administração Pública (R$ 4,00). Leis nº
8.666/93; 8.883/94; ,8.987/95, dispositivos da Constituição Federal sobre a matéria e
legislação correlata. Indices temáticos das Leis nll 8.666/93 e 8.987/95.

, \

Regime Jurídico Unico dos Servidores Públicos Civis e Legislação Complementar
(R$ 4,00). Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais e legislação complementar

Solicite hoje mesmo nosso catálogo!



"IIII:I,'I"'~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
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Via N-2, Unidade de Apoio m. Praça dos Três Poderes. CEP 70165-900..Brasília, DF.

REVisTA dE INfoRMAÇÃoLEqislATivA

Periodicidade Trimestral

Assinatura para o ano de 1997
Números 133-136

R$ 40,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de original do recibo de depósito a crédito
do FUNCEGRAF, Caixa Econômica Federal, Agência 1386, conta nQ 920.001-2,
operação 006; ou junto ao Banco do Brasil, Agência 0452-9, conta nQ 55.560.204-4.

Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo,
juntamente com o original do recibo de depósito.

DESTINATÁRIO

i Nome:

I Órgão:

I Unidade:

! Endereço:

I CEP: Cidade: UF: País:

: Telefones para contato:

_Outras inforf!1ações pelos fones: 311-35751357613579. Fax: 311-4258. E-MaU: ssetec@admass.senado.gov.br



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL.
DE EDITORAÇÃO

. EPUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 280 PÁGINAS


