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do José Dutra, Presidente da Comissão de Cons- ~ 465195 - Do Senhor Deputado Roberto
tituição e Justiça e de Redação. 06233 Magalhães, Presidente da Comissão de Constitui-
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464195, que "Estabelece critérios de proteção e Magalhães', Presidente da Comissão de Consti-
de integração social aos portadores de deficiên- tuição e Justiça e de Redação, encaminhando as
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Lyra, Llder do Bloco Parlamentar (PSB/PMN), co- nomia, Indústria e Comércio, comunicando que a
municando a indicação do Deputado Ubaldino refe~ida Comissão apreciou o PL nl!. 4.512194....... 06237
·JÚnior em substituição ao Deputado José Carlos : J'IJ!!. 1.614/95 - Do Senhor Deputado Pau-
Sabóia na Comissão Especial destinada a apre- demey Avelino, Presidente da Comissão de
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Projeto de Lei Complementar ng 66, de
1995 (Do Sr. Waldomiro Roravante) - Regula
menta o inciso I do artigo 7º da Constituição Fe
deral. (Apense-se ao Projeto de Lei Complemen-
tar nº 33, de 1988.) ..

Projeto de Lei Complementar n2. 67, de
1995 (Do Sr. Milton Temer) - Altera o artigo 6º da

- Do Senhor Deputado Aloysio Nunes, re-
querendo a retirada do PL n.!! 1.091195 ..

- Do Senhor Deputado Femando Gabeira.
requerendo a constituição de uma Comissão Ex
terna para apresentar condolências, em nome da
Câmara dos Deputados, ao povo de Israel, repre-
sentado pelo Embaixador no BrasiL .

- Da Senhora Deputada Sandra Starling,
solicitando tramitação conjunta das Mensagens
do Executivo nll.s 1.158194, 1.159194, 8195, 10195
e 749/95 ..
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N!1 1.635195 - Do Senhor Deputado Pau- N!1 476195 - Do Senhor Deputado Roberto
demey Avelino. Presidente da Comissão de Eco- Jefferson, Presidente da Comissão de Segurida-
nomia, Indústria e Comércio, comunicando que a de Social e Fam Oia. comunicando que a referida
Presidência da referida Comissão fez a leitura da Comissão apreciou o PL ng 491195 ..
Mensagem ng 1.032195. 06237 N!1 428195 - Do Senhor Deputado José Pi-

Na 1.638195 - Do Senhor Deputado Pau- mentel, Vice-Presidente no exercfcio da Presi-
demey Avelino, Presidente da Comissão de Eco- ciência da Comissão de Trabalho, de Administra-
nomia, Indústria e Comércio. comunicando que a ção e Serviço Público, requerendo a reconstitui-
referida Comissão apreciou o PL n.!! 4.344193. 06237 ção do PL n.!! 33195 .

N!1153195 - Do Senhor Deputado Severia- N2 146195 - Do Senhor Deputado Moreira
no Alves. Presidente da Comissão de Educação. Franco. Presidente da Comissão de Viação e
Cultura e Desporto, comunicando que a referida Transportes. comunicando que a referida Comis-
Presidência dedarou prejudicado o PL ng 567/95. 06238 são rejeitou, em apreciação conclusiva. o PL n.!!

N!1201195 - Do Senhor Deputado Severia- 211/95 ..
no Alves. Presidente da Comissão de Educação, ~ 148195 - Do Senhor Deputado Moreira
Cultura e Desporto. que encaminha cópia do pa- Franco, Presidente da Comissão de Viação e
recer do Deputado Fernando Zuppo ao PL n.!! Transportes. comunicando que a referida Comis-
4.001193... 06238 são rejeitou, em apreciação conclusiva, o PL n.!!

N2 248/95 - Do Senhor Deputado Gonza- 4.188193 .
ga Mota, Presidente da Comissão de Finanças N!1149195 - Do Senhor Deputado Moreira
e Tributação. comunicando que a referida Co- Franco, Presidente da Comissão de Viação e
missão concluiu pela adequação financeira e Transportes, que encaminha a relação das pro-
orçamentária e. no mérito. pela rejeição do PL posições pendentes de decisão da referida Co-
n.!! 448/91. 06239 missão. ao término do mês de outubro último .

N!1249195 - Do Senhor Deputado Gonza- N2 151195 - Do Senhor Deputado Moreira
ga Mota. Presidente da Comissão de Finanças Franco. Presidente da Comissão de Viação e
e Tributação, comunicando que a referida Co- Transportes. comunicando que a referida Comis-
missão concluiu pela inadequação financeira e são rejeitou o PL n.!!415195 .
orçamentária e. no mérito. pela rejeição do PL N!1 54195 - Do Senhor Deputado Henrique
n.!! 84/95. 06239 Eduardo Alves, Presidente do Grupo Brasileiro

Na 250195 - Do Senhor Deputado Gonzaga da.União Interparlamentar, que encar:ninha o rela-
Mlta, Presidente da Comissão de Finanças e Tri- t6no dos tra~'hos da 94ª ConferênCIa Interparla-
butação, comunicando que a referida Comissão mentar, realizada de 9 a 14 de outubro do corren-
conduiu pela inadequação financeira e orçamen- te ano ..
tária e. no mérito, pela rejeição do PL n.!! 636195. . 06239 REQUERIMENTOS

N-º251195 - Do Senhor Deputado Gonzaga
Mlta, Presidente da Comissão de Finanças e Tri
butação. comunicando que a referida Comissão
concluiu pela rejeição do PL nll. 2.034191. 06239

N2 252195 - Do Senhor Deputado Gonzaga
Mlta. Presidente da Comissão de Finanças e Tri
butação, comunicando que a referida Comissão
rejeitou o PL n.!! 2.705192. :..................................... 06239

N2 429195 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Presidente da Comissão de Segurida
de Social e Fam Oia. solicitando ser analisada a
tramitação do PL nº 2.144191. 06240

N!1 474195 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Presidente da Comissão de Segurida
de Social e FamRia, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL nº 294195. 06240

N2 475195 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Presidente da Comissão de Segurida
de Social e Fam Oia, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL n.!! 354-A/95. 06240
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Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que institucionais, na forma do que detennina o artigo
"Dispõe sobre a pplftica e as instituições monetã- 21, inciso XI, da Constituição Federal. 06267
rias, ~ncár!as e creditrcias, cria o. con~l?o Mo- Projeto de Lei n2 1.170, de 1995 (Dos Srs.
netãno NaCional ~ dá outras provldêncl~s . (De- Antônio Feijão e Salomão Cruz) - Dispõe sobre a
volva-se a P~~SI~O, .nos termos do artigo 137, desapropriação de imóveis rurais de interesse
pa~grafo primeiro, inCISO 11, a!fnea b, do RICO. social e toma insusce,trveis de desapropria~
OfiCle-se ao autor e, após, pubhque-se.) 06252 para fins de reforma agrária as terras invadidas

Projeto de Lei n2 1.024, de 1995 (Do Sr. de fonna i1fcita ou sob quaisquer pretextos........... 06279
Gilney yiana) - Altera o parágraf? 12do artigo 52 Projeto de Lei nº 1.171, de 1995 (Do Sr. NiI-
do Código de Defesa do Consumidor. 06253 máfio Miranda e outros 16) - Dá nova redação ao

Projeto de Lei nº 1.126, de 1995 (Do Senac:b inciso 11 do parágrafo 12 do artigo 161 da Lei nº
Federal) - PLS nº 68195 - Concede, em relação às 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. . 06280
el~içõesde1~\anistiadassan~deqJetratao Projeto de Lei n2 1.172, de 1995 (Do Sr.
artlg? 72~ Lei rJ'< 4.737, de 15 de julho de 1965 - Luciano Zica) _ Autoriza a Rodoferroviária No-
Código Eleitoral. 06254 roeste a doar o imóvel que menciona. 06281

Pro~eto de L~i .n2 1..161, de 199~ - (Do Sr. Projeto de Lei n2 1.173, de 1995 (Do Sr.
Paulo Paim) -ln~titul gr~tlficação natahna em for- Ronaldo Perim) _ Dispõe sobre os processos
ma de tlcket refelção-ahmentação extra. 06256 que apuram responsabilidades decorrentes de

Projeto de Lei n2 1.162, de 1995 (Do Sr. malversação de dinheiro público ou de obten-
Leônidas Cristino) - Altera o artigo 83 da Lei nº ção de vantagem indevida no exercfcio de car-
5.988, de 14 de dezembro de 1973, "que regula go público.............................................................. 06281
os direit~ autorais ~ dá outras providências"........ 06256 Projeto de Lei n2 1.174, de 1995 (Do Sr.

. Projeto de Lei n2 1.163, ~ 1995 (Do ~r. Júlio Redecker) - Altera os prazos de recolhi-
Sylvlo Lopes) - Dá nova denominação à bacia mento do imposto sobre Produtos Industrializa-
petrolffera de Campos. (Prejudicado, nos tennos dos -IPI. 06281
do art. 164, inciso 11, do RICO, tendo em vista a ., o
proposição conter matéria a qual já foi declarada . Projeto de Lei n- .1.1.15, de 199? (Do Sr.
injurfdica pela douta Comissão de Constituição e Eh~oMurad) - Altera o I~CISO 11 do artigo 20 ~
Justiça e de Redação desta Casa (Súmula da Ju- ~el rJ'< 8.~36, de 11 de maio de.1990, para pennl-
risprudência nº 3). Oficie-se ao autor requerente t1r a movlm~~tação da conta Vinculada do FGTS
e, após, publique-se.) -06257 a~ a aq.U1.sdol~, pelo trabalhtaaddo~, do tempo de 06283

de
· de (O S serviço eXIgi para a aposen orla ..

Projeto Lei nº- 1.165, 1995 o r. .,
Ubiratan Aguiar) - Dá nome à Escola Técnica ~rojeto de Lei n!!.1.176, de 1995 (Do Poder
Federal de Cedro, no Estado do Ceará. (Prejudi- Executiv~) - ~nsagem. n2 ~.174/95 - Es~bele-
cado nos termos do art 164 inciso 11 do ce os pnncfplos e as dlretnzes para o Sistema
RICO, tendo em vista a pr~posi~o conter'ma- Nacion~1 de Viação e dá outras providências. ...... 06283
téria a qual já foi declarada injurfdica pela dou- Projeto de Lei n!!. 1.178, de 1995 (Do Poder
ta Comissão de Constituição e Justiça e de Re- Executivo) - Mensagem n!!. 1.175/95 - Autoriza a
dação desta Casa (Súmula da Jurisprudência União a delegar aos Estados da Federação e ao
nº- 3). Oficie-se ao requerente, e, após publi- Distrito Federal a administração e exploração de
que-se.) 06258 rodovias, de trechos de rodovias, ou de obras ro-

Projeto de Lei n2 1.166, de 1995 (Do Sr. doviárias federais................................................... 06306
Feu Rosa) -Institui o Programa de Apoio à For- Projeto de Lei nº- 1.179, de 1995 (Do Sr.
mação de Hortas Comunitãrias e dá outras provi- Osvaldo Biolchi) - Concede isenção de Imposto
dências -................... 06258 sobre Produtos Industrializados (IPI) nas aquisi-

Projeto de Lei n!!. 1.167, de 1995 (Do Sr. ções de vefculos feitas pelas Associações de
Nilson Gibson) - Dispõe sobre a Classificação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE. 06307
Brasileira de Ocupações-CBO, e dá outras pro- Projeto de Lei nQ 1.187, de 1995 (Do Sr.
vidências. 06263 Jorge Anders) - Altera a redação do parágrafo~ do

Projeto de Lei nº 1.168, de 1995 (Do Sr. artigo 13 da Lei nº 6.354, de 2 de setembro de 1976,
Miro Teixeira) -Institui a Polftica Nacional de Te-. que "Dispõe sobre as relações de trabalho do atleta
lecomunicações, dispõe sobre a organização e profissional de futebol e dá outras providências"....... 06308
exploração dos serviços de telecomunicações, Projeto de Lei nº-1.192, de 1995 (Do Sr. L.eo-
cria um órgão regulador autônomo, autoriza o nel Pavan) - Detennina a alienação de cigarros
Poder Executivo a promover a reestruturação do apreendidos e a destinação de seu produto para a
sistema Telebrás e dispõe sobre outros aspectos recuperação de dependentes qufmicos................... 06308
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PRESIDENTE (Wilson Campos) - Aviso ao antes do Plano Collor e capitalização mensal de
Plenário sobre realização de sesão do Congres- juros....................................................................... 06321
50 Nacional às 19h. 06310 EDISON ANDRINO - Necessidade de

IV - Pequeno ExpecIJente aprovação de proposta do orador para criação da
IVO MAINARDI - Apoio à reeleição de titu- Comissão Permanente da Pesca. Definição de

lares de mandatos executivos............................... 06311 polltica nacional de pesca. 06322

GONZAGA PATRIOTA - Artigo "Governo NILSON GIBSON - Carta aberta do Sr. Pe-
de Pernambuco reduz despesas, carta privilégios, dro Schirmer ao Presidente Fernando Henrique
cobra dos devedores e amplia controle sobre esta- Cardoso sobre a injustiça da cobrança, pela
tais", publicado no Jornal do Commerclo.............. 06312 União, de imposto incidente sobre a Q!::upação de

WALDOMIRO FIORAVANTE - Conveniên- terrenos de marinha............................................... 06323
cia de instalação de Comissão Parlamentar de PADRE ROQUE - Realização do Fórum
Inquérito para apuração da existência de tráfico Estadual pela Reforma Agrária e contra a Violên-
de influência e corrupção na implantação do Sis- cia no Campo, em Curitiba, Estado do Paraná.
tema de Vigilância da Amazônia- SIVAM............ 06314 Tratamento equânime para 05 beneficiados pela

LEONEL PAVAN - Queda do nlvel de em- medida provisória sobre securitização da divida
prego no Pais. Urgente necessidade de alteração do setor agrlcola, sem privilégios para os inadim-
da atual polltica de juros. Exigência de definição, plentes de má-fé....,............................................... 06324
pelo Governo Federal, sobre o pagamento da se- IVAN VALENTE - Falta de transparência
gunda parcela do 139. salário dos servidores pú- na implantação do Sistema de Vigilância da Ama-
blicos...................................................................... 06315 zônia - SIYAM, e do Projeto de Zoneamento

PAULO FEIJ6 --- Privatização de empresas Ecológico e Econômico da Amazônia. 06325
estatais no Estado do Rio de Janeiro.................... 06316 TELMA DE SOUZA - Instalação de Comis-

EURfpEDES MIRANDA - Compatibilização são Parlamentar de Inquérito para apuração do
entre a criação de reservas indlgenas e ecológi- caso SIVAM. 06326
cas e o desenvolvimento socioeconômico no Es- ADÃO PRETTO - Expectativa de aprova-
tado de Rondônia. 06317 ção de emenda apresentada pelo Partido dos

CLÁUDIO CAJADO - Extensão da redução Trabalhadores ao projeto de lei de conversão da
das allquotas do imposto de importação prevista medida provisória sobre securitização da divida
na Medida Provisória n!lo 1.165, de 1995, a outros do setor agrlcola para correção de injustiças con-
segmentos industriais, principalmente à indústria tra agricultores quites com seus compromissos
de produtos primários............................................ 06317 bancários. 06327

CONFÚCIO MOURA - Urgente reformula- DOMINGOS DUTRA - Realização do 3Q
ção da Superintendência de Desenvolvimento da Encontro Interestadual.de Quebradeiras de Coco,
Amazônia - SUDAM.............................................. 06318 no Estado do Maranhão. Anúncio de apresenta-

HERMES PARCIANELLO - Discrepâncias ção de 'projeto de lei sobre estabelecimento de
na proposta orçâmentária govemamental de polltica de proteção aos babaçuais. 06328
1996. Subserviência da Comissão Mista de Orça- FERNANDO FERRO _ Corrupção em
mento ao Poder Executivo. 06319 áreas do Governo Federal. Responsabilidade da

ROBERTO PESSOA - Instalação de apa- Câmara dos Deputados na constituição de Co-
relhos dessalinizadores em poços artesianos na missão Parlamentar de Inquérito para investiga-
região Nordeste. 06319 ção do Caso Sivam................................................ 06328

JAIR BOLSONARO - Constituição de Cot- ELIAS MURAD - Transcurso da Data Na-
missão Parlamentar de Inquérito sobre o Sistema cional do Ubano - 22 de novembro. Requerimen-
de Vigilância da Amazônia - SIVAM. Revisão, to de informações ao Ministério da Saúde sobre
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, da '1 al do di t C t t 06329uso I eg me camen o y o eco ..
nomeação do Tenente-Brigadeiro Lélio Lobo para
o Ministério da Aeronáutica. 06320 MARCIO FORTES - Repúdio às manifes-

JOSÉ FRITSCH - Anúncio de apresenta- tações em frente à Assembléia Legislativa do Es-
ção, pelo Partido dos Trabalhadores, de emen- tado do Rio de Janeiro contra o programa de pri-
das ao projeto de lei de conversão da medida vatização de empresas do Estado. Importância
provisória sobre a securitização das dividas do do programa para a retomada de investimentos
setor agrlcola relativas à inclusão dos agricul- fundamentais à economia fluminense. 06330
tores quites com o sistema bancário, descasa- JOSÉ BORBA - Modernização do Sistema
mento da correção dos empréstimos tomados de Informação do Mercado Agrlcola - SIMA, do



06222 Quinta-feira 23 DIÁRIO DACÂMARA 008 DEPUTADOS Novembro de 1995

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da SIMÃO SESSIM - Aplauso à iniciativa do
Reforma Agrária. 06330 Governador Marcello Alencar, do Estado do Rio de

SERAAM VENZON - Combate à violência Janeiro, de retomada de convênio com a União
com a eliminação das causas das áérenças sociais.. 06331 para combate às causas da violência e redução dos

PAULO PAIM - Realização, na Câmara índices de criminalidade no Estado. 06339
dos Deputados, de seminário sobre a participa- VALDIR COLATIO - Adoção de medidas
ção dos trabalhadores nos lucros das empresas. de salvaguarda da agropecuária nacional ante a
Utilização, pelo Govemo Federal, do discurso e concorrência com países integrantes do MERCo-
das teses oposicionistas........................................ 06332 SUL e do Acordo Geral do Comércio - GATI. ..... 06341

ALDO ARANTES - t-bticiário da imprensa RUBEM MED!DA - Nece~sidade ~~ reapa-
sobre impedimento pelo Presidente Fernando Hen- relhamento da Polftica e de maior prestigio e se-
rique cardoso da ~ação de Comissão Parlamen- gurança para policiais participantes de ações de
tar de Inquérib para apuração do Caso SIVAM. Pu- risco no Est~o do Rio de Janeiro. Conveniência
nição dos responsáveis por desvio de recursos do do ~~envolvlmento, pel.os Governos Estadual e
Banco do Estado de Goiás _ BEG. 06333 MUnlçãoclPal, de ~es conjuntas em favor da recu-

pera econômica e social das favelas e das
. EDSON SILVA - Co~gratulações aos empre- comunidades mais empobrecidas. Reforma do

Q~ eearehnses IveadosnsDlas
l
BranC?tae ?,eBalusmar Código Penal. 06342

uelroz, omenage pe a revls anço
Anual", da Gazeta MercantIJ. Artigo "Uder empre- PAULO ROCHA - Coibição da pesca de
sanal quer criação de um grande projeto regional" arrastão no Município de Soure, Estado do Pará.
publicado no jornal Gazeta Mercantil ' 06334 Afastamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambien-

PAULO DELGADO _ Anúncio de apresen- te e :cursos Na:turais Renovávei~ - .IBAMA - ~
tação, à Comissão de Defesa Nacional, de pro- área ~. ~ação de ~etaria diretamente 11-
posta de criação de Subcomissão Especial desti- gada à Pr:SldênCla da Republlca para o setor......... 06343
nada à discussão da importância estratégica do JOAO MENDES - Urgente adoção, pelo
Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM....... 06335 Governo do Estado do Rio de Janeiro, de medi-

ITAMAR SERPA _ Responsabilidade do Tri- das de combate à criminalidade. Realização da
bunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janei- marcha "Reage Rio", contra a violência e a inse-
ro pejas fraudes ocorridas nas eleições de 1994. 06335 gurança. 06344

PAUDERNEY AVELlNO - Urgência na im- ARNALDO FARIA DE SÁ - Correspondência
plantação do Sistema de Vigilância da Amazônia da União dos Servidores Públicos do Estado de
_ SIVAM................................................................. 06337 São Paulo sobre o encaminhamento do artigo "A

JOSÉ PRIANTE _ Importância do Sistema Presidê~cia n~a", do ex-Deputado Waldir Pi-
de Vigilância da Amazônia _ SIVAM. Protesto res, publicado no Jornal Folha de S. Paulo. 06345

contra tentativas de inyj,alSilização de investimen- RIVALDO MACARI- Responsabilidade do
tos na região amazônilJ'...................................... 06337 Banco do Brasil pelo não-financiamento do plan-

JOSÉ CARLOS VIEIRA - Alerta da Associa- tio de batata nos Municípios da Região Serrana,
ção Brasileira dos Condutores Profissionais _ Estado de Santa Catarina. 06346

ACOP - sobre a deterioração das rovodias e da fro- JOSÉ CARLOS SABÓiA - Posição do Par-
ta de caminhões do País. Necessidade de elabora- tido Socialista'Brasileiro - PSB - sobre uso, pelo
ção, pela Casa, de projetos de lei que beneficiem a Poder Executivo, de dinheiro público para socor-
renovação da frota nacional de caminhões. 06337 ro aos bancos ,........ ...• 06347

EDSON QUEIROZ - Urgência na aprecia- RITA CAMATA - Aplicabilidade ,da Lei
ção, pela Comisão de Constituição e Justiça e de Complementar nº 82, de 1995, referente à fixa-
Redação da Câmara dos Deputados, da Propos- ção de limite para as despesas com pessoal ativo
t~ ~e Eme~da à Consti~uição nQ.11~/95, que dis- e inativo da administração direta e indireta, pagas
clplina a edição de medidas provisórias. 06337 com receitas correntes do Poder Público. Profis-

CANDINHO MATIOS - Adesão da socie- sionalização do servidor público............................ 06347
dade c!vil. ~s propostas govemamentais refere~- ILDEMAR KUSSLER '- Inconseqüência e
tes a Viabilização de soluções para a problemáti- préjudicialidade, para os colonos do Estado de
ca do desemprego no PaIs. 06338 Rondônia, da fiscalização exercida pelo Instituto

LAEL VARELLA -Inveracidade de notícias Brasileiro dos Recursos Náturais Renováveis -
publicadas na imprensa sobre ataques do orador IBAMA sobre as reservas florestais legais e da
à Igreja Católica. Defesa do estabelecimento de subseqüente exigência de averbação junto ao re-
polftica agrlcola para o Brasil. . 06339 gistro de imóveis. 06350



06369

06370

VI-Ordem do Dia

PRESIDENTE (Luís Eduarçio) - Votação,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº- 163-C, de 1995, que altera os
arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Cqnstitucio
nais Transitórias, introduzidos pela Emenda
Constitucional de Revisão nº- 1, de 1994 .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados TELMA DE SOU
ZA, MÁRCIO FORTES, INÁCIO ARRUDA, LUIZ
CARLOS HAULY, INÁCIO ARRUDA, ALEXAN
DRE CARDOSO, JAQUES WAGNER, SÉRGIO
CARNEIRO, EUJÁCIO SIMÕES, FERNANDO GA
BEIRA, ERALDO TRINDADE, JOSÉ ANíBAL,
GEDDEL VIEIRA UMA, INOCÊNCIO OUVEIRA,
JOSÉ ANíBAL, ODELMO LEÃo, EDINHO ARAÚ
JO, ERALDO TRINDADE, II\K)CÊNCIO OUVEIRA,
SANDRA STARUNG, ODELMO LEÃo, LUIZ CAR
LOS HAULY, MARIA ELVIRA, SÉRGIO AROUCA,
NELSON MARQUEZEW .
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MOREIRA FRANCO - Metas estabelecidas6Q1T11ssão Patl~entar de Inquérito sobre o Sis-
pela ASEAC - Associação dos Empregados de tema de VigilêÂciada Amazônia,... SIVAM. 06364

Nível Superior ?a Compa,nhia Estadual de Águ~ PRE'SIDENTE (Ronaldo Perim) - Criação
e E~gotos .do RIo d~ Janeiro - para ,o desenvolVl- de Comissão Especial para emissão de parecer
mento SOCloeconômlco da companhia. 06351 à Proposta de Emenda à Constituição nº- 169-A,

ALEXANDRE CERANTO - Inconveniência de 1995.................................................................. 06364
da aprovação da Proposta de Emenda à Consti- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Suspensão
tuição nº- 08195, de restrição à participação do ca- dos trabalhos nas Comissões Técnicas para iní-
pital estrangeiro em investimentos no País..;........ 06351 cio da Ordem do Dia :................. 06364

PEDRO IRUJO - Adoção, pelo Governo OSVALDO BIOLCHI (Pela ordem) - Impor-
Federal, de politica de geração de empregos. Re- tância da presença dos Parlamentares na sessão do
dução das taxas de juros e da carga tributária vi- Congresso Nacional convocada para as 19h. .......... 06365
gentes no País....................................................... 06352 FERNANDO LOPES (Pela ordem) - Repú-

MARIA VALADÃO - Conveniência da ma- dio ao Prógrama de Desestatizaçãó do Governo
nutenção do Projeto do Sistema de Vigilância da do Estado do Rio de Janeiro. 06365

Amazônia-SIVAM. 06352 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Convoca-
NEDSON MICHELETI - Rejeição da medi- ção dos Deputados ao plenário para apreciação

da provisória sobre fusão de bancos. 06353 da Ordem do Dia :............................................... 06365

CHICÃO BRíGIDO - Problemática do c1éfi- CARLOS SANTANA (Pela ordem) - Ne-
cit financeiro e da evasão de mestres e doutores cessidade de ênfase na geração de empregos no
da Universidade Federal do Acre.......................... 06354 Estado do Rio de Janeiro em contrapartida à rea-

V _ Grande Expediente Iização de passeata contra a violência.................. 06365

JÚLIO REDECKER - Importância do SANDRA STARU~G (Pela ordem) - ~ues-

debate, no Congresso Nacional, da lei única tão de ordem S?bre funCloname~to das Comissões
do comércio exterior. Preocupação com a durante o horário-da Ordem do Dia. 06366
Medida Provisória n2 1.165, de 1995, sobre PRESIDENTE (LuIs Eduardo) - Resposta
redução do imposto incidente sobre exporta- à Deputada Sandra Starting. 06366
ções. Func~onamentodo S~SCOMEX.nos pro- CUNHA LIMA (Pela ordem) - Providências
cessos de Import~ção. E~el~os negativos ~ara para o atendimento aos Parlamentares pelos
a balança comerCiai braSileira da não-reahza- Sub-Relatores da Comissão de Orçamento. ........ 06366
ção da reforma tributária. Necessidade de re- ,
formulação da polftica de comércio exterior .P~ULO UMA ~Pela ordem) - NecesSidade
para geração de empregos no PaIs. Realiza- da COibiçãO ~ <;<>~flJtos na passagem dos sem-
ção do 152. Encontro Nacional dos Exportado- terra pelo Mun~clplo de Presidente Prudente, Es-
res - ENAEX - no Rio de Janeiro, Estado do tado de São Paulo. 06367

Rio de Janeiro. 06355

RICARDO IZAR (Pela ordem) - Transcurso
da Data Nacional do Ubano - 22 de novembro..... 06359

AUGUSTO CARVALHO - (Pela ordem) 
Acerto na recriação, pelo Governo Federal, do
Conselho Nacional do Trabalho. Expectativa de
participação efetiva dos representantes dos assa-
lariados no órgão. 06359

WILSON CAMPOS - Transcurso da Data
Nacional do Ubano - 22 de novembro. Realiza
ção, pelo Congresso Nacional, de sessão em ho
menagem a Roman Herzog, Presidente da Repú
blica Federal da Alemanha em visita ao Brasil. Di
fícil situação do Instituto do Coração - INCOR-
de São P~ulo, Estado de São Paulo. 06360

PRESIDENTE. (Ronaldo Perim) - Convoca-
ção dos Deputados ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia. 06364

L1NDBERG FARIAS (Pela ordem) - Reali-
zação de ato público em prol da instalação de
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NELSON MARQUEZELLI (Pela ordem) - putado Mro Teixeira e o Deputado Luiz Carlos
Anúncio da apreciação, na sessão do Congresso Santos sobre destaques para votação em sepa-
Nacional, do projeto de lei de conversão sobre rado. 06384
securitização da dívida agrícola. 06377 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requeri-

Usaram da palavra para encaminhamento mento de destaque para votação em separado
da votação os Srs. Deputados ROMEL ANfZIO, AN- da expressão "e despesas orçamentárias asso-
TÓNIO CARLOS PANNUNZIO, GERSON PERES. 06377 ciadas a programas de relevante interesse eco-

Usou da palavra pela ordem, durante o en- nômico e social", constante do art. 71, do art. 1!~

caminhamento da votação, o Sr. Deputado JA- da redação para o segundo turno da Proposta de
QUES WAGNER. 06377 Emenda à Constituição nQ 163-C, de 1995. 06384

Usou da palavra pela ordem, para retifica- Usaram da palavra para encaminhamento
ção de voto, o Sr. Deputado TILDEN SANTIAGO. 06377 da votação os Srs. Deputados SANDRA STAR-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovada. L1NG, GERSON PERES, GEDDEL VIEIRA UMA,
a Proposta de Emenda à Constituição, ressalva- ANTÓNIO CARLOS PANNUZIO, ELTON ROH-
dos os destaques. 06377 NELT, SÉRGIO CARNEIRO, ALDO REBELO,

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Conve- INOC~NCIO OUVEIRA, ALEXANDRE CARDO-
niência da assunção, pelos partidos da base de SO, SÉRGIO CARNEIRO, ANTÓNIO CARLOS
sustentação do Govemo, do acordo celebrado PANNUNZIO, GERSON PERES, INOC~NCIO
entre o orador e o Deputado Luiz Carlos Santos OLIVEIRA, ANTÓNIO CARLOS PANNUNZIO,
para retirà.da de destaque à Proposta de Emenda' GERSON PERES, MARCELO DEDA, JOSÉ
à Constituição nº- 163-C, de 1995, em troca da THOMAZ NONÓ.................................................... 06384
manutenção da atual sistemática regimental dos PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Relevância
destaques para votação em separado. 06382 da permanência dos Deputados em plenário para

LUIZ CARLOS SANTOS (Pela ordem) - conclusão da votação dos destaques. 06385
Confirmação da proposta de acordo. 06383 Usou da pfllavra para enc~minhamento

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Relevância da votação o Sr. Deputado INOC~NCIO OLl-
da permanência dos Deputados em plenário para VEIRA :.................... 06385
esgotamento da pauta :.. 06383 Usou da palavra pela ordem, para registro

JOSÉ ANfBAL (Pela ordem) - Anuência de voto, o Sr. Deputado BETO LEUS................... 06385
com o acordo firmado entre o Deputado Miro Tei- Usaram da palavra para encaminhamento
xeira e o Líder do Govemo na Casa, Deputado da votação os Srs. Deputados GERSON PERES,
Luiz Carlos Santos, acerca dos destaques para JOSÉ THOMAZ NONÓ, LUIZ CARLOS HAULV,
votação em separado. 06383 SANDRA STARLlNG, INOC~NCIO OLIVEIRA,

GERSON PERES (Pela ordem) - Defesa ANTÓNIO CARLOS PANNUNZIO, SANDRA
da alteração dos métodos de aplicação dos des- STARLlNG, MARIA ELVIRA, ANTÓNIO CARLOS
taques para votação em separado........................ 06383 PANNUNZIO, MARIA ELVIRA, INOC~NCIO OLl-

GEDDEL VIEIRA UMA (Pela ordem) _ Ratifi- VEIRA, ARTHUR VIRGfLlO. 06385
cação do acordo firmado entre o Deputado Miro ANTÓNIO CARLOS PANN!JNZI~ (P~la or-
Teixeira e o Deputado Luiz Carlos Santos. Com- dem) - Reclamação quanto à intermItência na
promisso de discussão, com os demais Líderes, presença de Deputados em plenário. 06386
do aspecto numérico relativo aos destaques para INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Pe-
votação em separado. 06383 dido aos Deputados para com~recimento ao

ALDO REBELO (Pela ordem) - Importãn- plenário. 06386
cia da preservação da prerrogativa regimental GERSON PERES (Pela ordem) - Pedido
concemente aos destaques para votação em se- aos Deputados do PPB para comparecimento ao
parado. 06383 plenário. 06387

INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Usou da palavra pela ordem, durante o en-
Concorclãncia do Bloco PFUPTB com o acordo camillhamento da votação do destaque, o Sr. De-
celebrado entre o Deputado Miro Teixeira e o De- putac16 AGNALDO TIMÓTEO................................ 06387
putado Luiz Carlos Santos acerca dos destaques ARTHUR VIRGfLlO (Pela ordem) - Rele-
para votação em separado. 06384 vância do comparecimento dos Deputados ao

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) - plenário. 06387
Pe1ido de retirada de destaques. 06384 Usaram da palavra para encaminhamento

SÉRGIO AROUCA (Pela ordem) - Posicio- da votação os Srs. Deputados GERSON PERES,
namento favorável ao acordo celebrado entre o De- ARTHUR VIRGfuo. 06387



GERMANO RIGOTTO (Pela ordem) - Pe
dido de comparecimento dos Deputados ao ple
nário para conclusão do processo de votação da
Proposta de Emenda à Constituição nll. 163-B, de
1995, e para participação da sessão do Congres
so Nacional, destinada à votação de matérias de
relevante interesse nacional .

ARTHUR VIRGfUO (PeJa ordem) - Pedi
do de comparecimento dos Deputados à ses
são do Congresso Nacional, destinada à apre
ciação de matérias de relevante interesse na-
cional ..

PRESIDENTE (luis Eduardo) - Mantido o
texto .
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PRESIDENTE (luis Eduardo) - Mantido o AUGUSTO NARDES (Pela ordem) - Rele-
texto. 06387 vância do comparecimento dos Deputados à ses-

PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Requeri- são do Congresso Nacional para votação de matê-
mento de destaqJe para votação em separado ria relativa à securitização dos débitos agrlcolas.....
da expressão "a qual, nos exerclcios financeiros ANDRÉ PUCCINELLI (Pela ordem) - Con-
~e 1.994/1995, bem ass~m, no perlod~ de 19. de vocação dos Deputados do PMDB para votação,
Janell~ ~ 1996 a 30 de Junho de 1997 , constan- em sessão do Congresso Nacional, de projeto de
te do inCISO 111, do art. 72 do art. 22. da redação lei de conversão da medida ovisória sobre se-
para o segundo turno da Proposta de Emenda à . . . pr
C t'tu'çã o 163-C de 1995. 06392 cuntlzação dos débitos agrfcolas .ons I I o """ , .

Usaram da palavra para encaminhamento da GERSON PERES (Pela ordem) - Convo-
votação do dest~ue os 81's. Deputados SANDRA cação dos Deputados do PPB para compareci-
STARLlNG, GERSON PERES, ALEXANDRE CAR- mento à sessão do Congresso NacionaL .
DOSO, ANTÔNIO CARLOS PA~NZIO, SÉRGIO Usou da palavra para encaminhamento da vo-
CARNEIRO GEDDEL VIEIRA LIMA I~NCIO fação do destaq.Je o Sr. DeputOOo ROfllEL ANfZlO...
OLIVEIRA, 'ANTÔNIO CARLOS 'PANNUNZIO, BETO LELlS (Pela ordem) - Convocação
SÉRGIO CARNEIRO, ODELMO LEÃo, SANDRA dos Deputados do PSB para votação, em sessão
STARLlNG, ALEXANDRE CARDOSO, ODELMO do Congresso Nacional, do projeto de lei de con-
LEÃo, AYRTON XEREZ, ODELMO LEÃo, INO- versão da medida provisória sobre securitização
~NCIO OLIVEIRA, Mt\RIA ELVIRA, ROMEL ANf- dos débitos agrfcolas ..
ZIO, GERSON PERES............................................. 06392 MARIA ELVIRA (Pela ordem) - Convoca-

Usou da palavra pela ordem, para registro ção dos Deputados do PM~B para votação, em
de voto, o Sr. Deputado oLÁVIO ROCHA. 06393 sessão do Congresso Nacional, do projeto de lei

Usaram da palavra para encaminhamento de conversão da medida provisória sobre securi-
da votação do dest~ue os Srs. Deputados AVR- tização dos débitos agrfcolas .
TON XEREZ, SANDRA STARLlNG, GERSON Usou da palavra pela ordem, durante o en-
PERES, ODELMO LEÃO, ARTHUR VIRGfLlO, caminhamento da votação do destaque, o Sr. De-
ODELt.40 LEÃO. 06393 putado ROMEL ANfzIO ..

INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Re- HUGO BIEHL (Pela ordem) - Relevância
levância do comparecimento dos Deputados ao do comparecimento dos Deputados à sessão do
plenário. 06394 Congresso Nacional para votação do projeto de

PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Convoca- lei de conversão da medida provisória sobre se-
ção dos Deputados ao plenário............................. 06394 curitização dos débitos agrfcolas ..

PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Mantido o Usou da palavra pela ordem, durante o en-
texto. 06394 caminhamento da votação do destaque, a srª

Usou da palavra pela ordem, para registro Deputada SANDRA STARLlNG .

de voto, o Sr. Deputado EDISON ANDRINO. ....... 06399 INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Pe-
PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Requeri- dido de comparecimento dos Deputados ao p1e-

mento de destaque para votação em separado nário para conclusão do processo de votação da
da expressão "ou a serem criados", constante do Proposta de Emenda à Constituição nll.163-C, de
i~ciso IV do art. 72, do art. ~ da redação do se- 1995 e para participação da sessão do Congres-
gundo turno da Proposta de Emenda à Constitui- so Nacional, destinada à votação de matérias de
ção nll.163-C, de 1995........................................... 06399 relevante interesse nacional .

Usou da palavra pela ordem a SI"! Deputa
da SANDRA STARLlNG......................................... 06399

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ODELMO
LEÃO, SÉRGIO CARNEIRO, JANDIRA FEG
HALI, JOSÉ CARLOS SABÓIA, ANTÔNIO
CARLOS PANNUNZIO, VALDEMAR COSTA
NETO, MARIA ELVIRA, INOC~NCIO OLIVEI
RA, SÉRGIO CARNEIRO, ODELMO LEÃO,
SANDRA STARLlNG, MARIA ELVIRA, ANTÔ
NIO CARLOS PANNUNZIO, INOC~NCIO OLI
VEIRA, ROMEL ANfzIO, MARIA ELVIRA, INO
C~NCIO OLIVEIRA, ROMEL ANfzIO, ARTHUR
VIRGfLlO............................................................... 06399

06225
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06401

06401

06401

06401

06401

06401

06401

06401

06402

06402

06402

06402



06453

06453

06453

06461

06454

06494
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06498
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VII - Encerramento

2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Ctrio Alves de Moura........
b) Dispensa: Francisco da Silva Cardo-

so : .
c) Nomeação: Francisco da Silva Cardoso,

Nélio Incalado Uma .
d) Designação: Antônio Carvalho da Sil-

va .
3 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

Nºs 1.181 a 1.190 e 1.192, de 199.5, com parece-
res e despachos .

4-DIVERSOS

a) Centro de Documentação e Informação,
Edital n2 04195-GD-GeDI... .

COMISSÕES

5 -ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Educação, Cultura e Des-

porto, 36ª Reunião (Ordinária), em 22-11-95 .
b) Comissão de.Seguridade Social e Fami-

lia, 38ª Reunião (Ordinária), em 22-11-95 ..
c) Comissão de Trabalho, de Administra

ção e serviço Público, 44ª Reunião (Ordinária),
em 22-11-95 .

6 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Defesa Nacional, nQ 39195,

em 22-11-95 .
b) Comissão de Educação, Cultura e Des-

porto, n2 42195, em 22-11-95 ..

7 - REDISTRiBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Educação, Cultura e Des-

porto, n2 09195, em 22-11-95 .

a-MESA

9 - LfDERES E VICE-LfDERES

10 -COMISSÕES
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06410
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Encaminhamento da matéria ao Senado Apresentaram proposições os Srs. Deputados
Federal................................................................... 06408 LUCIANO ZICA; JOSÉ CARLOS VIEIRA; EUAS

SANDRA STARUNG (Pela ordem) - Pedi- MURAD; JORGE ANDERS; JOSÉ THOMAZ.
do à Presidência de votação de propositura de in- NONô E OlITROS; ANTÔNIO DO VALLE; HUGO
teresse da Polrcia Militar do Distrito Federal antes LAGRANHA E OlITROS; UNDBERG FARIAS;
do esgotamento da pauta...................................... 06408 CELSO RUSSOMANNO; SALVADOR ZIMBALDI;

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Resposta UMA NEITO E OlITROS; MARCONI PERILLO;
à Deputada Sandra Staning. 06408 ANA JÚUA E IVAN VALENTE; JOSÉ FORTUNATI;

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Vota- CHICO FERRAMENTA; MARIA VALADÃO E OU-
ção de requerimento de prorrogação, por 30 TROS; PADRE ROQUE; EUJÁCIO SIMÕES; FER-
minutos, da sessão ordinária do dia 8 de de- NANDO GABEIRA; VALDIR COLATTO; ARUNDO
zembro para comemoração do Dia da Bíblia. CHINAGUA. 06411
Aprovado ,............................. 06408 PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Realiza-

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Vota- ção, dia 23 de novembro, às 10h, de-sessão sole-
ção de requerimentos para realização de ses- ne para homenagem ao cientista Louis Pasteur,
são solene em homenagem póstuma a Adolpho por ocasião do transcurso do 1()()2 aniversário de
Bloch, Presidente das EmpresaS Bloch. Apro- sua morte............................................................... 06412
vados. 06408

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Votação
de requerimento para realização, dia 7 de de
zembro, de sessão solene comemorativa do Dia
Nacional da Palestina. Aprovado. 06409

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Votação
de requerimento para realização de sessão sole
ne em homenagem ao ex-Governador do Amazo-
nas Paulo Pinto Ner)L. Aprovado. 06409

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Votação
de requerimento para prorrogação, por 60 dias,
do prazo de conclusão dos trabalhos da CPI des
tinada a apuração de denúncias sobre possiveis
irregularidades nas entidades de previdência pri-
vada. Aprovado. 06409

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Votação
de requerimento para prorrogação, até o dia 28
de novembro, do prazo de conclusão dos traba
lhos da CPI destinada a investigar a arrecadação
de verba referente a direitos autorais, principal
mente no que se refere à atuação do Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD.
Aprovado. 06410

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Vota
ção de requerimento para prorrogação, por 30
dias, do prazo de conclusão dos trabalhos da
Comissão Externa da Casa destinada à averi
guação do desemprego no Grande ABC paulis-
ta. Aprovado .

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Votação
de requerimento para tramitação, em regime de
urgência urgentissima, do Projeto de Lei nQ

1.230, de 1995, que fixa o efetivo da Polícia Mili
tar do Distrito Federal e dá outras providências.
Aprovado .

Inclusão da matéria na pauta do dia 23 de
novembro .
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Ata da 1978 Sessão, em 22 de novembro de 1995
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente;

Wilson Campos, 1Q Secretário; Robson Tuma, 1Q Suplente de Secretário;
Antônio Carlos Pannunzio, Márcio Fortes, § 2Q do artigo 18 do Regimento Interno.

As 14 HORAS COMPARECERAM OS SE-
NHORES:

Lufs Eduardo
Ronaldo Perim
BetoMansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
Joao Henrique
Robson Tuma
Vanessa Felipe
Luiz Piauhylino
Wilson Braga

Roraima

Luciano Castro - PPB; Moisés Lipnik - Bloco 
PTB; Robério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco
- PFL.

Amapá

Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquei Capibe
ribe - Bloco - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL;
Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Nicias Ribeiro - PMDB; Olávio Rocha - PSDB;
Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB; Raimundo
Santos - Bloco - PFL; Ubaldo Corrêa - PMDB; Vic
Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

LLiz Fernando - PSDB; PaLdemey Avelino - PPB.

Rondônia

Marinha RaLW - PSDB; Silvemani Santos - PPB.

Acre

Mauri Sérgio - PMDB.

Tocantins

Osvaldo Reis - PPB; Paulo Mourão - PSDB;
Udson Bandeira - PMDB.

Maranhao

Albérico Filho - PMDB; Magno Bacelar - SlP;
Márcia Marinho - PSDB; Nan Souza - PPB; Pedro
Novais - PMDB; Remi Trinta - PMDB; Roberto Ro
cha - PMDB; Samey Filho - Bloco - PFL; Sebastião
Madeira - PSDB.

Ceará

Leõnidas Cristina - PSDB; Marcelo Teixeira
PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Pimentel Gomes 
PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Roberto Pessoa 
Bloco - PFL; Romrnel Feij6 - PSDB; Ubiratan Aguiar
PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauf

Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim 
Bloco - PFL; Waldir Dias - PPB.

Rio Grande do Norte

Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco 
PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Roberto Paulino
-PMDB.

Pernambuco

Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson
- Bloco - PSB; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Pe
dro Correa - Bloco - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco
- PMN; Roberto Fontes - Bloco - PFL; Roberto Ma
galhães - Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - PPB;
Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Vicente André Gomes
- PDT; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Moacyr An
drade - PPB; Olavo Calheiros - PMDB; Talvane Al
buquerque - PPB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Marcelo Déda - PT;
Pedro Valadares - Bloco - PSB; Wilson Cunha 
Bloco- PFL.

Bahia

Geddel Vieira Lima - PMDB; Leur Lomanto 
Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira
Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos
Medrado - PPB; Mário Negromonte - PSDB; Nestor
Duarte - PMDB; Pedro Irujo - PMDB; Prisco Viana 
PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Blo
co - PL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves 
PDT; Simara Ellery - PMDB; Ubaldino Junior - Bloco 
PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.
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Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Lael Varella - Bloco 
PFL; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima ....
PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de Oliveira - PPB;
Maurício Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco
- PFL; Newton Cardoso - PMDB; Nilmário Miranda 
PT; Odermo Leão - PPB; Osmânio Pereira -: PSDB;
Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander - Bloco - PTB;
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul Belém - Blo
co - PFL; Roberto Brant - PSQB; Sandra Starling 
PT; Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB;
Sérgio Naya - PPB; Silas Brasileiro - PMDB; Sílvio
Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli 
PSDB; Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Luiz Buaiz 
Bloco - PL; Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata 
PMDB; Roberto Valadão - PMDB; Theodorico· Ferra
ço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB; Laprovita Vieira 
PPB; Laura Carneiro - Bloco - PFL; Lima Netto 
Bloco - PFL; Lindberg Farias - PCdoB; Márcia Cibi
Iis Viana - PDT; Mareio Fortes - PSDB; Milton Te
mer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco 
PMDB; Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feijó 
PSDB; Roberto Campos - PPB; Roberto Jl;lfferson 
Bloco - PTB; Rlbem Medina - Bloco -' PFL; Sérgio
Arouca - PPS; Simão Sessim - PPB; Sylvio Lopes 
PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Koyu lha 
PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos 
PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco
- PFL; Marcelo Barbieri - PMDB; Marquinho Che
did - Bloco - PSD; Maurício Najar - Bloco - PFL;
Michel Temer - PMDB; Nelson Marquezelli - Blo
co - PTB; Paulo Lima - Bloco - PFL; Régis de Oli
veira - Bloco - PFL; Ricardo Izar - PPB; Salvador
Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de
Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Ka
mia - Bloco - PSB; Vadão Gomes - PPB; Valde
mar Costa Neto - Bloco - PL; Wagner Rossi 
PMDB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra 
PSDB.

Mato Grosso

Roberto França - PSDB; Rodrigues Palma 
Bloco - PTB~ Rogério Silva - PPB; Teté Bezerra
PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Maria Laura - PT;
Osório Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tartuce 
PPB.

Goiás

Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão - PPB;
Nair Xavier Lobo - PMDB; Orcino Gonçalves 
PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Cane
do - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Bales
tra - PPB; Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel 
PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da
Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serra
no - PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar Gol
doni - PMDB; Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Luciano Pizzatto - Bloco 
PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião 
PMDB; Max Rosenmann - S/P; Nedson Micheleti
PT; Nelson Meurer - PPB; Padre Roque - PT; Paulo
Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Re
nato Johnsson .- PPB; Ricardo Barros - Bloco 
PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger 
PPB; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner Wande
rer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique - PMDB;
Mário Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - PT; Paulo
Bauer - S/P; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Pau
lo Gouvea - Bloco - PFL; Rivaldo Macari - PMDB;
Serafim Venzon - PDT; Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB; Aírton Dipp - PDT; Luís Ro
berto Ponte - PMDB; Luiz Mainardi - PT; Matheus
Schmidt - PDT; Nelson Marchezan - SlP; Osvaldo
Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rit
zel- PMDB; Renan Kurtz - PDT; Waldomiro Fiora
vante - PT; Wilson Branco - PMDB; Wilson Cigna
chi - PMDB; Veda Crusius - PSDB.

l-ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 238
Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.



Novembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 06229'

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

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

li-LEITURA DA ATA
O SR. JOÃO COSER, servindo como 2º- Se

cretário procede à leitura da ata da sessão antece-
dente, a qual é, sem observações, aprovada. '

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

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

111 - EXPEDIENTE
AVISOS

Do Exm~ Sr. Clóvis de Barros Carvalho, Mi
nistro Chefe da Casa Civil da Presidência da Re
pública, nos seguintes termos:

Aviso nº- 2.323 - SUPARlC. Civil.

Brasília, 1Ode novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem na
qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica solicita a retirada do_Projeto de Lei Comple
mentar nº- 37, de 1995.

Atenciosamente, Clóvis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República.

MENSAGEM N~ 1.199

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retifada do

Projeto de Lei Complementar nº- 37, de 1995, que
"Altera os arts. 2º-, 52., E)Q. e 9º- da Ler Complementar
nº- 76, de 6 de julho de 1993, que dispõe sobre o
procedimento contraditório especial, de rito sumário,
para o processo de desapropriação de imóvel rural,
por interesse social, para fins de reforma agrária",
enviado à Câmara dos Deputados com a Mensagem
nº- 657, de 1995.

Brasília, 1Ode novembro de 1995. 

Segue assinatura

Defiro.
Em: 22-11-95 - Ronaldo Perim, 1Q. Vice

Presidente no exercício da Presidência.

Aviso nº-2.336 - SUPARlC. Civil.

Em 13 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
I3rasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica solicita a retirada do Projeto de Lei nº- 43, de
1995 - CN, ora em tramitação nessa Casa, por en
caminhamento pela Comissão Mista de Orçamento,
que declinou de sua competência.

Atenciosamente, Clovis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da Repúb!ica.

MENSAGEM Nº-1.213

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada do

Projeto de Lei nº- 43, de 1995-CN, que "Altera a re
dação da Lei nQ. 8.995, de 24 de fevereiro de 1995,
que autoriza o Ministério dos Transportes, por inter
médio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos
CBTU, a transferir à -Companhia Fluminense de
Trens Urbanos - FLUMITRENS, recursos para pa
gamento de pessoal", enviado ao Senado Federal
com a Mensagem nº- 975, de 1995, havendo a Co
missão Mista de Orçamento declinado de sua com
petência eencaminhado a proposição ao exame da
Câmara dos Deputados.

Brasília, 13 de novembro de 1995. 
Segue assinatura

Defiro
Em: 22-11-95 - Ronaldo Perim 1º- Vice

Presidente no exercício da Presidência.

OFrCIOS
Do Sr. Senador José Sarney, Presidente do

Senado Federal, nos sdguintes termos:

OF. Nº- 681/95-CN

Brasília, 8 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª, e por seu alto intermédio à

Câmara dos Deputados, que o Senado Federal
aprovou hoje em sessão ordinária a Proposta de
Emenda Constitucional nº- 39, de 1995 (nº- 6, de
1995, na Câmara dos Deputados), que "Dá nova re-
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dação ao art. 177 da Constituição Federal, alterando
e inserindo parágrafos", e que esta Presidência con
vOÇOu sessão solene conjunta a realizar-se amanhã,
quinta-feira, dia nove do corrente, às dez horas, no
Plenário dessa Casa, destinada a promulgar a
Emenda Constitucional de nº- 9, de 1995.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª
protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Senador José Sarney, Presidante do Senado Fe
deral.

OF. Nº- 697/95-GN

Bra~í1!a, 17 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Sellhor
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª- e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados que foram lidas na sessão
do Senado Federal, realizada hoje, às 9 horas, as
Mensagens nº-s 531 a 592, de 1995-CN, encami
nhando os Projetos de Lei nº-s 79 a 140, de 1995-CN
(créditos ao Orçamento vigente).

Na oportunidade, esclareço que as menciona
das mensagens serão publicadas em avulsos e des
pachadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, ficando estabelecido o se
guinte calendário para tramitação dos projetos:

até 22/11 - publicação e distribuição de avulsos;
dia 30/11 - prazo final para apresentação de

emendas;
até 05/12 - publicação e distribuição de avul

sos das emendas;
até 15/12 - encaminhamento do parecer final à

Mesa do Congresso Nacional.
, Aproveito o ensejo para renovar a V. Exª pro

testos de alta estima e distinta consideração. - Se
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Uder"
do Bloco Parlamentar (PFUPTB), nos seguintes
térmos:

Ofício nº- 1083-L-BI. Parll95

Brasília, 11 de novembro de 1995

Exmº- Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Informo a V. Exª que o Deputado Osório Adria

no, PFUDF,deixa de fazer parte, como membro su-

plente, da Comissão Especial destinada a analisar a
Proposta de Emenda à Constituição nº- 09195 que
"acrescenta parágrafo único ao artigo 180 da Consti
tuição federal".

Q..rtrossim, indico para a referida vaga o Depu
tado CORAUCI SOBRINHO, PFUSP.

Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar.

Defiro.
Em: 22-11-95 - Ronaldo Petim, 1º- Vice

Presidente no exercício da Presidência.

Ofício nº- 1087-L-BI. Parl.l95

Brasília, 9 de novembro de 1995
Exmº- Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Informo a V. Exªque o Deputado Eliseu Moura,

PFUMA, deixa de fazer parte, como membro efetivo,
da Comissão Especial destinada a analisar a Pro
posta de Emenda à Constituição nº- 09/95 que
"acrescenta parágrafo único ao artigo 180 da Consti
tuição Federal".

Outrossim, indico para a referida vaga o Depu
tado CIRO NOGUEIRA, PFUPI.

Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar.

Defiro.
Em: 22-11-95 - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Ofício nº- 1089-L-BI.Parl.195

Brasília, 1Ode novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª- que, conforme ofício recebi

do nº- SGMlP 1279, de 6 de novembro de 1995, indi
co os Deputados do Bloco Parlamentar PFUPTB
que farão parte da Comissão Especial destinada a
emitir parecer sobre o Projeto de Lei nº- 464, de
1995, que "Estabelece critérios de oroteção e de in
tegração social aos portadores de deficiência e da
outras providências".

Titulares
Deputada Marilú Guimarães - PFUMS
Deputada Laura Carneiro - PFURJ



Defiro. Em: 22-11-95. Ronaldo Perim, 1º
Vice-Presidente no exercício da PresK:lência

Defiro. Em: 22-11-95 - Ronaldo Pe
rim, 12. Vice-Presidente no exercício da Pre
sidência.

Brasília, 31 de outubro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em substi

tuição à Deputada RITA CAMATA, o nome do Depu
tado JOÃO ALMEIDA passa a integrar, na qualidade
de TITULAR, a relação dos deputados do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB que
comporão a Comissão Especial destinada apreciar a
Proposta de Emenda à Constituição n2. 43-A, de
1995, que "dá nova redação ao· art. 14 da Constitui
ção Federal".

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. - Deputado Michel Temer Líder
do PMDB.

Brasília, 31 de outubro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em

substituição ao Deputado IVANDRO CUNHA
LIMA, o nome do Deputado JOÃO ALMEIDA
passa a integrar, na qualidade de TITULAR, a
relação dos deputados do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB que comporão a
Comissão Espectal destinada a apreciar a Pro
posta de Emenda à Constituição n2. 57, de 1995,
que "dá nova redação ao art. 14, parágrafos 1º- e
2º- e acrescenta inciso".

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder
do PMDB.

OF/GAB/IfN2. 821

Defiro. Em: 22-11-95 - Ronaldo Perim,
1º-Vice-Presidente no exercício da Presidência

OF/GAB/I/N2. 822
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Deputado Carlos Magno - PFUSE Renovo, na oportunidade, protestos de consi-
Deputado Raimundo Santos - PFUPA deração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder
Deputado Costa Ferreira - PFUMA do PMDB.
Deputado Fernanoo Gonçalves - PTB/RJ
Deputado José Coimbra - PTBlSP

Suplentes
Deputado Arolde de Oliveira - PFURJ
Deputado Werner Wanderer - PFUPR
Deputado Jairo 'Azi - PFUBA
Deputada Célia Mendes - PFUAC
Deputado Ursicino Queiroz",," PTB/BA
Deputado Alceste Almeida - PTB/RR
Deputado Vicente Cascione - PTBlSP

Cordialmente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em: 22-11-95 - Ronaldo Perim, 12. Vice

Presidente no exercício da Presidência

Ofício n2. 1091/95

Brasília, 8 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
MO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª que o Deputado FERNAN

DO GOMES passará a ocupar a vaga de titular do
PTB na Comissão de Relações Exteriores, em subs
tituição ao Deputado JOSÉ REZENDE.

Na oportunidade, renovo a V. Exª protestos de
elevada estima e distinta consideração. - Inocêncio
Oliveira, Líder do Bloco PFUPTB.

Defiro. Em 22-11-95. - Ronaldo Perim,
111 Vice-Presidente no exercício da Presidência

Do Sr. Deputado Michel Temer, Lrder do
PMDB, nos seguintes termos:

OF/GAB/I/N2. 820

Brasília, 31 de outubro de 1995

A Sua Excelência o Senhor-
Deputado Luís Eduardo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

OLÁVIO ROCHA, do Partido da' Social Democracia
Brasileira - PSDB, passa a integrar, na qualidade de
TITULAR, a Comissão de Fiscalização Financeira e
COAtrole, em vaga existente.
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OF/GABlVNº- 823

Brasília, "31 de outubro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em substi

tuição à Deputada LYDIA QUINAN, o nome do De
putado JOÃO ALMEIDA pass~ a integrar, na quali
dade de TITULAR, a relação dos deputados do Par
tido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB
que comporão a Comissão Especial destinada apre
ciar a Proposta de Emenda à Constituição nº-19, de
1995, que "estabelece duração de mandato de Pre
feitos e de Vice-Prefeitos e Vereadores a serem elei
tos em 1996 e dá outras providências".

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder
doPMDB.

Defiro. Em: 22-11-95 - Ronaldo Pe
rim, 1º- Vice-Presidente no exercício da Pre
sidência.

OF/GAB/IfN9. 824

Brasília, 8 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

MARCELO TEIXEIRA passa a integrar, na qualidade
de TITULAR, a Comissão de Economia, Indústria e
Comércio e, na qualidade de SUPLENTE, a Comis
são de Viação e Transportes, em vagas existentes:

Renovo, na oportunidade, protestos de conside
ração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder do
PMDB.

Defiro. Em: 22-11-95 - Ronaldo Pe
rim.1º- Vice-Presidente no exercício da Pre
sidência.

OFIGAB/IfN9. 846

Brasília, 9 de novembro de 1995

A Sua Excelência o'Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos

nomes dos Deputados do Partido do Movimento De
mocrático Brasileiro - PMDB que integrarão a Co-

missão Especial destinada a apreciar a Proposta de
Emenda à Constituição nº- 173-A, de 1995, que "mo
difica o Capítulo da Administração Pública, acres
centa normas às Disposições Constitucionais Gerais
e estabelece normas de transição."

Titulares
Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Moreira Franco
Roberto Rocha
Suplentes
Pinheiro Landim
Sandro Mabel
Wilson Branco
Zila Bezerra
Outrossim, informo-lhe que as vagas restantes

serão preenchidas oportunamente.
Atenciosamente, - Deputado Michel Temer.

Líder do PMDB.
Do Sr. Deputado Odelmo Leao, Uder do

PPB, nos ~guintes termos:

Ofício nQ. 828-N95

Brasília, 9 de outubro de 1995

Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Na qualidade de Líder do Partido Progressista

Brasileiro - PPB, venho informar que estou abdican
do da faculdade de participar das reuniões das Co
missões às quais fui indicado anteriormente e solici
to o abono das faltas decorrentes das minhas atri-
buições na Liderança. _ ,

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leao, Lí-
-der do PPB. - .

Registre-se o desligamento da Comis
são de Desenvolvimento Urbano'e Interior, a
partir de 10-1 0-95.

Em 22-11-95. - Ronaldo Perim, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Ofícionº- 901-N95

Brasília, 08 de.novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, a Depu-



OF. PSDB/I/NQ 1.810/95

Brasília, 10 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados .

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excélê,n

cia, nos termos regimentais,. os Excelentíssimos
Senhores Deputados FLÁVIO ARNS, EDUARDO
BARBOSA, FÁTIMA PELAES e ARNON BEZER
RA como membros titulares, e LUIZ FERNAN
DO, TUGA ANGERAMI, CECI CUNHA e ~ MAR-:
CIA MARINHO como membros suplentes, para
integrarem a Comissão Especial destinadà a dar
parecer sobre o Projeto de LeinQ 464, de 1995,
que "estabelece critérios de proteção ( de integra
ção social aos portadores de deficiência e dá ou
tras providências".

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
manifestações de elevada estima e apreço - Depu
tado José Aníbal, Líder do PSDB.

Brasília, 9 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Députado Lúís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
TenhO ~ honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado MÁRIO CAVALLAZZI, como suplente, para in
tegrar a Comissão Especial "destinada a apreciar a
Proposta de' Emenda à Constituição nº- 173-A, de

Defiro. Em: 22-11-95 - Ronaldo Pe
rim, ',- 1Q Vice-Rresidente no exercício da
Presidência.

Ofício nQ 916-N95

Brasília; '9 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor,
Deputado Luís Eduardo '
DD. Presidente da: Câmara dos Deputados
Nesta ,.

Senhor Presidente,'
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido'Progressista Brasileiro....; PPB, o Depu
tado JOSÉ REZENDE como titular na Comissão de
Constituição, Justiça e Redação. .

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do PPB.

Ofício nQ 917'"N9S'
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tada ALCIONE ATHAYDE e o Deputado TALVANE 1995, do Poder Executivo, que "modifica o Capítulo
ALBUQUERQUE como titular e suplente, respectiva- da Administração Pública, acrescenta normas às
mente na Comissão de Seguridade Social e Família. Disposições Constitucionais Gerais e estabelece

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão Lí- normas de transição".
der do PPB. Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí-

Defiro. Em: 22-11-95 - Ronaldo Pe- der do PPB.
rim - 1Q Vice-Presidente no exercício da Do Sr. Deputado José Anibal, Líder do
Presidência. PSDB, nos seguintes termos:

Ofício nQ 909-N95 OF. PSDB/IINº- 1.805195

Brasília, 8 de novembro de 1995 Brasília, 9 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Senhor Presidente, Venho solicitar a Vossa Excelência a gentile-
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência za de determinar a substituição do Deputado

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, a Depu- JOÃO MAIA pelo Deputado MÁRCIO FORTES,
tada ALCIONE ATHAYDE como suplente na Comis- como membro títular, para integrar a Comissão
são de Constituição, Justiça e Redação. Especial destinada a analisar a questão do desem-

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leêo Lí- prego.
der do PPB.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
manifestações de elevada estima e apreço. - José
Aníbal - Líder do PSDB.

Defiro. E!l1: 22-11-95, Ronaldo Pe
rim, 1Q Vice-Presidente no exercício da
Presidência.
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OF. PSDBINº- 1.826195

Brasília, 21 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza

de determinar a substituição dó Deputado JOSÉ DE
ABREU pela Deputada CECI CUNHA, como mem
bro suplente, para integrar a Comissão Especial
destinada a apreciar a Proposta de Emenda à Cons
tituição nº- 9, de 1995, que "acrescenta parágrafo
único ao art. 180 da Constituição Federal".

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
manifestações de elevada estima e apreço. - José
Anrbal, Líder do PSDB.

Defiro. Em: 22-11-95, Ronaldo Perim, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidência

Do Senhor Deputado Jaques Wagner, Lfder
do PT, nos seguintes termos:

Ofício nº- 554/PT

Brasília, 20 de novembro de 1995

Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce

lência para indicar os Deputados MARCELO
DÉDA, MARIA LAURA E TELMA DE SOUZA para
integrarem, como titulares, a ComissãQ Especial
de~tinada a, apreciar a Proposta de- Emenda à
Constituição nº- 173-AI95, que "modifica o Capítulo
d,a Administração Pública, acrescenta normas às
Disposições -Constitucionais Gerais e estabelece
nÇ>rmas de transição".

Ressalto que' os membros suplentes da citada
Comissão serão indicados oportunamente.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos da mais alta estima e conside
ração. - Deputado Jaques Wagner. - Líder do PT.

Do Sr. Depútado Miro Teixeira, Lfder do
PDT, nos seguintes termos:

Ofício nº- 420195

Brasília, 14 de novembro de 1995

Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, comunico a Vossa
Excelência que o Senhor Deputado WILSON BRA
GA deixa de integrar, como membro Titular, a Comis
são Especial destinada a,apreciar e dar parecer à pro
posta de Emenda à Constituição rfl33-A, de 1995, que
"modifica o sistema. de Previdência Social, estabele
ce normas de transição e dá outras providências".

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protetos
de consideração e apreço. - Deputado Miro Teixei
ra, Líder do PDT.

Defiro. Em 22-11-95, Ronaldo Perim
1º- Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

Do Sr. Depuiado Valdemar Cosia Nero; Lfder
do Bloco Par1ameniar (pUPSD/PSC), nos seguintes
tennos:

Of. nº- 677195 BP-PUPSD/PSC

Brasília, 9 de novembro de 1995

Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelên

cia os Deputados LUIZ BUAIZ, como titular, e
PEDRO CANEDO, como suplente, para integra
rem a Comissão Especial para dar parecer sobre
o Projeto de Lei nº- 464, de 1995, que "estabele
ce critérios de proteção e de integração social
aos portadores de deficiência e dá outras provi
dências".

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevado apreço
e distinta consideração. - Deputado Valdemar Cos
ta Neto, Líder do Bloco PUPSD/PSC.

Of. nº- 681195 BP-PUPSD/PSC

Brasília, 21 de novembro de 1995

Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

os Deputados FRANCISCO HORTA, como titular, e
MARQUINHO CHEDID, como suplente, para inte
grarem a Comissão Especial destinada a promover
o debate e o exame da autogestão do Fundo de De
fesa da Economia Cafeeira - FUNCAFÉ.
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Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce- Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes-
lência os meus protestos de elevado apreço e distin- tos de elevada estima. - Deputado Aldo Rebelo, Lí-
ta consideração. - Deputado Valdemar Costa Neto, der do PCdoB.
Líder do Bloco PUPSD/PSC. Do Sr. Deputado Roberto Magalhêes, Presi-

Do Sr. Deputado Fernando Lyra, Lrder do dente da Comissao de Constituiçêo e Justiça e
Bloco Parlamentar PSB/PMN, nos seguintes ter- de Redaçêo, nos seguintes termos:
mos: Of. nQ. P-465/95
OF/NPSB/21195

Brasília, 9 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
MD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia a indicação do Deputado UBALDINO JÚNIOR,
na condição de titular, em substituição ao Deputado
JOSÉ CARLOS SABÓIA, para integrar a Comissão
Especial destinada a apreciar a Proposta de Emen
da à Constituição nº- 9, de 1995, do Sr. Ricardo He
ráclio e outros, que "acrescenta parágrafo único ao
artigo 180 da Constituição Federal". .

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de apreço.

Atenciosamente, Deputado Fernando Lyra, Lí
der do PSB.

Defiro. Em 22-11-95, Ronaldo Perim
lQ. Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

Do Sr.' Deputado Aldo Rebelo, Lrder do PC
doB, nos seguintes termos: .

Of.201/95

. Brasília, 7 de outubro de 1995

Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo
MD Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado

AGNELO QUEIROZ, como, membro efetivo e o
Deputado ALDO ARANTES, como suplente, para
participarem da Comissão Especial destinada, a
apreciar a proposta de emenda à Constituição nº
173, de 1995, do Poder Executivo, que "modifica o
capítulo da administração pública, acrescenta nor
mas às disposições constitucionais e estabelece
normas de transição".

Brasília, 6 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, em 31 de novembro do corrente,
da Proposta de Emenda à Constituição nº-173195.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência meus protestos de elevada estima e conside
ração. - Deputado Roberto Magalhêes, Presidente.

Of. nº- P-466/95

Brasília, 7 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta .

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Intemo, a apreciação por
Órgão Técnico, em 27 de setembro do corrente,'do
Projeto de Lei nº- 720-CI95.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção.do referido Projeto e pareceres a ele oferecidos.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelên
cia meus protestos de elevada estima e consideração.

Deputado Roberto Magalhêes, Presidente.

Df. nº- P-467/95

Brasília, 8 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, em 8 de novembro do corrente,
do Projet~ de Lei nº-517-'B/95.



Defiro a apensação do Projeto de Lei
nº-1.137195 ao Projeto de Lei nº-1.825/91. Ofi
cie.se ao Requerente e, após, pt.blique.se.

Em 22-11-95. - Lufs Eduardo, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Sarney Filho, Presidente
da Comissüo de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, nos seguintes termos:

Of. TP nº- 336/95

Brasília, 9 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Deputado,
Nos termos do art. 142 do Regimento Interno

da .Casa, solicito a V. Exª, as providências necessá
rias à apensação do Projeto de Lei nº- 1.137195 - do
Sr. Corauci Sobrinho - que "acrescenm ao art 31 da
Lei ~ 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor", ao Projeto de Lei nº
1.825191 - do Senado Federal (PLS 140/91) - que
"altera dispositivos da Lei ~ 8.078, de 11 de setem
bro de 1990, que "dispõe sobre a proteção do con
sumidor e dá outras providências", por tramr-se de
matéria análoga.

Atenciosamente, Deputado Sarney Filho, Pre
sidente.
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica- Constituição Federal de 1988, declarei na reunião de
ção do referido Projeto e pareceres a ele oferecidos. hoje aprejudicialidade do Projeto de Lei flº. 998/95.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce- Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
lência meus protéstos de elevada estima e conside- meus votos de profunda estima e consideração. -
ração. - Deputado Roberto Magalhi:ies, Presidente. Deputado Roberto Magalhi:ies, Presidente.

Of. ~ P-468/95-CCJR Of. ~ 475/95-CCJR

Brasília, 8 de novembro de 1995 Brasília, 14 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Ma~alhães Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesm Nesm

Senhor Presidente, Senhor Presidente,
Encaminho a V. EXª, para as providências regi- Apreciado, em reunião ordinária realizada por

menmis cabíveis, as proposições, abaixo relaciona- esta Comissão em 8 de novembro do corrente, en-
das, apreciadas por este Órgão Técnico, em 8 de vio a Vossa Excelência, para as devidas providên-
novembro do corrente. cias regimentais, o Projeto de Lei Complementar

-PEC~81/95;e ~3/95.

- Emenda de Plenário ao PL ~ 4.555-AI94. Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Ex-
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelên- celência meus protestos de elevada estima e con-

cia meus protestos de elevada estima e consideração. sideração. - Deputado .Roberto Magalhães, Presi-
Atenciosamente, Deputado Roberto Maga- dente.

Ihães, Presidente.

Of. nQ. P-472195

Brasília, 13 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Depumdos
Nesm

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, em 7 de novembro do corrente,
do Projeto de Lei ~4.582-CI94.

Solicito.a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido Projeto e pareceres a ele oferecidos.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência meus protestos de elevada estima e conside
ração. - Deputado Roberto Magalhães, Presidente.

Cf. P.nQ.473195

Brasilia, 14 de noverflbro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesm

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em obe

diência ao que dispõe o art 164, I, do Regimento In
terno e tendo em vista o disposto no art. 16 da



Exmo. Sr.
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos

dos artigos 41 , IV, e 50 111, "a" do Regimento Interno,
esta Presidência fez a leitura da Mensagem nQ
1.032195, do Poder Executivo, na reunião da Comis
são do dia1º111/95.

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência pro
testos de apreço e consideração.

Atenciosamente, Deputado Paudemey Aveli
no, Presidente.

Arquive-se. Em 22-11-95 - Ronaldo
Perim, 1Q Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

Ofício-Pres. nº- 1.638195

Brasília, 8 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da'Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presiçiente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a

Brasília, 31 de maio de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 164, inciso 11 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, declaro a Preju
dicialidade do Projeto de Lei nº- 951/95 do Sr. Ivo
Mainardi. que "dispõe sobre a remissão dos afora
mentos de terrenos acrescidos aos de marinha e dá
outras providências".

Atenciosamente, Deputado Mauricio Campos,
Presidente.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nQ4.512, de 1994.

Novembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 06237

Do Sr. Deputado- Maurfcio Campos, Presi- Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
dente da Cornissao de Defesa Nacional, nos se- ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
guintes termos: Atenciosamente, Deputado Paudemey Aveli-
Of. CDN-P/NQ. 114/95 no, Presidente.

Ofício-Pres. nº-1.614/95

Brasília, 31 de outubro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº- 4.646-A, de 1994.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele ofere
cido.

Atenciosamente, Deputado Paudemey Aveli
no, Presidente.

Ofício-Pres nº- 1.635/95

Brasília, 1Q de novembro de 1995

Do Sr. Deputado Pauderney Avelino, Presi
dente da Cornissao de Economia, Indústria e Co
mércio, nos seguintes termos:

Ofício-Pres. nº-1.611/95

Brasília, 31 de outubro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº- 1.900, de 1991. .

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi':'
cação do referido projeto e do parecer a ele ofere
cido.

Atenciosamente, Deputado Paudemey Aveli
no, Presidente.

Ofício-Pres. nº- 1.613/95

Brasília, 31 de outubro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta



Brasília, 25 de outubro de 1995

Brasília, 8 de novembro de 1995

Arquive-se. Em 22-11-95. - Ronaldo
Perim, 1Q. Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

Exrnº- Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 141 do Rgimento In

terno da Casa, encaminho a V. Exª, anexa, para
as devidas providências, cópia do parecer do
Deputado Fernando Zuppo ao Projeto de Lei nº
4.001/93, do Sr. Beraldo Boaventura, que "torna
dedutíveis da base de cálculo do imposto de ren
da as contribuições de pessoas físicas para a
previdência complementar, privada ou pública,
aberta ou fechada", apenso ao Projeto de Lei nº
3.249-A/92.

Aténciosamente, Deputado Severiano Alves,
Presidente.

Exrnº- Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa., nos termos do art. 163, I,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que esta Presidência declarou prejudicado o PL nº
567/95, do Sr. DUILlO PISANESCHI, que "dispõe
sobre a obrigatoriedade do ensino de noções de ci
vismo nos estabelecimentos do País", tendo em vista
a rejeição, por este Órgão Técnico, do PL nº-161/95
do Sr. ALEXANDRE CERANTO - que "dispõe sobre a .
obriga1oriedade da execução do Hino Nacional nos es
tabelecimentos de ensino, e dá outras providências". 
Deputado severiano Alves, Presideme.

Ofício nº- P-201/95
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apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
Lei nº- 4.344, de 1993. E DESPORTO

Solicito a Vossa Excelência autorizar a pública- PROJETO DE LEI N!!. 3.249, DE 1992
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido. (Apenso o PL n!!. 4.001/93)

Atenciosamente, Deputado Paudemey Aveli- • • • .
no Presidente. . Acrescenta dispOSitivos ao artigo

, •• 8!!. da Lei n2 8.134, de 27 de dezembro de
Do Sr: Deputado severaano Alves, Preslden- 1990, que altera a legislaçêo do imposto

te da ComlssaO de Educaçêo, Cultura e Despor- de renda e dá outras providências.
to, nos seguintes termos: PARECER REFORMULADO
Ofício NQ P-153/95

I - Relatório

O Projeto de Lei 3.249/92, originário do Sena
do Federal, teve. como autora a ilustre Senadora
Marluce Pinto. Tem por objetivo permitir a dedução
na declaração anual do imposto sobre a renda dos
gastos com instrução realizados pelo contribuinte e
por seus dependentes no ano-base, fixando os se
guintes limites: setenta por. cento dos gastos com
anuidade, cinqüenta por cento dos gastos com livros
e cinqüenta por cento dos gastos com transporte es
colar.

Outro dispositivo do projeto propõe dedução do
total de contribuições pagas a entidade de previdên
cia.privada, abertas e fechadas.

Encontra-se apensado ao projeto em epígrafe
o PL nº- 4.001193, que trata de deduções do imposto
de renda de contribuições à previdência complemen
tar, privada ou pública, aberta ou fechada, realiza
das por pessoas físicas.

Esgotado o prazo regimental, não foram rece
bidas emendas aos projetos.

~ o relatório.

11 - Voto do Relator

Regimentalm~ntecabe a esta Comissão de
Educação, Cultura e Desporto manifestar-se
apenas sobre as deduções referentes aos gas- .
tos com instrução. A parte do PL nQ. 3.249/92, re-'
ferente às deduções de contribuições feitas a
entidades de previdência, bem como o PL nº
4.001/93, apensado àquele, que trata do mesmo
assunto, são de competência da Comissão de
Seguridade socialie Família, que já se pronun-
ciou sobre a matér" . '

Quanto o Proj to de Lei nº- 3.249192 foi aprova
do pelo Senado Federal, em 1992, propondo dedu
ção do imposto de renda dos gastos com instrução
do contribuinte e de seus dependentes e estabele
cendo limites para a dedução, a Lei 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, que não permitia dedução de
gastos com instrução, já havia sido modificada pela
Lei nº- 8.383, de dezembro de 1991, a qual, passan-
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Brasília, 8 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente.
Comunico a,V. Exa., para os fins previstos no art.

58 do Regimento Interno, que esta Comissão concluiu,

Bràsília, 8 de outubro de 1995

Brasília, 8 de outubro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa., para os fins previstos no

arl 54, 11, e art. 58 do Regimento Interno, que esta
Comissão concluiu pela inadequação financeira e or-:
çamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de
Lei nº 84195, do Sr. Romel Anísio Jorge.

Cordiais SaLrlações, Depliocto Gonzaga Mofa,
Presidente.

Df. P-nº- 250/95

Brasília, 8 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa., para os fins previstos no arl

58 do Regimento Interno, que esta Comissão conchiu,
pela rejeição do Projeto de Lei nº- 2.034/91, do Senado
Federal.

Cordiais Saudações, Deputado Gonzaga
Mota, Presidente.

Df. nº 252195

A Sua Excelência
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa., para os fins previstos no

arl 5~, lI,e art. 58 do Regimento Interno, que esta
Comissão concluiu pel~ inadequação financeira e or
çamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de
Lei nº- 636195, do Sr. Rivaldo Macari.

Cordiais Saudações, Deputado Gonzaga
Mota, Presidente.

.Df. P-nº- 251/95

do a vigorar a partir de 1992, permitiu a dedução dos Df. p-nº 249/95
gastos com instrução até o limite anual individual de
650 (seiscentos e cinqOenta) UFIR.

A Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, ele
vou o limite anual individual da dedução para R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), portanto, se,
por exemplo, um contribuinte fizer, em 1995, gas
tos com a própria instrução e com a de dois de
pendentes, poderá deduzir até R$ 3.500,00. Esta
é uma dedução bem mais generosa do que os R$
491,00 que corresponderiam às 650 UFIR da lei an
terior, segundo a cotação do terceiro trimestre de
1995 e equivale a uma mensalidade de R$ 125,00
durante um ano, ou a 15 (quinze) salMos mínimos.

Os números aqui apresentados servem para
demonstrar que, ao renunciar a 15 salários mínimos
por cada aluno matriculado no ensino privado, de
qualquer nível, a União diminui a base de cálculo
dos impostos federais de onde saem os 18% dos re
cursos que devem ser obrigatoriamente aplicados no
desenvolvimento e na manutenção do ensino.

Quanto maiores as deduções para os gastos
com instrução privada, menos recursos estarão dis
poníveis para o ensino público e, conseqGentemen
te, para a população de baixa renda que está longe
de dispor de 15 salMos mínimos anuais para pagar
ensino privado, pois recebe, no máximo, 13 salários
anuais para manter uma família

Em face do exposto, voto pela rejeição do Pro
jeto de Lei n2. 3.249192, na matéria de competência
desta Comissão de Educação, Cultura e Desporto e
deixo de opinar sobre o Projeto de Lei rP- 4.001/93
apenso, por tratar de matéria alheia a esta Comissão.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 1995. 
Deputado Fernando Zuppo, Relator.

Do Sr. Deputado Gonzaga Mota, Presidente
da Comissao de Finanças e Tributaçao, nos se
guintes termos:

Df. P-nº- 248/95

Brasília, 8 de outubro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputàdos

Senhor Presidente,
. Comunico a V. Bea., para, os fins previstos no

arl 54, 11, e art. 58 ~o Regimento Interno, que esta
Comissão concluiu pela adequação financeira e or
çamentária e, no mérito, pela rejeição do,~rojeto de
Lei nº- 448191 ; do Sr. Ary KaraJosé,
, Cordiais Saudações, Deputado Gonzaga

Mota, Presidente.



Brasília, 10 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Com base no art. 106 do Regimento Interno,

requeiro a V. Exª a reconstituição do Projeto de Lei
nR 33195 - do Sr. José de Abreu - que "estabelece a
obrigatoriedade de conceder ao salário mínimo os
mesmos índices de reajustes estipulados para as re
munerações que específica", por ter sido extraviado.

Atenciosamente, Deputado José Pimentel,
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Defiro. Em: 22-11-95. - Ronaldo Pe
rim, 1Q Vice-Presidente no exercício da Pre
sidência.
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pela rejeição do Projeto de Lei nº- 2.705192, do Sr. apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Jackson Pereira Lei nR 354-N95.

Cordiais Saudações, Deputado Gonzaga Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
Mota, Presidente. ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, Presi- Atenciosamente, Deputado Roberto Jeffer-
dente da Comissão de Seguridade Social e Fam" son, Presidente.
lia, nos seguintes termos: Defiro. Em: 22-11-95. _ Ronaldo Pe-
Ofício nº- 429195-P rim, 1Q Vice-Presidente no exercício da Pre

sidência.

Ofício nR 476195-P

Brasília, 14 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a V6ssa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº- 491195.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, Deputado Roberto Jeffer
son, Presidente.

Defiro. Em 22-11-95. - Ronaldo Perim,
1Q Vice-Presidente no exercício da Presidência

Do Sr. Deputado José Pimentel, Vice-Presi
dente no exercfcio da Presidência da Comissão
de Trabalho, de Administraçao e Serviço Público,
nos seguintes termos:

Ofício nR 428195

Brasília, 17 de outubro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar providên

cias no sentido de ser analisada a tramitação do Proje
to de Lei nº- 2.144, de 1991, de autoria do Sr. Geraldo
Alckmin Filho, nos termos do parecer preliminar do Re
lator, Deputado José Pinotti, cópia anexa

Atenciosamente, Deputado Roberto- Jeffer
son, Presidente.

AComissão de Constituição e Justiça
. e de Redação, nos termos do art. 32, inciso

11, alínea c, clc art. 140 do RICD.
Em 22-11-95. - Ronaldo Perin, PresDente.

Ofício nQ 474195-P

Brasília, 14 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº- 294195.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, Deputado Roberto Jeffer
son, Presidente.

Defiro. Em: 22-11-95. - Ronaldo Perim,
1Q Vice-Presidente no exercício da Presidência

Ofício nR 475195-P

Brasília, 14 de novembro de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a



11 - Voto do Relator

Principal fator determinante de sua apresenta
ção, louvamos no presente projeto de lei a firme in
tenção de promover e Incentivar a concorrência na
exploração dos serviços de transporte público coleti
vo urbano de passageiros, providência esta que, em
princípio, nos parece salutar em qualquer setor da
atividade econômica.

Ocorre, todavia, que o Autor do Projeto, entre o
diagnóstico que realizou - diga-se de passagem,
com precisão - e a proposta que apresenta como
solução para os problemas identificados, enveredou
por caminhos equivocados. Este somatório de equí
vocos, a seguir apontados, é o que nos impede, no
momento, de concluir pela aprovação da matéria.

Já na sua abertura, o Projeto estabelece crité
rios para admissão de empresas operadoras no sis
tema de transportes que divergem frontalmente da
queles previstos na Constituição Federal.

Com efeito, o poder público, em qualquer esfe
ra, não pode simplesmente "credenciar" empresas
para a exploração de serviços públicos sob a moda
lidade de concessão, como pretende o Autor. Tam
pouco basta que as empresas operadoras "manifes
tem sua concordância" quanto aos requisitos técni
co-operacionais do serviço estabelecidos pelo poder
concedente, e "juntem os elementos comprobatórios
necessários" para se considerarem habilitadas à
operação dos serviços, conforme dispõe o projeto
em seu art. 2Q., § 2º-.

A rigor, quando omite a exigência constitucio
nal de a empresa submeter-se a processo Iicitatóno
- justamente com as demais interessadas em explo
rar serviço de transporte coletivo -, o Projeto auto-
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Do Sr. Depu1ado Moreira Franco, Presidente A justificativa apresentada pelo Autor destaca
da Comissao de V.iação e Transportes, nos seguin- problemas já tradicionais urbano - tais como insufi-
tas tennos: ciência da oferta, superlotação dos veículos, baixa
Df. P-146/95 frequência e horários sem atendimento -, os quais

seriam atribuídos em grande parte à absolUta falta
de concorrência na exploração dos serviços.

Segundo o Autor, formou-se no transporte co
letivo urbano uma autêntica reserva de mercado, en
tregue à ação de oligopólios. Para ele, distorções
como essas, que o Projeto pretende corrigir, resul
tam da atuação inadequada dos poderes conceden
tes locais, que fixam, uma 'série de regras para a
prestação dos serviços, mas sequer conseguem fis
calizá-Ia efetivamente.

No prazo regimental estabelecido, nenhuma
emenda foi apresentada ao Projeto.

É o relatório.

Brasília, 1Q. de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 133 do

Regimento Interno, comu-riico a V. Exª que a Comis
são de Viação e Transportes rejeitou, em apreciação
conclusiva, o Projeto de Lei ~ 211, de 1995, do Sr.
Fernando Lopes, que "disciplina o funcionamento
dos sistemas urbanos de transporte por ônibus".

Atenciosamente, Deputado Moreira Franco,
Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

PROJETO DE LEI Nº-211, DE 1995

I1isciplina o funcionamento dos sis
temas urbanos de transporte por Onibus.

I - Relatório

Destina-se o presente projeto de lei a estabele
cer as condições para exploração dos serviços de
transporte público coletivo urbano de passageiros,
por ônibus ou assemelhados.

De acordo com o Projeto, os serviços seriam
concedidos a empresas operadoras credenciadas
pelo poder público municipal, que se incumbiria de
fixar-lhes as especificações técnicas e operacionais,
além da política tarifária. A comprovação de que a
empresa preenche o conjunto dos requisitos fixados
é tida como condição necessária e suficiente para o
seu credenciamento perante o poder concedente
dos serviçOs. Equipara-se à empresa, para esse fim,
o consórcio formado por duas ou mais empresas in
teressadas em operar os serviços de que trata a pro
posição.

O projeto faculta ainda ao poder ('4)ncedente a
adoção de procedimentos que, entende o Autor, po
dem facilitar a condução do processo de concessão
dos serviços. Entre esses, inclui-se a possibilidade
de que concessão de linhas e serviços se faça de
modo que, combinado sempre um serviço rentável a
outro de baixa rentabilidade, ficasse garantido o
atendimento a áreas menos atrativas do ponto de
vista do operador, sem prejuízo do seu equnibrio
econômico-financeiro.
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maticamente invalida qualquer dos·demais requisitos tivo controle dos âtos da Administração - em razão
e condições que a partir daí estabelece. da pouca agilidade ou ineficácia dos mecanismos

O espírito prevalecente na proposição também disponíveis -, do que propriamente à carência de lei
entra em rota de conflito direto com a Lei nº- 8.987, federal específica ou à impropriedade das leis exis-
que, a partir de 13 de fevereiro deste ano, passou a tentes. A matéria parece, ao contrário, já estar sufi-
reger a prestação de serviços públicos no País, de cientemente tratada, tanto ao nível da Constituição
sorte que aprová-lo implicaria subtrair daquela os Federal (art. 30, incisos I e V, sobre as competên-
efeitos sobre os serviços de transporte público cole- cias dos municípios; art. 37, que estabelece os prin-
tivo urbano. Isto sugere que a iniciativa do Autor, cípios básicos da administração pública; e art. 175,
tendente a dar-lhes tratamento diverso do já estabe- sobre a prestação de serviços públicos), quanto da
lecido, deveria começar, com mais propriedade, pro- legislação complementar (Lei nº- 8.987/95, que regu-
pondo a alteração da legislação vigente. lamenta a prestação de serviços públicos nos ter-

Ressalvas fe~ à constitucionalidade e à legalida- mos do art. 175 da Constituição Federal, e Lei nº-
de, o que, de resto, não oonstitui objeto demanif~ 9.074195, que estabelece normas para a outorga e
por parte desta Comissão, passemos 00 exame do mé- prorrogação das concessões e permissões de servi-
rito, c~as oonclusões tampouoo são animadoras.' ços públicos). Há, ainda, toda uma legislação suple-

Neste particular, avalia-se que a maioria dos dis- mentar, que r~e o funcionamento dos sistemas de
positivos - exceção feita àqueles responsáveis pela in- transportes a mvellocal, compreendendo uma cole-
oonstitucionalidade e aos deles deoorrentes - teria pou- ~o de leis, decretos, regulamentos e códigos disci-
co ou nenhum impa:rto sobre o atual estado de coisas. phnares.

Versando sobre procedimentos típicos de ge- Na realidade, o fato de tratar-se de competên-
rência local de sistemas de transporte coletivo de cia constitucionalmente reservada aos municípios
passageiros, o legislador parece, na realidade, sen- toma extremamente limitadas as oportunidades de
tir-se pouco à vontade para tratar d~ semelhante intervenção do legislador federal sobre a matéria.
matéria no contexto de uma lei federal. Outro não Além do respeito devido à autonomia municipal, as
poderia ser o resultado da presente iniciativa, dada a modernas tendências descentralizadoras sugerem
pouca pertinência do objeto com o instrumento que restringir ao mínimo necessário a pauta de encar-
o pretende disciplinar. Observa-se, nesse sentido, o gos, regras e obrigações que o governo central im-
caráter meramente autorizativo das disposições con- põe às demais esferas administrativas.
tidas nos arts.3º- e 4Q do Projeto. Note-se principal- Por outro lado, a concorrência, que o Autor
mente que, mesmo quando estabelece obrigações identifica como a solução para todos os males, na
para o poder públioo municipal, ele o faz repetindo prática dos sistemas locais não pode ser admitida
práticas usuais e inerentes à atuação do órgão ges- como regra geral, nem incentivada indiscriminada-
tor de sistema local de transporte coletivo, o que mente. Em alguns casos, a disputa pelo passageiro
sstá evidente no texto do art. 2º- e seu § 1Q• num corredor operado por duas ou mais empresas

Distorções de conduta do poder público local concorrentes pode ter efeitos ruinosos sobre o equi-
que resultem, por exemplo, em favorecimento a em- Iíbrio operacional e eoonômico-financeiro de compo-
presas concessionárias ou permissionárias, com nentes do sistema. Ainda mais preocupante é a
prejuízos para a qualidade do serviço oferecido ao questão da segurança nas vias, quando veículos de
usuário, ou decorrem de deficiências técnico-geren- uma e outra empresa não hesitam em praticar toda
ciais do órgão responsável pelo transporte coletivo sorte de irregularidades, inclusive manobras ar.risca-
ou de atitudes administrativamente improbas con- das, tudo com o intuito de abacanhar, para si, a maior
sentidas ou praticadas pela autoridade competente. fatia possível da demanda distribuída ao longo dos
No primeiro caso, a solução pode estar num mero itinerários. Muito mais salutar, então, seria estimular
esforço de capacitação técnica e aperfeiçoamento a concorrência antes - por ocasião da admissão de
institucional da estrutura disponível no seio da admi- novas empresas operadoras no sistema -, do que
nistração municipal; nos demais, a questão resolve- . durante a pres~o do serviço, visto que a competi-
se no plano das relações entre o governo e a socie- ção, levada às últimas conseqüências nas ruas,
dade locais, com a intermediação de instituiçõ'es' ameaça a operação e a segurança do transporte,
com poder de fiscalização sobre os atos do primeiro. podendo até oolocar em risco a vida dos usuários.

Problemas dessas natureza devem-se, assim, Além do mais, de aoordo com a legislação em
mais à inérciá da sociedlilde no exercício de um efe- vigor, a outorga de concessão ou permissão de ser-
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Brasília, 3 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 41, inciso

XVIII, do Regimento tnterno, encaminho a V. EXª, em
anexo, a relação das proposições pendentes de deci
são deste Órgão, ao término do mês de outLbro último.

Atenciosamente, Deputado Moreira Franco,
Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

P~oposições Pendentes, ao término
do mês de outubro de 1995

1) Projeto de Lei Complementar n9. 198/94 - do
Poder Executivo (Mens. n9. 1.105/94) - que "cria o
'Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Re
pressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas e
dá outras providências".

Relator: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
2) Projeto de Resolução da Câmara n9. 45/95 

do Sr. Francisco Silva e outros '- que "institui Comis
sã6 Parlamentar de Inquérito destinada a apurar e
inV~sJ"gr ,as irregularidades no transporte de GLP 
Gás Li uefeito de Petróleo".

. elatc6r: Deputado ALBERTO GOLDMAN
) Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n9.

4.87 -D, de 1990, que "inclui na interligação de ba
cias do Plano Nacional de Viação, nas bacias dos
rios Paranaíba-Paraná, a interligação ltumbiara 
Confluência dos Rios Parnaíba-Grande".

Relator: Deputado BARBOSA NETO
4) Projeto de 'Lei ~ 968-AI91 - do Sr. Murilo

Monteiro - que "dispõe sobre a uniformização de
preços de asfalto nos municípios da Amazônia Legal
e dá outras providências".

Relatora: Deputada TELMA DE SOUZA
5) Projeto de Lei n9. 3.317-AI92 - do Sr. João

Mendes - que "dispõe sobre a transposição da Ca~

tegoria Funcional de Agente de Segurança de Tráfe
go Aéreo para o Grupo DACTA - Código 1.301 
Técnico de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aé
reo, níveis N8-25 e NS-14".

Relator: Deputado HILÁRIO COIMBRA
6) Projeto de Lei n9. 4.465-AI94 - do Sr. Tony

Gel que "dispõe sobre passe livre aos ex-eombaten
tes nos sistemas rodoviário, ferroviário e hidroviário
de transporte coletivo interestadual".

Relator: Deputado AYRTON XEREZ

viço público não tem caráter de exciusividade, a não Ofício P-149/95
ser que implicações de ordem técnica Otl econômica
assim o justifiquem.

A certa altura, o projeto em análise parece
querer encaminhar-se para uma proposta de
desregulamentação dos serviços de transporte
coletivo urbano, situação na qual o acesso ao
sistema seria liberado, sem maiores exigências,
a qualquer interessado··que se provasse capaz
de atender a uma pauta de especificações bas
tante reduzida.

Há alguns anos, experiências do gênero fo
ram levadas a efeito no Chile sem muito sucesso.
As tarifas, por exemplo, cuja redução era espera
da, subiram de imediato, com todos os operadores
convergindo para a cobrança de um único valor.
Isto prova que a expectativa de benefícios normal
mente associada à abertura de mercados foi, nes
te caso, rapidamente anulada pela prevalência de
interesses exclusivos dos operadores sobre os·
dos usuários do sistema de transportes. A cobertu
ra geográfica do atendimento e o nível de serviço
oferecido, notadamente nas áreas e períodos de
baixa concentração de demanda, também resulta
ram insatisfatórios.

Neste ponto, posso concluir que a matéria,
tal como se apresenta, não reúne condições de
prosperar, razão pela qual manifesto minha posi
ção contrária à aprovação do Projeto de Lei nQ.
211, de 1995, de autoria do ilustre Deputado Fer-
nando Lopes. .

É o voto.
Sala da Comissão, 28 de agosto de 1995. 

Deputado Carlos Nelson, relator.

Cf. P-148/95

Brasnia, 1Q de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 133
do Regimento Interno, comunico a V. Exª que
a Comissão de Viação e Transportes rejeitou,
em apreciação conclusiva, o Projeto de Lei nQ.
4.188, de 1993 - do Sr. Max Rosenmann 
que "estabelece condições para o tráfego de

.caminhões nas rodÇ)vias federais e dá outras
providêrici"as".

Atenciosamente, Deputado Moreira Franco,
Presidente.
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7) Projeto de Lei nº- 311195 - do Sr. Gonzaga 17) Projeto de Lei nº- 755/95 - do Sr. Cláudio
Patriota - que "inclui no Plano Nacional de Viação, Cajado - que "inclui ferrovias na relação descritiva
aprovado pela Lei nº- 5.917, de 10 de setembro de do Plano Nacional de Viação".
1973, a ligação rodoviária que específica". Relator: Deputado EDSON EZEQUIEL

Relator: Deputado JAIRO AZI 18) Projeto de Lei nº- 763195 - do Sr. Vilson
8) Projeto de Lei nº- 415/95 - do Sr. Gonzaga Santini - que "dispõe sobre a assistência médica em

Patriota - que "institui o transporte público a1terna- aeronaves de vôos comerciais de passageiros".
tivo no território nacional, e dá outras providên- Relator: Deputado JOÃO MAIA
cias". 19) Projeto de Lei nº- 827195 - do Sr. Jorge An-

Relator: Deputado CARLOS SANTANA ders - que "estabelece características para projetos
9) Projeto de Lei nº- 419/95 - do Sr. Augusto Vi- de pontes e viadutos e dá outras providências".

veiros - q~e "dispõe sobre a obrigatoriedade de ins- Relator: Deputado HUGO LAGRANHA
talar equipes de socorro a acidentados nas princi- 20) Projeto de Lei nº- 846195 - da Sra. Socorro
pais estradas do País e dá outras providências". Gomes - "regulamenta o parágrafo único do artigo
(Apensado o PL nº- 547/95) 178 da Constituição Federal".

Relator: Deputado SIMÃO SESSIM Aguarda deferimento a pedido de apensação.
10) Projeto de Lei nº- 466-AI95 - do Sr. Vic Pi- 21) Projeto de Lei nº- 892195 - do Sr. Jorge An-

res Franco - que "determina a prestação dos servi- ders - "dispõe sobre a responsabilidade dos órgãos
ços concedidos de transporte rodoviário de passa- cometidos do emplacamento, transferência e regula-
geiros e dá outras providências". rização de veículos automotores e dá outras provi-

Relator: Deputado PAULO GOUV~ dências".
. 11) Projeto de Lei nº- 475195 - do Sr. Ricardo Relator: Deputado SIMÃO SESSIM

Barros - que "dispõe sobre a posição do cano de es- 22) Projeto de Lei nº- 919195 - do Sr. Lindberg
cape (descarga) dos caminhões e ônibus". Farias - que "suprime o campo "Ano de Fabricação"

Relator: Deputado JOS~ CARLOS LACERDA no Certificado de Registro e Licenciamento de Veí-
12) Projeto de Lei nº- 536195 - do Sr. Max Ro- cuia e dá outras providências".

senmann - que "dispõe sobre a forma de investidura Relator: Deputado PAULO FEIJÓ
dos dirigentes dos Conselhos Regionais do Serviço 23) Projeto de Lei nº- 938195 - do Sr. Agnaldo
Social do Transporte - SEST - e do Serviço Nacio- Timóteo e outros - que "altera a redação do inciso
nal de Aprendizagem do Transporte-SENAT". . IX do artigo 13 da Lei nº-5.108, de 21 de setembro

Relator: Deputado SIMÃO SESSIM de 1966 - Código Nacional de Trânsito, estendendo
13) Projeto de Lei nº- 557195 - do Sr. Sérgio aos veículos de reportagem o uso de alarme sonoro,

Arouca - que "dispõe sobre a mudança do nome do quando em serviço".
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para Aero- Relator: Deputado MAURO FECURY
porto Internacional Maestro Antônio Carlos Jobim" 24) Projeto de Lei nº- 941195 - do Sr. Carlos
(apensado do PL nº- 689195). Cardinal - que "dá nova redação ao artigo 80 da Lei

Relator: Deputado JOS~ EGYDIO nº- 5.108, de 21 de setembro de 1966 - Código Na-
14) Projeto de Lei nº- 582195 - do .Sr. Valdir cional de Trânsito".

Collato - que "fixa critérios para a criação e registro Relator: Deputado LEONEL PAVAN
de Auto-Escola e dá outras providêRcias". 25) Projeto de Lei nº- 961195 - da Sra. Maria EI-

Relator: Deputado ANTONIO JOAQUIM vira.,... que "altera a Lei nº- 8.899, de 29 de junho de
15) Projeto de Lei nº- 739/95 - do Sr. Marqui- 1994, que "concede passe livre às pessoas portado-

nho Chedid - que "institui instrumento de controle e ras de deficiência no sistema de transporte coletivo
proteção contra furtos e adulteração de veículos au- interestadual".
tornotores". Relator: Deputado NEWTON CARDOSO

Relator: Deputado DARCfslO PERONDI 26) Projeto de Lei nº- 994195 - do Sr. Gonzaga
16) Projeto de Lei nº- 751195 - do Sr. José de Patriota - que "estabelece o uso obrigatório de faróis

Santana Vasconcellos - que "dispõe so"re a respon- acesos, durante o dia, nos veículos que trafegam
sabilidade civil do prestador de serviço de transporte nas estradas federais".
coletivo rodoviário de passageiros, em caso de aci- Relator: Deputado CARLOS SANTANA
dente, e dá outras providências". 27) Projeto de Lei n~ 1.017/95 - do Sr. Jorge

Relator: Deputado MAURO LOPES Anders - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
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instalação pelas fábricas e montadoras de sistema
antiassalto em veículos automotores tipo táxi".

Relator: Deputado CARLOS NELSON
28) Projeto de Lei l1t 1.035195 - do Sr. Sérgio

Arouca - que "dispõe sobre a padronização da nu
meração dos chassis dos veículos automotores fa
bricados ou montados no Brasil para a comercializa
ção no mercado interno, e dá outras providências".

Relator: Deputado CHICO DA PRINCESA
29) Projeto de Lei nº- 1.041195 - da Sra. Rita

Camata - que "estabelece a obrigatoriedade da ins
talação de uma "luz de alerta" nos automóveis de
aluguel denominados "táxi".

Relator: Deputado CARLOS NELSON
30) Projeto de Lei l1t 1.086/95 - do Poder Exe

cutivo (Mens. l1t 1.057195) - que "altera dispositivos
da Lei l1t 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que dis
põe sobre o Tribunal Marítimo".

Relator: Deputado LEONIDAS CRISTINa
31) Projeto de Lei rP- 1.125195 - do Poder Execu

tivo (Mens. l1t 1.093195) - que "dispõe sobre a ordena
ção do transporte aquaviário e dá outras providências".

Aguardando deferimento a pedido de apensação.
Sala da Comissão, 3 de novembro de 1995. 

Ruy ornar Prudência da Silva, Secretário.

Ofício P-151/95

Brasília, 8 de novembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo .
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art 133, caput, do

Regimento Interno, comunico a V. Exª.que a Comis
são de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº- 415/95 
do Deputado Gonzaga Patriota - que "institui o
transporte público alternativo no território nacional e
dá outras providências".

Atenciosamente, Deputado Moreira Franco,
Presidente.

Do Sr. Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente do Grupo Brasileiro da UniAo Inter
parlamentar, nos seguintes termos:

Of.54195

Brasília, 31 de outubro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce

lência, em anexo, o relatório do~ trabalhos da 94ª

Conferência Interparlamentar, realizada em Buca
reste, de 9 a 14 de outubro do corrente ano.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos da minha mais alta estima e
distinta consideração. - Deputado Henrique E. Al
ves, Presidente.

Arquive-se. Em 22-11-95. - Ronaldo
Perim, 1.Q. Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

94ª CONFER~NCIA INTERPARLAMENTAR

Relatório

No período de 9 a 14 de outtbro de 1995, reali
zou, em Bucareste, a94ª Conferência Interparlamentar.

A Cerimônia inaugural foi às 10h30min, do dia 9,
segunda-feira, na presença do Sr. lon lIiescu, Presi
dente da Romênia Na, ocasião foram proferidos pro
nunciamentos do Presidente do Grupo Romero, Sr. lon
Socanu, do representante especial do Secretário Geral
da ONU, Sr. Joseph Vemer, do Presidente da Câmara
dos Deputados, Sr. Adrian Nastase, do Presidente do
Conselho Interparlamentar, Sr. Ahmed Fathy, do Presi
dente do Senado, Sr. Oliviu Gherman, e, finalmente,
do Presidente da Romênia, Sr. lon lIiescu.

Um total de 120 países e 20 organismos inter
nacionais fizeram-se representar na Conferência,
com quase mil participantes.

A delegação do Brasil foi assim constituída:
Deputado Henrique E. Alves (Presidente do Grupo e
Chefe da Delegação) Deputado Leur Lomanto e De
putado Nilson Gibson (membros do Conselho Inter
parlamentar), Senador Carlos Patrocínio, Deputado
Paulo Rocha, Deputado Wilson Braga, Deputado Ri
cardo Izar, Deputado Aécio Neves, Deputado José
Thomaz Nonô e Deputado Freire Júnior.

Visando melhor facilidade no desdobramento
dos trabalhos, achamos por bem destacar o relatório
em duas partes: na primeira focalizamos os traba
lhos do Conselho Interparlamentar e na segunda os
trabalhos da Conferência.

A Conferência em Bucareste desenvolveu-se de
acordo com a nova forma aprovada pelos órgãos direto
res da União, em ã>ril de 1995. Os pontos 3 e 4 da Or
dem do Dia da Conferência, antes debatidos em Plená
rio, foram examinados pelas Comissões de estudo cor
respondentes. Por outro 1000, o debate sobre o ponto 5
foi, como de costume, no Plenário da Conferência, mas
no começo, e noo no fim, como anteriormente.

I - 157ª SESSÃO DO CONSELHO
INTERPARLAMENTAR
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Sob a Presidência do Sr. Ahmed Fathy Sorour, c) Reunião dos representantes das partes no
o Conselho Interpartamentar, realizou a sua 157ª processo da CSCM
Sessão, nos dias 9 e 14 de outubro, no Palácio do d) Comitê sobre as questões do Meio Ambiente

. Parlamento, apreéiando e dicidindo sobre os temas e) Comitê encarregado de acompanhar .a si-
\ que se seguem. tuação de Chipre

A) ParticipaçAo f) Comitê encarregado de promover o respei-
O Conselho é composto de dois membros de to ao direito internacional humanitário

cada Grupo nacional regularmente filiado à União. g) Comitê de desenvolvimento sustentável
Os dois membros do Conselho do Grupo brasileiro (eleição de dois membros titulares)
são, os Deputados Leur Lomànto e Nilson Gibson. 12) Projeto de Programa e Orçamento para

De acordo com o Artigo 2 do Regimento do 1996
Conselho, um membro pode ser substituído, em 13) 958 • Conferência Interparlamentar
se~ impedimento~, por o~ro membro do seu Grupo (Istanbul, 15 a 19 de abril de 1996)
mUnido da respectIVa autonzação. a) Estabelecimento da Ordem do Dia

B) Ordem doDia, b) Aprovação da lista das organizações inter-
1) Adoção da Ordem do Dia nacionais e outras entidades a serem convidadas
2) Aprovação da Ata da 156ª sessão do Con- a acompanhar, na qualidade de observadores, os

selho trabalhos da Conferência
3) Propostas relativas à eleição do Presiden- 14) Próximas Conferências

te da 94ª Conferência . a) Conferências estatutárias
4) ,Pedidos ~e filiação,e de refiliação à União b)- Conferências especializadas

Relatóno ,do ColTIltê EX~~lvO , 15) Nomeação de dois Fiscais de contas para
5) Situação do Comlte Executivo o exercício de 1995
Relatório do Comitê Executivo 16) Eleições para oComitê Executivo
6) Relatório do Presidente Propostas relativas à eleição de cinco mem-
a) Sobre as atividades desde a 156ª sessão bros do Comitê Executivo para substituir a Sra. T.S.

do Conselho Darsoyo (Indonésia), a Sra. L. Fischer (Alemanha),
b) Sobre as atividades do Comitê Executivo o Sr. J. Essaid (Marrocos), o Sr. W. Hiraizumi (Ja-
7) Relatório anual do Secretário Geral sobre pão) e o Sr. S. Paez (Chile), cujos mandatos expi-

as atividades da União ram por ocasião da 948
• Conferência (Artigo 23 do

8) Política e Programa de ação da União Estatuto, Artigos 37, 38 e 39 do Regulamento do
a) Estudo e promoção das instituições repre- Conselho).

sentativas 17) Emenda do Artigo 22g) dos Estatutos da
b) Informações União Interparlamentar Proposta do Grupo cana-

c) RelaÇões entre a Organização das Nações dense .
Unidas e a União Observações.

9) Contribuição da União. No re~~tó~io do "P~ano de a~? para remediar
,,- os deseqUlhbnos atuais na partiCipação dos ho-

a) 50º- Amversán~ da fund~çao da ONU mens e das mulheres na vida política", mais uma
b) IV Conferêncl.a Mundial da Mulher (Pe- vez a Presidência chamou a atenção dos Mem-

quim, 4 a 15 setembro 199~) , . bros do Conselho para a necessidade de observar
c) Outras conferências IOtergovemamentals a recomendação dos países incluirem no mínimo

importantes uma mulher em suas delegações.
10)" Seguimento do plano de ação para reme- Para o Comitê de Direitos Humanos dos par-

diar os desequilíbrios atuais na participação dos lamentares foram eleitos os Senhores Clyde Hol-
homens e das mulheres na vida política. ding (Austrália) e Mahinda Samarasinghe (Sri Lan-

11) Atividades dos comitês e de outros órgãos ka). As candidaturas dos Senhores Magari Bello
a) Comitê dos direitos humanos dos parla- Bouba (Cameroum), Mohamed Fathi Khalil (Su-

mentares (eleição de um membro titular) dão) e Mosé P. Tjitendero (Namibia) ficaram para
b) Reunião das mulheres parlamentares ser examinadas na próxima Conferência.
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Aprovada a Ordem ao Dia da 95a• Conferên- Atenção: O Comitê executivo recomendou
cia Interparlamentar, em Istanbul, de 15 a 20 de que essa atividade fosse incluída no programa da
abril de 1996. União para 1996; explicando que a reunião será

1) Eleição do Presidente e dos Vice-Presi- inteiramente financiada por meio de recursos ex-
dentes da 95~. Conferência terl19s, sem despesas para a União. Recebemos

2) Emendas nos Estatutos da União e Regu- do Secretário Geral da União um pedido para que
lamento da Conferência . o Brasil se faça representar.

a) Emenda do artigo 5.2 do Estatuto 3 a 6 de junho - Conferência conjunta da
Proposta do Comitê Executivo União Interparlamentar e da Unesco sobre o

b) Emenda do artigo 22g) dos Estatutos tema "A educação, a ciência, a cultura, e a co-
Proposta do grupo canadense municação no começo do século XXI", sede da

c) Emenda dos artigos 11 e 34 do Regula- Unesco, em Paris
mento da Conferência Novembro - Seminário de informação e funcio-

Proposta do Comitê Executivo namento da União, sede da União, Genebra.
3) Exame de eventuais pedidos de inscrição Segundo semestre de 1996 - Reunião do Co-

de um ponto suplementar na Ordem do Dia . mitê preparatório do Simpósio "Por uma parceria en- .
tre homens e mulheres na política"

4) Debate geral sobre a situação política, 1997
econômica e social no mundo

5) Proteção das minorias, questão universal, Fevereiro - Simpósio interparlamentar: "Por
e condição indispensável para a estabilidade, se- uma parceria entre homens e mulheres na política",·
gurança e a paz Nova Delhi (fndia)

6) Preservação dos estoques mundiais de Eleição de cinco membros do Comitê Exe-
peixes a fim de proteger uma fonte importante de cutivo, para substituir mandatos que expiraram
proteínas e de assegurar a preservação e a esta- por ocasião da 94ª Conferência. O grupo brasi-
bilidade econômica da indústria da pesca em todo leiro recebeu uma especial recomendação do
o planeta. Presidente do Senado, Senador José Sarney,

Próximas Conferências Interparlamentares: para que se empenhasse na candidatura do Se-
a) Conferências estatutárias nador Eduardo Menem (Argentina), candidato ao
Convites aceitos pelo Conselho: preenchimento de uma das cinco vagas do Co

mitê Executivo.
- 95a. Conferência, Istanbul, 15 a 20 de abrilde 1996 A delegação participou ativamente na eleição
_ 96a. Conferência, Pequim, 16 a 21 de se- do Senador. Foram feitos cOntatos com as delegaçõ-

tembro de 1996 es africanas e européias, dando ênfase à necessida-
de de garantir o equilíbrio geográfico no referido Co-

- 97ª Conferência, Seul, abril de 1997 mitê, como também, ressaltando-se as qualidades
- 98ª Conferência, Cairo, setembro de 1997 políticas e pessoais do nobre Senador argentino,
b) Outras reuniões qualificações necessárias e fundamentais na manu-
1995 tenção do nível dos trabalhos do Comitê. O resulta-
1Q a 4 de novembro - \I Conferência Interpar- do foi gratificante. O Senador Menem foi eleito com

lamentar sobre a segurança e 8" cooperação no expressiva votação, só sendo superado por um dos
Mediterrâneo, "La Valette", (Malta) candidatos.

Dezembro - 20ª Reunião do Comitê Consulti- Os outros candidatos eleiws foram: Sr. Roland-
vo deexperts na sede da União, Genebra Riz (Itália) Grupo 12, Sr. Bongnessan Arséne Ye

1996 (Burl<ina-Faso) Grupo africano, Srª Najma Heptulla
Janeiro - 72ª sessão do Comitê dos Direitos (fndia) Ásia-Pacífico, e o Sr. Chung-Soo Pari< (Re-

Humanos dos Parlamentares, sede da União, Ge- pública da Corea) Ásia - Pacífico.
nebra Foram ápresentados relatórios do Presidente

Março - Simpósio interparlamentar em home- sobre as atividades desde a 156ª Sessão do Canse-
nagem aos parlamentares dos países francófonos lho e sobre as atividades do Comitê Executivo.
das sub-regiões da África Ocidental e Central, O Secretário Geral apresentou seu relatório so-
Ouagadougou'(Burkina Faso) bre as atividades da União.



ção

Ponto 7

Interdição completa dos testes de armas nu
cleares e suspensão de todas as experiências atuais
com armas nucleares

Projeto de resolução adotado pela Comissão
para questões políticas, de segurança nacional e de
sarmamento

Relator: srª Kilvet (Estônia)
933 sim
65 não
356 abstenções
O grupo brasileiro manifestou-se pela interdi-

Ponto 6

Emenda do artigo g do Estatuto da União Inter
parlamentar

Proposta canadense - será examinada na pró
xima Conferência

111. Encerramento da Conferência

No encerramento, representantes de diferentes
regiões do mundo agradeceram o trabalho do grupo
romeno na organização da Conferência e a genero
sa hospitalidade dos anfitriões.

IV. Reuniões das De!egações do Grupo
Latino-Americano

Os delegados do grupo latino-americana reuni
ram-se todos os dias durante a Conferência. Além
do empenho na organização das negociações para
a eleição do Senador Eduardo Menem (Argentina)
para uma vaga no Comitê Executivo, havia todo um
interesse em conseguir colocar na pauta da próxima
Conferência uma reivindicação para que exista uma
representação adequada do grupo latino-americano
nas Comissões da UIP. Foi também debatida a idéia
de se formar uma secretaria latino-americana para a
coordenação de todos os trabalhos que envolverem
assuntos do referido grupo.
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O Comitê Executivo apresentou relatório sobre cos que ameaçam a estabilidade e a segurança des-
as Relações entre a Organização das Nações Uni- se continente)
das e a União Interparlamentar. O projeto de resolução foi adotado por unani-

11. 941. Conferência Interparlamentar midade e o relator foi o Sr. Kadaga (Ouganda)

Ordem do Dia Ponto 5
Debate geraI sobre a situação política, econô

mica e social no mundo
O Deputado Leur Lomanto foi o 47Q orador do

Ponto 5 fazendo seu pronunciamento na tarde do
dia 10, terça-feira

Ponto 3

.Ação parlamentar para lutar contra a corrupção
e a necessidade de uma cooperação internacional
nesse campo

O Deputado Nilson Gibson preparou um pro
nunciamento e foi o representante do Brasil na Co
missão que debateu o Ponto 3. Adotado.por aclama
ção o projeto de resolução que teve como relator o
Sr. Nzarayebani (Zimbabwe)

Ponto 1

Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes
da Conferência

A 94ª Conferência Interparlamentar começou
seus trabalhos no Palácio do Parlamento, na tarde
do dia 9 de outubro de 1995, elegendo, por acla
mação, o seu Presidente, o Sr. Adrian Nastase,
Presidente da Câmara dos Deputados da Roma
nia.

Ponto 4

Estratégias para uma efetiva implementação
de projetos na,cionais e internacionais, ponto tomado
da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social,
Copenhague

(A Conferência estudou o conjunto de questões
tratadas pela Cúpula Mundial e examinou, em parti
cular, a necessidade de desdobrar esforços urgen
tes para. promover o· desenvolvimento da África e
ajudá-Ia a superar os problemas sociais e econômi-

Ponto 2

Exame de eventuais pedidos de inscrição de
um ponto suplementar na Ordem do Dia

Apresentaram propostas: a Alemanha, o Mar
rocos (em nome dos grupos parlamentares ára
bes), o Egito, a Nova Zelândia, o Iraque, a Repú
blica Islâmica do Irã e o Chile. O Egito, o Iraque e
a República Islâmica do Irã retiraram suas propos
tas, o Marrocos não obteve a maioria de votos, o
Chile e a Nova Zelândia juntaram-se em proposta
com nova redação e a Alemanha obteve o número
de votos n~essãrios (resultado no Ponto 7 da
Conferência)
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o grupo redigiu e distribuiu a seguinte nota, em
francês e em inglês, durante a Conferência:

"Nota de informação do Grupo Latino
Americano (tradução)

Sábado próximo, o Conselho da União
Interparlarnentar elegerâ cinco novos mem
bros do Comitê·Executivo.

Para esse fim, o Grupo latino-Ameri
cano decidiu por unanimidade apoiar a
candidatura do Senador Eduardo Menem,
Presi~ente do Senado argentino, ao Comi
tê Executivo, posto que pertence à Améri
ca Latina.

Consideramos fundamental que seja
respeitado a divisão geopolítica eqüitativa
no Comitê Executivo e que seja mantida
essa tradição da União Interparlamentar.
Solicitamos também o apoio de Vossa Exce
lência para a candidatura da América lati
na a fim de que o Senador Menem seja
eleito.

Levando em conta o que foi indicado e
considerando as qualidades do nosso candi
dato, o Grupo Latino-Americano solicita o
apoio do seu país para o Senador Eduardo
Menem a fim de que seja eleito membro do
Comitê Executivo da União Interparlamen
tar".

Na primeira reunião foram designados três
negociadores Parlamentares para os trabalhos
de interesse do grupo, da Argentina, Uruguai e
Brasil. O negociador do Brasil, indicado pelo Pre
sidente Henrique E. Alves foi o Deputado Leur Lo
manto.

Durante a próxima Conferência, em abril, estão
programadas reuniões importantes para definir junto
ao Conselho Interparlamentar, a posição dos latino
americanos.

Como Presidente do Grupo Brasileiro da União
Interparlamentar deixo registrado nos Anais desta
Casa os agradecimentos da delegação brasileira ao
Grupo Parlamentar romeno pela deferência com que
tratou a nossa delegação, bem como quero cumpri
mentá-Ia pela perfeita organização dos trabalhos da
Conferência.

Consigno, os agradecimentos ao Ministério
das Relações Exteriores pela colaboraçã9 presta
da na pessoa-do Ministro Luís Fernando Serra, de
signado para acompanhar a delegação. Consigno,
igualmente, os agradecimentos da Delegação Bra
sileira ao Senhor Embaixador Adolpho Correa de

Sá e Benevides e demais servidores da nossa Em
baixada em Bucarest pela dedicação, apoio e efi
ciência com que se houveram durante os trabalhos
da Conferência. - Deputado Henrique E. Alves,
Presidente.

Do Sr. Deputado Aloysio Nunes Ferreira,
nos seguintes termos:

REQUERIMENTO

Requer retirada do Projeto de Lei n2.
1.091, de 1995.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. EXª, na condição de autor do

Projeto de Lei ,-jQ. 1.091, de 1995, nos termos regi
mentais, a retirada do projeto para melhor exame e
reapresentação.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 1995. 
Deputado Aloysio Nunes Ferreira.

Defiro.
Em 22-11-95. - Ronaldo Perini, 1R

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do, Sr. Deputado Fernando Gabelra, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Fernando Gabeira)

Requer a constituiçAo de uma Co
missAo Externa para apresentar condo
lências, em nome da camara dos Deputa
dos, ao povo de Israel, representado pelo
embaixador no Brasil.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Ex!!, nos termos do art. 38 do

Regimento Interno, a constituição de uma Comissão
Externa para apresentar condolências, em nome da
Câmara dos Deputados, ao povo de Israel, repre
sentado pelo ilustre embaixador no Brasil.

A manifestação de solidariedade dos membros
desta Casa aos israelenses refere-se ao assassina
to, no último dia 4, do Primeiro Ministro daquele
país, o líder Ytzhak Rabin, que vinha conduzindo
com sucesso as negociações de paz na região do
Oriente Médio, sendo um dos principais arquitetos
do acordo que visava a pôr fim ao prolongado confli
to que envolvia a região.

O ato da Câmara dos Deputados, além de ex
pressar solidariedade aos israelenses, configura
uma forma de propugnar pela paz intemacionale
pela solução não violenta de conflitos.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 1995. 
Deputado Fernando Gabelra.
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Arquive-se.
Em 22-11-95. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Da Sra. Deputada Sandra Starling, nos se-
guintes termos:

REQUERIMENTO Nº- 95
(Da Sra. Sandra Starling)·

Solicita tramitaçao conjunta das Men
sagens do Executivo nll 1158194, 1159/94,
10/95 e 749/95, ora em apreciaçoo na Ccr
missao de Relações Exteriores desta Casa.

Senhor Presidente,
Estando em apreciação, na Comissão de Rela

ções Exteriores, a Mensagem nº-.749195, da qual sou
Relatora, que stbmete ao Congresso Nacional o texto
do "Protocolo sobre Promoção e Proteção de Investi
mentos Provenientes de Estados Não-Membros do
Mercosul", a Mensagem nº- 8/95, referente ao "Acordo
sobre Promoção e Proteção Recíproca de Investimen
tos" BFasillReino Unido, a Mensagem nº- 10/95 do
"Acordo sobre Promcição e Proteção Recíproca de In
vestimentos" BrasiVSuíça, a Mensagem nº- 1158/94 do
"Acordo de Promoção e Proteção Recíproca de Inves
timentos" BrasillPortugal, e a Mensagem nº- 1159/94
relacionada ao "Acordo de Promoção e Proteção Recí
proca de Investimentos" Brasil/Chile, requeiro a V.
Exa nos termos dos arts. 142 e 143 do Regimento In
terno; a tramitação conjunta das referidas mensagens.

Justificação

Tanto o Protocolo sobre "Promoção e Proteção
de Investimentos Provenientes de Estados 'Não
Membros do Mercosul" quanto os supracitados acor
dos bilaterais de investimentos constituem-se em
matérias afins~ Tais atos possuem objetivos e cláu
sulas muito semelhantes e seguem um novo padrão
de acordos para investimentos recomendado pela
Organização para a Cooperação e o Desenvolvi
mento Econômico (OCDE). Este novo padrão tende,
inexoravelmente, a mudar por inteiro a nossa política
de atração de capital estrangeiro, além de ter reper
cussões inevitáveis e significativas sobre a nossa
política industrial e de desenvolvimento tecnológico.

Assim sendo, levando em consideração a rele
vância das mensagens acima citadas e a óbvia simi
laridade entre elas, julgamos conveniente a sua tra- .
mitação conjunta, de forma a permitir a sua aprecia
ção dentro do contexto da nova política de atração
de investimentos externos e de abertura da econo
mia perseguida pelé> Executivo, a qual demanda
uma discussão adequada e conseqüente.

Sala das Sessões, 3 de oLttbro de 1995. - Depu
tada, Sandra Starling.

Indefiro a apensação solicitada por fal
ta de amparo regimental. Oficie-se à reque
rente.

Em 22-11-95. - Ronaldo Perim, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 66, DE
1995

(Do Sr. Waldomiro Fioravante)

Regulamenta o inciso I, do artigo 79, da Constituição
Federal.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N9 33, DE 1988)

o Congresso Nacional decreta:

.Art. I° A despedida arbitrária de empregado, assim entendida

aquela não decorrente de justa causa nos termos do art. 482, do Decreto-lei n° 5.452, de 1°

de maio de 1943, ·,obriga o ~mpregador ao pagamento, diretamente ao trabalhador, de

imponância equivalente a 100% (cem por cento) do montante a que se refere o § 1°, do art.

18, da Lei nO 8.036, de 1990, além das demais verbas rescisórias e. direitos previstos na

legislação trabalhista.
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Parâgrafo 'Único. A percentagem estabelecida no capul deste

artigo substitui a prevista no inciso I, do art 10, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

An. 2° Esta lei complementar entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3D
Revogam~se as disposições em contemo.

JUSTIFICAÇÃO

.. A política econômica adotada peJo atual Governo - juros altos.

d~stímulo aproduçlo, abertura de nossa economia aos produtos industriais estrangeiros

.... aliada ao desenvolvimento tecnológico, que reduz de fanna progressiva a panicipação
da mio..de..obra no processo prodt.tivo, estio resultando em onda crescente de desemprego
que traz insegurança e desespero â população brasileira.

A proteçlo que a Constituição Federal estabelece contra a
de.spedida arbitriria - limitada, nos termos do inciso 1do art. 10 do Ato das Disposições
Constj~ucionais Transitóri~ a uma indenizaçlo de 400110 sobre o montante dos depósitos

efetuados na conta vi~ulada do empregado no FGTS durante a vigência do contrato -
lem-se mo!trado insuficienre para conter as demissões imotivadas. Estamos certos de que
I modicidade dessa indenizaçio figura entre os fatores detenninantes do desemprego

conjuntunI e. por isso. consideramos oportuno aumentá-Ia. de tal modo que o acréscimo
no custo da rescisJo contratual resulte. pelo menos em parte, em desestímulo efetivo á

despedida arbitrária.
Nesse sentido e o projeto de lei complementar que ora

apresentamos â consid~raçio de n05~s ilustres Pares, o qual detennina a elevação para
J000/0 da indenizaç30 acima referida. Contamos com o a~io de todos para aprová.lo.

Sala das Sessões, em 'Ô- J~ d( '~«-' de 1995

( .
~,' ~- -. ~ "\.

Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE

i'~ hl·h'
.~. ''-1

"L~:.'i:s~.t.CiO. CiU..~,l" A·.E1.J..";),l,,· PEiJ.
COORDEhiAÇi.O DE ESTUDDS LEG'S"ATIVOS,C.DI"

Repúbhca FederatIva do Brasil

CONSTITUIÇÃO
1988
TtrlJLO 11

Dos DJRErros E GAIlAJmAs FllNDAMENTAIS

................................................ _-_ _.._- .

CAPiTULo "

Dos DIREITOS SOCIAIS

Art. 6.· São direitos sociais a educação. a saúde. o trab;lIho. o lazer. a segurança, a
previdt!neia social, a proteção ã malemidade e à iniãneia. a assistência .os desampa·
rado•• na fonoa desta Constiluiçio.
Art. 7.· Silo direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:

1 - relação de emprego prOlegida conlra despedida artiitrária op sem justa
causa. nos lermos de lei complementar, que preverá indenização compensatória. den·
~~.~!~~ .~tr.c.i!C?~i .:.,•••....•....•..•••••••••....••..•.:.•.•••••• 0 ••••••••••••••• 0.

.................................................,.....··r········..·····......·····
A1'0 DAS DISPOSIÇÕES CONSTJTtlC'lONAJS TRANSITÓRIAS

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere O ano 7.°, I, da
Constituição: .

1- fica limitada a proleção nele referida ao aumenlo. para quMro "ezes. da
porcentagem previ~ noan. 6.0 .copure § 1.0, da Lei n.o 5.107. de 13 de selembro de
1966;

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

o) do empregado eleito para cargo de direção de comissões inlemas de preven
ção de acidentes. desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu
mandato;

b) da empregada geslanle. desde a confirmação da gravidez até cinco meses
apó. o pano.

§ I" Até que a lei venha a disciplinar o disposto no ano 7 0, XIX. da Constitui.
ção. o prazo da licença·patemidnde a que se refere o inciso é de cinco dias.

§ 2." Atê ulterior disposição legal. ~ e~rança das contribuições para o e~'>t~io
das atividades dos sindicatos ruraIS será fella Juntamente com a do Imposto temlon~!.

rural. pelo mesmo órgão arrecadador. .
§ 3.. Na primeira compro~?çâo do cumprimento das obrigações trabalhistas

pelo empregador rural. na forma do ano 233, após a promulgação da Constituiçã?
.5Cró cenifieada perante a Justiça do Trabalho a regulandade do contraio e das atuah·
~ações das obrigações trabalhistas de todo o penado.
.........................................................................................

DECRETO-LEI N2 5 ..452 - DE 12 DE
MAIO DE 1943t

Aprova a Consolidaç40 das Leis do Trabalho

•..•..•...•.•••••.....•..••.......•....•••••.•.•.
TiTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRA:
BALHO.....................................• ; _ .
Capftulo V
DA RESCISÃO
..... - .. 'O _ .. 'O. 'O ..

Art. 482. Constituem justa causa para rescisão
do contrato de trabalho pelo empregador:

8) ato de improbidade;

• V. Ccnsti/uiç4o, M. 9R.

• V. Lei rP 7.783,de2~ uiJ9. que dispõe
sobre o direito de lJ'BVtI (D.O. 29-06-19(9).

• v..", 196. § 19, X, do Código Penal (aimB
de corrupç4o de menores).

b) incontin6nc:ia de conduta ou mau procedi
mento·

•c) negociação habitual por eoI1ta pr6pria ou
alheia sem permissão do empregador, e quando
constituir ato de concorrência à empresa para a qual
trabalha o empregado, ou lor prejudicial ao serviço;

d) condenação criminal do empregado, pas
sada em julgado, caso nao tenha havido suspensao
da execuçao da pena;

e) dellldia no desempenho das respectivas
funçOes;

I) embriaguez habitual ou em serviço;

. g) violação de lIegredo da empreca;

h) ato de indisciplina ou de'ÍT1subord!naçâo;

i) ab' :lono de emprego;

• V. Enunciado TSTrP 62.·
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado

no serViço conlla qualque{ pessoa, ou ofensas
1
fisi.

cas, nas mesmas condições, salvo~ caso de legI-
tima delesa, própria ou de outrem; .

k) ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas
físicas praticadas contra o empregador e superiores
hierárquicos, salvo em caso de legitima defesa, pró
pria ou de outrem;

I) prática constante de jogos de azar.

Parágrafo único. Constitui igualmente justa
causa para dispensa de empregado, a prática, devi
damente comprovada em inquérito administrativo,
de atos atentalótios à segurança nacional.
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• Parágrafo acrescido pelo decreto-Iei rP 3,
de 27dejaneirode 1966(0.0. 27-1-1966).

• V. &unciados TSTrPs31, 328150.

• V. EstaMo do Estrangeiro, 811. 65.

"iE"i-N~"8~036":-DE·-11-·DE-MAioT
DE199~ \

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras p;ovídlmcias

""" "" ""Á"ri.- ;"8."O~ci~~~d~ -;~~~i~ã~ -d~-~~~i;~t;; d-~
trabalho, por parte do empregador, ficará este obri
gado a pagar diretamente ao empregado os valor~s

relativos aos depósitos referentes ao mês'da rescisão
e ao imediatamente anterior que ainda não houver
sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais.

§ 12 Na hipótese de despedida pelo emprega
dor sem justa causa, pagará este diretamente ao
trabalhador importância igual a quarenta por cento
do montinte de todos os depósitos realizados na
conta vinculada durante a vigênCia do contrato de
trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos
dos respectivos juros.

§ 2!2 Quando ocorrer despedida por culpa
recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça
do Trabalho, o percentual de que trata o § 12 será de
vinte por cento. .

§ 32 As impórtâncias c;le que trata este artigo
deverão constar do recibo de quitação de rescisão
do contrato de trabalho, observado o disposto no art.
477 da CLT, e eximirão o empregador exclusivamen
te quanto aos valOres. discriminados........••••.••..•........... ~ •....•....•. _- .
.......... lO ..

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N9 '67, DE 1995
(DO SR. MILTON TEMER)

AI tera o artigo 69 da Lei n9 4 ~ 595 J de 31 de dezembro de

1964 J que ,"dispõe sobre a Política e as Instituições mo
n~táTias I,. bancárias e C't'editi:cias J cria o Conselho ~1ane;!
rio Nacional e dá outras providências".

(DEVOLVA-SE A PllOPOSICl'D, UJS 'fElMlS 00 ARTIOO 137, PARÁGRAFO PRIMEI
RO, INCISO Ir, AL1'NEA ''b'', 00 RIeD. OFICIE-SE N) AUI'OR E, APas, PUBLl
~SE)

o Congresso Nacional decreta:

,I
Art. 1° O art. 6° da Lei 4.595, de 31 de dezembro de

1964, passa a viger com a seguinte reda~ão: .

!
"Art. 6° O Conselho Monetário Nacional (CMN) será

integrado pelos seguintes membros:

1- Ministro da Fazenda, que será o presidente;

TI - Ministro do Planejamento e Orçamento;

li - Presidente do Banco Central do Brasil;

IV - 01 (hwn) representante indicado pelas entidades de
representação da indústria., do comércio e da agricultura, desde que o órgão
tenha representatividade federal;

V - Dl (hwn) representante escolhido pelas centrais
sindicais, que possuam atuação em todo terntório nacional;

VI - Dl (hwn) representante indicado pelo Conselho
Federal de Economia;

Vil - Presidente da OJmissão de Valores Mobiliários
(CVM);

VIII - Presidente da Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP);

IX - 02 (dois) Deputados Federais, indicados pela
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, que serão
substituídos a cada 02 (dois) anos, devendo ser respeitado O mesmo critério
de representação paritária entre os Partidos que compõem a Maioria e a
Minoria, confonne definição do Regimento Interno da Câmara dos Deputados;

x - 01(hwn) Senador da República, indicado pela
Comissão de Economia do Senado Federal, que será substituido a cada 02
(dois) anos;

§ 1° O CMN deliberará por maioria absoluta de votos,
sendo que o voto discordante de qualquer dos membros previstos nos incisos
IV, V e VI rerirará a proposição da pauta, sendo transferida para a reunião
imediatamente posterior.

§ 2° Poderão participar doas reuniões do CMN o
Ministro da Indústria e do Comércio, o Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação da Câmara dos Deputados e o Presidente da Comissão de
Economia do Senado Federal, cujos pronunciamentos constarão
obrigatoriamente da ata das reuniões.

§ 3° Em suas faltas ou impedimento, o Ministro da
Fazenda será substituido, na presidência do CMN, pelo Ministro da Indústria e
do Comércio. .

§ 4° Os membros indicados nos incisos IV, V e VI deste
artigo deverão ser escolhidos dentre brasileiros de ilibada reputação e notória
capacidade em asSlUltos econômico-financeiros, com mandato de OI (hwn)
ano, observado o rodízio entre as entidades representadas e vedada a
re~ondução.

§ 5° Todos os membros referidos no parágrafo anterior
deverão ter seus nomes aprovados pelo Congresso Nacional, bem como a
exoneração de qualquer deles devera ser confinnada pelo Senado Federal, em
sessão secreta.

§ 6° Qualquer dos membros do CMN poderá convocar
reunião extraordinária do Conselho, desde que observada wna situação de
anonnalidade na economia do Pais, com relevantes conseqüências para a
população.

§ 7° Vagando-se cargo com mandato, o substituto será
nomeado, com observância do disposto nos §§ 4° e 5°, para complementar o
tempo do substituido.

Art. 2° Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em cpntrário.

JUSTIFICAÇÃO

Há muitos anos, desde a promulgação da Lei n" 4.595, em
31 de dezembro de 1964, que se discute qual será a melhor fonna de
composição do CMN, observando critérios de imparcialidade e maior con!r!'le
social sobre as decisões desse colegiado. Entretanto, no governo Itamar



Novembro de 1995 DIÁRIo DA CÂMARA OOs DEPurADOS Quinta-feira 23 06253

Franco, a composição do CMN foi mais uma vez alterada, transformando o
Conselho num triunvirato, pois só prevê a participação do Ministro da
Fazenda, do Ministro do Planejamento e do Presidente do Banco Central.

Certamente que esta última decisão governamental em
relação ao CMN sepultou, definitivamente, a possibilidade de se estabelecer
um funcionamento mais democrático do próprio Conselho. É grave para o Pais
pennitir que temas de grande relevância no contexto econômico nacional
possam ficar ao livre arbitrio de três autoridades do Governo, sem que a
sociedade e o Congresso possam participar e discutir as questões que afetam a
economia nacional.

Ademais, temos que refletir também sobre a relação
umbilical que parece existir entre o CMN e o Banco Central, caracterizada
pela incomum relação que se configura entre regulamentador e regulameniado.
Entendemos que deve existir uma melhor definição de atribuições' e
competências entre a autoridade encarregada de conduzir a politica monetária
do Pais e o órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional. Não nos parece
saudável a prática dessa política de tolerâncias, onde, na maioria das vezes, o

CMN vem regular situações desejadas e sugeridas pelo próprio Banco Central.
É preciso estimular a isenção de ambos, sendo que esta questão passa também
pela discussão sobre a desejada autonomia do Banco Central.

Acreditamos firmemente na proposta do controle social
sobre as decisões do CMN, inclusive prevendo a participação de segmentos
expressivos da sociedade brasileira, tal qual o projeto permite através de
entidades como a CNI, Confe~ração Nacional do Comércio, Confederação
Nacional da Agri~ujtura, CON'fAG, CUT, CGT, Conselho Federal de
Econontia, dentre outros.

Mais importante ainda nesta nova composição para o
CMN é a participação indispensável do Poder Legislativo, que far-se-á através
de dois Deputados Federais, respeitado o critério de participação paritária
entre os partidos de maioria e de minoria na Câmara dos Deputados, e de um
Senador da Repúblíca. A participação de parlamentares certamente aumentará
a representatividade da sociedade brasileira no Conselho e contribuirá,
também, para uma maior transparência das decisões deste Colegiado.

Pela urgência e relevância que o tema traz a vida
econôntica do Pais, espero contar com o apoio e a colaboração de meus
ilustres Pares na aprovação deste Projeto de Lei Complementar.

Sala das Sessões, em O ~ de (-J..I de 1995 .
r'\ .

--hw!tn (/uw--
Deputado MILTON TEMER- PTIRJ

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOROENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATNOS.CeDI"

LEI N? 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõt sobre a pomica e as Instituições monetárias. bancárias
t creditlcias. cria o Conselho .\-fonelário Nacional e dá outras provi~
dências.

CAPiTULO 11

DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAl

Art. 6:' _O Conselho Monerário Nacional ~erá integrado pelos seguintes membros:

• Arlll:o mm rt'llllr/JIIllt'trrmmudu 11('/<1 LI'J n." J,J62. til' .lo di' nlH'embru clt' /967.

I _. Ministro da Fàzenda. que será o presidente;
II - presidente do Banco do Brasil S.A.;
III - presidente do Banco Nacional do Desenvolvímento Econômico;

• Vide IWlu uo "ri. I:'. H',

IV ..::.. ~cte membros nomeados pelo Presidenle da República, após aprovação do
Senado Federal. escolhidos enlre bra!lileiros de ilibada reputação e nOlôria capacidadt
em assuntos econômico-financeiros, com mandato de 7 (sete) anos, podendo ser recon
duzidos.

§ I~ O Conselho Monetário Nacional deliberará por maioria de votos, com a pre
~ença, no mínimo, de seis membros, cabendo ao presidente também o voto de qualidade.

§ 2~ Poder~o participar das reuniões do Conselho Monelário Nacional (Velado)
o Ministro da Jndll.stria e do Comércio e o Ministro para Assuntos de Planejamento
e Economia, cujos pronunciamentos constarão obrigatoriamente da ata das reuniões.

§ 3~ Em suas faltas "" impedimentos, o Minislro da Fazenda será substituído,
na presidência do Conselho Monetário Nacional, pelo Ministro da. Indústria e do Co·
mércio, ou, na falta deste, pelo Ministro para Assuntos de Planejamento e Economia.

§ 4~ Exclusivamente motivos relevantes, expostos em representação fundamenta·
da do Conselho Monelário Nacional, poderão delerminar a exon.,aç~o de seus mem·
bras rereridos no inciso IV deste anigo.

§ S~ Vagando-se cllgo com mandato o substitulo será nomeado com observância
do disposto no inciso IV deste anigo, para complementar o tempo do substituído.

§ 6~ Os membros do Conselho Monelário Nacional, a que se rerere o inciso IV
deste anigo. devem ser escolhidos levando-se em alenção, o quanto possível, as diferen·
tes regiões gea.econõmicas do Pais.

PROJETO DE LEI N!! 1.024. DE 1995
(Do Sr. Gilney Viana)

Altera. o parágrafo 19 do artigo 52 do Código de Defesa do
Consumidor.

o CODgnIIO Naeio.al deereta,

Art. J" O § J" do atl. S2 da lei g.07819O (Código de Defesa do

Consumidor) JlIlS5lIa vigorar com a seguinte redaç1o:

"Art. 52 ..

§ I' A. multas de mo'" de<:orrentes do inadimplementu de

obrigaç1o no seu termo nllo poderio ser superiores a 2% (dois por WIlO) do vali.. da

prestação."
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua poblicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

Apesar das muitas dificuldades conjunturais, o Plano Real obleve
um inegável ~xito na redução das taxas mensais de inllaçlo. Assim, nlo há razIo ateilável
para que o atraso de um único dia no pagamento de uma conla seja punido com multas de
até 10%. O objetivo do pre,ente projeto é adequar o Código de Defesa do Consumidor ao
novo quadro d. economia brasileira.

Sal. das Sessões, 2 i de j<.(;-~ de I99S

,Ç-'-I .. {<L. \.~ L..i,~
Deputado Gilaey !liaoa

"LtGISL~ÇÃO CIlADA A:\I.XAD.~PEL....
COORDE:\AÇÃO DE ESHDOS LEGISU.TI\·OS.C.D1"

LEI N~ 8.078. DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteç.o do consumidor
e dá outras pl'o\·idéncia•.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Con·
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

T1TULO,I

Dos Direitos do Consumiflor

..........................................................l j .•.•••..

CAP1TULOVI

Da Proteção Contratual

. - .
Seç/1o II

Dás Cláusulas Abusivas

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que en·
volva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao con-
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sumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos informá-
lo prévia e adequadamente sobre: '

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente na
cional;

11 - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual
de juros;

111 - acréscimos legalmente previstos;
IV - número e periodicidade das prestações;
V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ I! As multas de mora decorrentes do inadimplemento de
obrigaçAo no seu termo nAo poderio ser superiores'a dez por
cento do valor da prestaçlo.

§ 2! Ê assegurada ao consumidor a liquidação antecipada
do débito, total ou parcialmente. mediante reduçlo proporcional
dos juros e demais acrésdmos.

§ 3! (Vetado).

PROJETO DE LEI N° 1.126, DE 1995
(Do Senado Federal)

PLSN° 68/9S

C2ncede, em relação às eleições de 1994, arr.istia das san
çoes de que trata o artigo 79 da Lei 'ng' 4.737 de 15 . de'
julho de 1965 - Código Eleitoral. '

(Ã COHISsAo DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

o Congresso Nacionar decreta:

Art. l' São anistiados das sanções previstas no art. 7" da Lei nO 4.737, de 15
de julho de 1965, os eleitores que, obrigados a votar n.. eleições de 1994, não o fizeram
nem se justificaram no prazo estabelecido nesse mesmo dispositivo legal.

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam·se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 19 de outubro de 1995

~~~z
Senador 10sé Saro

Presidente do Senado Federal

"LECllScAÇi.O CITADA ANEXADA PEcA
COORDENAÇAo DE ES'fUOOS LEClISLATh·OS-C.D'"

LEI N° 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

(Texto consolidado)

InsUtui o Código Eleitoral.

o Presidente da República:
I Faço saber que: sancIOno a seguinte Lei. aprovada pelo Congresso Na~onal.

nos termos do ano 4". caput, dQ Ato instítucional de 9 de abril de 1964:

PARTE PRIMEIRA

INTRODUÇÃO

Art. 1- Este Código contém normas desunadas a asJ~gurar a organização c
o exercício de direitos políticos, precipuamente os de votar e:;ser votad~.

Parálrafo únko. O Tribunal Superior Eleitoral expedir:! instruções para sua fiel
e~etucão. . :;

Art. 2- Todo poder emana do povo e será exercido em seu nome, por manda
tários escolhidos. direta e secretamente, dentre candidatos indicacJos por partidos
políticos nacionais. ressalvada a eleição indireta nos casos previstos na Constituiçlo
e leis especifica•. (')

Art. 3- Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eleti~o. respei
tadas as condicões constitucionais e legais de ele~ibilidade e incomoatibilidade.

Art. 4- Sáo eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma
da lei. <'I

Art. 5- Não podem alistar-se eleitores:
i - os analfabetos: <'1

JJ - os que não saibam exprimir-se na 11ngua-nacional:
111 - os que estejam privados. lemporária ou definitivamente. dos direhos políd

coso (')
Paràgraro único. 05 militares são alistáveiS desde que oficiais. aspirantes-a.fJficiais.

guardas-marinha. subtenemes ou subol'icíais. sargentos ou alunos das escolas militares
de ensino superior para formação de oficiais. (-l)

Art. 6- O alistamento e o vmo são obngatórios para os hrasileiros de um e
aulro !l:eXo. salvo: e>

1- quanto ao alistamenlo:
a) os inválidos:
b) os' maiores de selcnril anos;
d os que se enconnem fora do pais:
11- quanto ao voto:
a) os enfermos;
b) os que se encontrem fora do seu domicílio; (")
c) os funcionários civis e os militares. em serviço que oS impossibilite de votar.
Art. ,- - O elehor que deixar de votar c nào se Justificar peraole o Juiz Eleitoral

até 30 (trinta' dias após a realização da eleição incorrerá na multa de tres a dez
por cento sobre o salário minimo da região. imposta pelo Juiz Eleitoral e cobrada
na forma prevista no ano 367. (') (11)

§ .- Sem a prova de que VOlou na última eleição. pagou il respecliva mul~

ou de que se justificou devidamente. não poderá o eleitor:
I - inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública. inveslir-se

dtJ empossar-se neles:
11- receber v~ncimentos. remuneração. salário ou proventos de funçíio ou empre

10 público. aUlárquico ou paraeslataJ. bem como fundaçóes governamentais. empresas.
institutos·c sociedades de qualquer nalurcX&J" mantidas ou subvencionadas peJo Go
verno ou que exerçam serviço público delclado. conespondentes ao segundo mês
subseqüenle ao da elciç1o.

lU - panicipar de COIICorrência pública ou administraliva da União. dos ESlados.
dos Terrilórioo, do Distrito Federal ou dos Munic/pios. ou das respeclivasaularquias:

IV - obter empréstimo nJS aUlarquias. sociedades de economia mista. caixas
económicu federais ou estaduais. nos intÍlutos e ~as de previdência 50021. bem
como em qualquer e"abelecimenlo de crédito manlido pelo Governo. ou de cuja
administrlÇio este participe. e com esw entidades «Iebn, tontrato~; ,

V - obrer passapone ou caneira de identidade:
VI- renoval malrleula em ....beleeillll:nlo de enlÍno oficial ou liscaliudo pelo

Govemo;(')
VU - praticar qualquer alo para o qual se exija quitação do serviço militar

ou imposlo de renda.
I 1" Os blasileiros natos ou ftaluralizados,lIlaiores de 1I anos, salvo os excetua

dos no. an5. 5' e 6", I, sem prova de estarem alistados. nio poderio praticar os
atos relacionados no pará&iafo anterior.(')

1.]0 Realizado o a1ísta_nlo eleitoral pelo proeosso elctrõnico de dados. seri
cancelada a inscriçjo do eleitor que nio valar em3 (três) eleições consecutivas.
não pagar a mui la ou não se justificar no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data
da última eleição a que deveria tef comparecido.

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado nO 68, de 1995

Concede, em relaçio às eleições de
1994, anistia das sanções de que
trata o ar! 7" da Lei n° 4.737, de 15
de julho de 1965 • Código Eleitoral.

Apresentado pelo Senador 1ú1io Campos, ,

Lido no expediente da Sessio de 1613/95. e publicado no DCN (Seção fi) de 1713195.
Despachado i Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (decisão tenninativa),
onde poderá receber emendas, após sua publicação e distribuição em avulsos, pelo
prazo de 5 dias uteis.
Em 27/9195, leitura do Parecer n° 614/95-CC1, relatado pelo Senador Ney Suassun..
pela aprovação do projeto. A Presidência comlUÚca ao Plenário o recebimento do
Oficio n° 44/95, do Presidente da CCJ, comunicando. a aprovação do projeto. É aberto
o prazo de 5 dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
C.... para que a matéria seja apreciada.pelo Plenário.
Ém 6/10195, a Presidência comlUÚca ao Plenário o témtino do prazo previsto no
art. 91, § 3°, do Regimento !ntemo, se"! que tenha sido interposto recurSo, no ,sentido
de apreciação, pelo plenário da matéria. apreciada conclusivamente pela Comissio de
Constituição, Justiça e Cidadania.
ÀCimara dos J;lepUtad05 com o SF/n' 1.400 de 19.10.95

Oficio n' 1.400(SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fun de ser submetido â
revisão da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 6S da Constituição Federal, O •
Projeto de Lei do Senado n° '68, de 1995, constante dos autógrafos em anexo, que
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"concede, em relaçio às eleições de 1994, IlÚstia das sanções de que trata o art. 7" da
Lei n' 4.737, deiS de julho de 1965 - Código Eleitoral".

Senado Federal, em 19 de outubro de 1995

~
~

ador José Eduardo Dutra
P ira-Secretário, em exercTclo

A Sua Exceloncia o Senhor
Deputado Wilson Campos
DO. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
JF/.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 95, DE 1995
(NO 534/95, Na Casa de Origem)

Diopõe sobre o.tIa rdatiYUDelIte às e1e~
de 3 ele CMltubro e de 15 de. DO"embro dos 11II01 de
lmel~.

O Coogresso NacioDa1 decrela:
Art. I" Ficam anistiados oe débitos dos eleitores lple deixa

ram de votar DaS eleições de 3 de outubro e 15 de DOVembro, dos
aIIOI de 1992 e 1994. bem como. DaS meamu eleições, dos mem
bros das Mesas Receptoras que deixaram de aleZlder à convocação
da JustiçaEleiloràl. .

Parigrafo l1oico. A àJltatia a que se tefere CIte .uUgo aplica-
se _ fatos defmidol COUIO=·. DO ut. 344 da LeI n" 4.737, de
15 de julho de 1965 (Código Ele ).

Art. 2" Eala lei entra em vi ~ data de sua pub1icaçio.
. Art. 3" Revopm-se u diapoc~em coalririo.

lEGISlAÇÃO crrÀb4
LEI N" 8.744, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993

Anistia cHbíColl dos eleilons ~1le cIciuram de
"otar 110 pJebilcito de 21 de abril de 1~~.

O Presidente da Replblicà
Faço saber que o CooJteSSO NacioDal decreta e eÍl Wleiooo

a seguinte lei:
Ar!. I" Ficam aoilliadoa oe débitoe doe eleitOl'Cl que deixa·

ram de votar DO plebiacito reaIiudo em 21' de abril de 1993.
Art. 2" Eala lei entra em vigOl' Dá,dala de sua publicação.

BruDia. 9 de demmblO de 1993; 172° da IndependéDcia e
lOS" da Repl1b1ica. -ltalDar FI'lUlCO, Mauricio Corfta..

(Á CbmWão d, eolUtillUçãO. JlI3riçtJ , CídDdD-
1Iia.)

PARECER N" 614, DE 1995

Da COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO,
JUSTiÇA E CIDADANIA sobre o Projeto
de Lei do Senado na 68, de· 1995, qne
"concede. em relaçi10 às e/eit,:ües de 199-1.
úllislia das .\wu,.·(ic.\ dl1 {fIle (rata {} arl. 7fJ

dl/Uin"';.73? de 15dejlllllOde 1965
('Údlp,O H/mlor,,/".

Relator: Senador NEY St'ASSl/NA

principalmente, os menos lavorecidos da escala social, pois a maioria dos faltosos
às umas é constituida de gente humilde, ruricola, de baixa escolaridade e
desinfcllnada quanto aos aspectos legais relativos ao processo elcitoral.

lI-PARECER

Os argumentos do autor do projeto cm tela são, ao nosso ver,
procedentes, além de ter o mérito de liberar os eleitorcs qne faharam às eleições
de 1994 da aborrecida tarefa de procurar a Justiça Eleitoral de seu domicilio
eleitoral para regularizar sua situação.

Analisando-se as vàrias eleições realizadas no Brasil após a
conclnsão do ciclo de govemos militares, com ampliação das liberdades politico
partidãrias, verilica-se que as abstenções registradas nesses pleitos situam-se em
patamares semelhantes, quando vistas em seus totais de votos apurados,
observando-se desvios estatisticos significativos dessa constatação apenas em
algwnas áreas do território nacional como conseqüência de màs condições
meteorológicas no dia da eleição ou dificuldades no deslocamento de eleitores até
os locais de votação.

Os dados das eleições de 1994, cm seu primeiro Inl1lo, pelluitem
destacar as seguintes in!ollnaçôes:

a) a abstenção nacional foi de 17,74%;

b) no total, e em tenuos relativos, a abstcnção do interior loi quase'
um terço superior à das capitais (18.85~ú comra 14,22%); I
c) nos estados do Norte, a diferença entre a abstcnção do interior e
da capital loi bel\! maior, chegando eu) torno do dobro nos estados
de !,'I'1lI1de extensão territorial, como o Amazonas e o Parà; .

/ ,
d) na região Nordeste, qUlll1l0 maior a tirea territorial (Maranhão e
Bahia) maiores os niveis de abstenção nu interior;

e) as unidades da Federação mais ricas 'e mais nrbanizadas'
registrarllln as menores abstenções: São Paulu -) 1,37%, Rio Grande:

do Sul - 11,86%, Santa Catarina - 13,20/'0, Distrito Federal -'
13,90%, Rio de Janeiro - 15,18%, Minas Gcrflis. 16,32%, e Parllllà
-17,45%;1 1

As observaçôes aeima corroboram os argumentos do autur :do
projeto em discussão, tendo em vista ser nitida a correlação) entre os nivcis sóçió
econômicos dos eleitores e a abstenção. Portanto, a sanção prevista no código
eleitoral para os eleitores absenteistas atingem, na prtilica, aos mais desassisti'dos
pelu Poder Público. São pessoas que, em sua maioria, moram longe dos celllros
dinâmicos da economia regional ou nacional, uu ainda; inte/,.'I'llI11 grllpos
socialmeute marginalizados. ~ ,

Ademais, hà um precedente legal muito recente de projeto d~ lei
translonnado em non11a jurídica com a mesma finalidade do projeto cm1tela.

Trata-se da Lei n° 8.744, de 9 de dezembro de 1993, com origem no Legislativo,
que "amslla dJhJtu dos e/el1ores l/UI! deixaram de- \'I~/ar 110 p/ebi.w:110 de 2J de
abril de 1993".

Se a anistia não se constituir em um estimulo ti participaçâo politica
desses eleitores como quer o autor da proposição em anali5e~ pelo menos corrige
woa flab'l'mlle injustiça decorrente da aplicação da lei que, dado seu earàter
genérico, pretende oferecer tratmnento igual a brasileiros tão desiguais.

Ex po.Wis, o elevado mérito da matéria e a ausência de màculas de
inconstilUcionalidade on de injurídicidade delenninal1l que o nosso voto seja pela
aprovação da matéria. .

'1- RELATÓRIO Sala das Comissões, ,em
,. ....;:(,..0

Vem a esta Comissão, para exame. o Projeto em epigralc com o
objetivo de anistiar das sanções previstas no Código Elciloml os eleilores qne,
obrigados a votar nas eleições realizadas em 1994, deixaram de fazê-lo, ou uão se
justificaram uo prazo estabelecidp em lei.

Em sua justilieação, seu autor, o Seuador JÚl.lO CAMPOS, refere
se ao relevante interesse social em razào de sua proposição beneliciar,

.y

'd4<1" ,·,C" ,Presidente
IRIS 'REZENDE

r '\'-~\~"" -\L .......... ----l.',Relator
l.o NEY SUASSUNA "-

.) -
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ROHEU iUMA ..
, .... ,,,' ~"'-;'_"

- ~'tl{ "_~.~

TEXTO FINAL APROVAOO PEL:\ COl\lISS;\O DE
CONSTITl1IÇAo. ,IUSTIÇA E CIDADANIA

meses trabalhados, contando a fração igual ou superior a IS (quinze) dias de
trabalho como mês integral.

Art. 2". O prazo limite para a concessão do ticket
refeição/alímentação será o mesmo do déeímo terceiro salário, ou seja, O dia
20 de dezembro de cada ano.

Art. 3". A concessão do tieket refeição/alinlentação. previsto
nessa lei. não tem natureza salarial não se incorporando à remuneração para
quaisquer efeitos, não constituindo base de incidência de contribuição
previdenciária ou do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e nem se
configura como rendímento tributável do trabalhador.

Art. 4". Esta lei entra em vigor na data de sua publicayão.
Art. 5". Revogam-se as di'sposiçlles em contrário.

JUSTIFICATIVA

O objetivo dessa lei é assegurar a todo o traOWllllUOr, que tem
direito ao ticket refeição/alimentação, a possibilidade de -poder passar um
Natal e um primeiro do Ano com uma alimentação digna em sua mesa:

Todos nós sabemos que. devido aos salários aviltantes que
percebem a maioria dos trabalhadores e aposentados deste País, eles acablLlll
não podendo realizar uma ceia de Natal ou mesmo entrar o ano novo com
perspectivas de um ano melhor.

Devido a isso. demonstrando a uossa preocupação com a questão
social neste País, que é um dos piores do mundo em redistribuição de renda. é
que fazemos um apelo aos nossos pares para a aprovação deste projeto de lei,
que fazjustiça e tem também, um componente emociona!, já que liga o Natal.
o primeiro do ano e a a1ímentação do trabalhador.

PROJETO DE LEI DO SENADO NU 68. DE 1995
Sala das Sesslles, 31 de outubro de 1995.

sua publicação.

(M COMISSOES DE EDUCAÇllo, CULTURA E DESPORTO, E DE CON.ê.

TITUlçAO E JUSTIÇA E DE REDAÇlio (ART. 54) - ART. 24, U)

PROJETO DE LEI N2 1.162, DE 1995
(Do Sr. Le,ônidas Cristino)

o Congresso Naciona~ decreta:

Art. 12. O artigo 83 da Lei n 2 5.988, de 14

de 1973, passa a vigorar com a seguinte

Altera o artigo 83 da Lei nQ 5.988, de 14 de dezembro de

1973, K que regula os direitos autorais, e dá outras pr~

vidências" •

"Art. 83. Os cassetes·, cartuchos, discos,

discos-laser, videofonogramas e aparelhos semelh'antes,

contendo fitas de registro de som gravadas, não poderão ser

vendidos, expostos à venda, sem que em seu corpo conste, de

forma destacada, o nome dos compositores e a letra das

composições nacionais, quando houver, bem como o nümero de

inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes- CGC, do

Ministério da Fazenda, da empresa responsável pelo prc..:esso

industrial de reprodução da gravação ~"

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de

de dezembro

alteração:

;/r<"Zt~.~'" Ú.H<Í<t."·............:-'.·.&
Jtd... Gt..·u~ ?-:K.:' L~ ~ ~~J; â':~,~• •:;} '-"" '-Ur"
_, C.,I:.-<.L<,~". rl\~ '~~~.'-') gq,,,-,-,{.J

. \. '-íit -/ i
/ ..\~\~.Ij.;. ,?\~ /. ,

o Congresso Nacional dccfcÍa: .., t. /

\
Art. I" São anislilldus das sanções pr~vist"s no:.1rt 7°

da Lei n° 4.737. de IS de julho de 1965. os elcilOles que. obrigados
a \'lllar nas eleições de 1994. não () fizenul1 111:111 :iC justificaram 110
prazo estabele..:uJo nesse mesmo dispositivo legal.

PROJETO DE LEI N2 1.161, DE 1995
(Do Sr. Pau)Q Paim)

('OIlL'I.·dl..·.•Im rl..'/uçutJ à, c!1t·/~tiL'.\ til.'

11)9./. lIIn.\/'" da.\ .'(/II~'ljl'.'i til' 'IUI.' Il'al<./ o

"1"/, -;O" ti" 1./.'/ 11" 4, ~j;". de /5 til' /lIlho dt'

}1)65 - ('tidl}{() /:'/el1tJl'd/.

Art. 2" Esta lei entra em vigor ":' úata de sua pulllicação

Ar•• J" Revogam-se as disllosiçü~s C~11 cUlllníl iu

Institui gratificação natalina em forma de "ticket11 re

felcão-alililentação' e~tra.

Art. 30. Revogam-se as disposições el1\

(As CQMISSOES\DETRABALHO. DE ADMINISTRACXO E

POBLICO; DE !'~Nl\NÇAS E TRIBUTAÇAo (ART. 54};

CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAçAO (ART". 54)

24. lI}

SERVIÇO

E' DE

- ART.

contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Art. I". No mês de dezembro de cada 8no será concedido aos
empregados, pelo empregador, juntamente com o pagamento do déeímo
terceiro salário, um talão de ticket refeiçãplalimentação extra.

§. I". Os empregados que contem menos de 01 (um ) ano de
trabelho na empresa receberão o número de tickets proporcionalmente aos

Pioneiramente, atual Constituição

brasileira de 1988, em seu art. 215, considerou a importância

da cultura e o direito de todo cidadão ao acesso às fontes da.

cultura nacional, devendo o Poder Público incentivar e

valorizar a difusão das múltiplas rnanifestaçõe~ culturais.

For outro lado, a mesma Constituição elevou

as obras artísticas à categoria de bens pertencentes ao
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Patrimônio Cultural brasileiro (art. 216, inciso III),

devendo o Poder Público promover formas de pJ:'eservação e
divulgação.

Neste sentido, as músicas produzidas por

nossos compositores se enquadram neste rol de bens culturais.

No entanto I na edição de cassetes, cartuchos, discos,

videofonogramas por parte das gravctdoras esquece-se, muitas

vezes, de que em seu corpo conste a letra das músicas e o

nome de seus autores.
Cem o presente projeto de lei, que aItera em

parte a Lei n Q 5.988, de 14/12/1973, reguladora dos direitos

autorais no Brasil, pretendemos corrigir esta lacuna ne

processo industrial de reproduçáo da gravação. Com isso,

estaremos dando uma demonstração cabal de divulgação da

música e cultura brasileiras, pelo que solicito o apoio dos

ilustres pares na aprovação da matéria.

Sala das Sessões, em $1 de~ de 1995.

DeputadoLEÕN~L
I

LEI N? 5.988, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973
Regula os direitos autorais, e dá outrasprovidincias.

.......-- --- .
TtTULO 11

DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

...........................................- __ .
CAPiTULO IX

DO ÓBITO

Arl. 83. Quando o assento for posterior ao enterro. fallando atestado de médico
ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, c6m a que fizer a declaração, duas testemu
nhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral c puderem atestar r por conhe·
cimento próprio ou por informação que tiverem colhido, a identidade do cadáver.

. .

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

"LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS.C.DI"

CONST·ITUIÇÃO
REPÚBLICA FED:ERATIVA DO BRAsIL

1988
............................................................................

Ttn,LOVm

............................................................
CAPÍ11JLO III

DA EDUCAÇÃO, IJA CULTIlRA E 00 DESPORTO

SEçÃoll

DA CULTUR.<

Art. 215. O E.laGo garantirá a todos o pleno exercicio dos direitos cuiturais e acesso
às fontes de cu!lura nacional. e apoiará e incentivam a valorização e a difusão das
manifcst~ções culturais.

§ I.· O Estado protegerá as manifcstaç(les das c\l!luras populares. indlgenas e
afro ·brasHeiras. e das de outros grupos panicipantes do processo civilizatório nacio
nal.

§ 2.· Alei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação
para cs diferentes segmentos étnicos nacionais.

Art. 21E. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
inm!erial. tomados individualmente ou em conjunto. portlldores de referência à iden
tidade. à aç~o. à memôria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.
nos quais se incluem:

I - as fonoas de expressão;
11 - os modos de criar. fazer e viver;
llJ - as criações cientificas. anisticas e tecnológicas;
IV- as obras. objetos. documentos. edificações e demais espaçosdestinados às

nl:iuffestaçÕes anistico--culturais;

V - os conjuntos urbanos e sitios de valor histórico. paisagístico. anistico.
arqueológico, paleontológico. ecológico e científico.

§ 1.. O poder público. co,!\ a colaboração da comunidade. promoverá e
protegerã o patrimônio cultural brasileiro. por meio de inventários, registros,
vigilância. tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservaçlo.

§ 2.· Cabem à administração pública, na forma da lei. a gestão da docume~.{,
c;io llovcmamental e as providêrn:ias para franquear sua consulta a quantos dela ">'~
ccssltem.

§ 3.· Alei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e
valores culturais.

§ 4.· Os danos e ameaças ao patrimõnio cultural serão punidos. na forma da
lei.

§ 5.· Ficam tombados lodos os documentos e os sitios deteOlores de reminis-

.~~i~!.~!~??~.~~.!?!!~.9~!!~~: o o"

.................' .

PROJETO DE LEI N9 1.163, DE 1995

(DO SR. SYLVIO LOPES)

Dá nova denominaç.ão ã Bacia Petrolífera de Campos.

(PREJUDICADO, NOS TEI1M1S 00 ART.164, INCISO rI 00 RICD, TEI.'I:O EM VISTA

A PROPOSIÇÃO CONTER MATSuA A QUAL JÃ FOI DECLARADA INJUR!DlCA PELA DOU
TA alMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JIlSTlCA E DE REDAÇlD DESTA CASA (SOOLA 

DA JURISPRUD!:NCIA N9 3). OFICIE-SE NJ AUTOR I1EQUERE.WE E, APOs, PUBLI
QUE-5E •

o Congresso Nacional decreta.:

An. l' . Abacia sedimentar marinha localizada no litoral do Estado
do Rio de Janeiro passa a denominar-se "Bacia de Macaê-Camposll,

Parágrafo ÚIÚCO. A partir da vigencia desta lei. fica o Poder
Executivo obrigado a promover a alteração da denominação desta bacia sedimentar em
todos os documentos e mapas oficiais.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

An. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Apesar de ser a sede dos distritos de exploração e produção d.
Petrobrás na região Sudeste e de ser responsável pela produção de setenta por cento do

petróleo e de quarenta por cento do gás natu,cal de noss~ país., o Município de Macaé

continua sendo esquecido e desprestigiado. nlo vendo reconhecido, em qualquer .parte,. o
esforço e o trabalho de seus cidadãos.

Enquanto isso, o Ml,1nicípio de Campos! que nada sedil\ e que tem
participação infima nas operações realizadas pela Petrobrás (la. região, tem a honra de

denominar a bacia sedimentar ,em que se dã. a -maior produção petrolífera do Brasil,
usufruindo, em conseqüência deste fato, de todos os beneficios dai decorrentes, como o

reconhecimento em nível nacional e internacional e o recebimento de vultosos recudos
para a implantação dos melhores centros educacionais, técnicos e medicas de toda a região
Norte fluminense.

É miSler salientar que" o desejo de mudança da denominação da
bacia petrolífera de nosso Estado é um desejo' mo apenas dos macaenses~ mas de todos
aqueles que, apesar de não terem lá nascido, vivem e trabalham em Macaé, contribuindo
com seu suor e dedicação pará a melhoria do Município e o progresso do pai ll •

1 ,,: .~
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E. portanto. com o intuito de corrigir uma tão flagrante injustiça

que apresentamos a presente proposição. esperando contar com o apoio de nossos nobres

pares nesta Casa para a sua transfonnação em lei.

Sala das Sessões. em 31 de outooro de 1995.

.~
Deputado SYLVia LOPES

PROJETO DE LEI N9 1.165, DE 1995

(DO SR. UBIRATAN AGUIAR)

Dá nome à Escola Técnica Federal de Cedro, no Estado

do Ceará.

(PREJUDICADO, NOS TERMOS DO ART. 164, INCISO II DO

RICO, TENDO EM VISTA A PROPOSlçAo CONTER MATt:RIA A

QUAL JA FOI DECLARADA INJUR!DlCA PELA DOUTA COMISSAo

DE CONSTITUIçAO E JUSTIÇA E DE REDAçA0 DESTA CASA (sO

MULA DA JURISPRUOt:NCIA N9 3): OFICIE-SE AO REQUERENT;;;

E, APOS, PUBLIQUE-SE).

o CongresSo Nacional decreta:

Art. 1° A Escola Técnica Federal da cidade de Cedro. no Estado
do Ceará. é denominada Escola Técnica Federal Dr. Rubens Bezerra de Albuquerque

Art. 2°, Esta lei entra em vigor na data de sua pubticaçio.

Art. 3°, Revogam-se as disposições em contràrio.

JUSTIFICAÇÃO

A prática de atribuir nome de pessoa a bem püblico tem um alto

sentido cultural. histórico e educativo. É um dos meios pelos quais a memória de alguém

que prestou relevante serviço a sociedade se perpetua. numa comunidade, trazendo à

lembrança permanentemente suas vinudes e seu exemplo~

Tanto as crianças. quanto as gerações mais velhas. podem aprender

do exemplo de quem- os precedeu e até foi seu conterrâneo, mas cuja vida foi um

testemunho ~e desp,repd\mento, de dedic~ç~o, de çonstrnção de valores sociais.

o Dr. Rubéns Bezerra de Albuquerque. da cidade de Cedro,
município do Estado do Ceará. foi uma dessas personalidades marcantes. Nascido em
Cedro, formou-se'no ensino médio no Colégio Diocesano da cidade do Crato e no Colégio
Cameiro-Leio~ do Recife, fonnàrÍdo-se médico t~bém na cidade do Recife.

Exerceu a medicina na Maternidade de Afogados, nas Santas Casas
de Misericórdia de'Recife"e "de Jaboatão, em Pernambuco e, posteriormente, na sua cidade
nual de CCdro. Foi médico chefe da Unidade da Fundaçio Serviço Especial de Saúde

Pública (FSESI') dalluela cidade. médico chefe da Unidade da Secretaria estadual de Saude
da. mesma cidade. Presidente da Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à

lniancia de 'Cedro; além de'díret~r administrativo do Hospital M~ternidade Zulmira Sedrin
de Aguiar. • •

- : 1 "~ Ta:am-se,}~rtanto. de um· nome da. mais "alta significação para a
vida de quant~s vi~em na cidade d~ Cedro e têm 'por ete respeito"e carinho" É justo, pois,
que seu nomeiesteJa associado a uma escola de fonnaçio técnica, onde jovens buscam a

~uaIificaçio para o exercício profissional e ° farão, certamente, inspirfos no exemplo
daquele que dedicou o melhor de sua vida pela vida dos seus concídadios. \

, ~

Saladas Sessões. em)i> de 10 de 1995 .

, . "-:..'
~J .

Depu \1" an AgUIar

PROJETO DE LEI No!! 1,166, DE 1995
(Do Sr. Feu Rosa)

Institui o "Programa de Apoio à Formação de Hortas

Comunitárias" e dá outras providências.

. (AS COMISSOES DE AGRICULTURA E POL!TICA RURAL, DE FI

NANÇAS E TRIBDTAÇAo, E DE CONSTITUIÇl\o E JUSTIÇA E

DE REDAÇAo (ART _ 54) - ART. 24, lI}

o Congresso Nacional decreta:

Art. }O Fica instítuido o "Programa de Apoio ti fonnaçio de
Honas Comunitárias".

Art. 28 A formação de hortas comunitãrias poderâ ser
implementada:

I - em áreas publicas, inclusive naquelas que margeiam as rodovias.
cedidas exclusivamente para este fim;

1I- em ãreas privadas cedidas. amigavelmente.

An. 3° As áreas cedidas para implantação de hortas comunhárias.
dentro de Programa de que trata esta lei:

I ~ deverão ser contínuas e com condições de fertilidade suficiente
i sua exploração econômica;.

II - seria exploradas. exclusivamente, por familias organizadas em
associações comunitárias.

Parágrafo uni"". Serio retomadas as áreas cedidas pIIIl

iml'lantaçi.o de hortas comunitirias. quando a exploraçio do imóvel se der sem adoçio de

prilicas que visem a conservaçio. manutençio. inelhorimento erecuperaçio do solo.

Art. 4°" Os proprietários. titulares do domínio útil ou possuidores a

qualquer titulo de imóvel rural próximo a aglomerações urbanas que cederem,

amigavelmente, áreas de suas terras, para implantação de horras comunitárias, gozaria doi
seguintes beneficios:

I - isençio do pagamento:

a) de percentual do valor do imposto sobre a propriedade territorial
rural correspondente ã fração de terra cedida, ' ""

b) da Taxa de Serviços Cadastrais prevista no an. S· do

Decreto-Lei n' si, de 18 de novembro de 1966. com ~ alterações introduzidas, pelo
Decreto-Lei nO 1.989, de 28 de fevereiro de 1982~

c) da Contribuição. de que trata o art. S· do Decreto-Lei nll 1.146,
de 31 de dezembro de 1970, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n' 1.989, de
28 de fevereiro de 1982.

11 - abertura de linhas especiais de crédi~o, de eUsteiõ e de

investimento, através de instituições oficiais de credito. para implantaçlo, ampUaç.io ou

modernização de projetos agropecuáiios.

\ 'Art. 5' A operacionalizaçio do Programa. de que trata esta 1e~

\dar-se-á através da integraçio pos governos federal. estadual e municipal. nos termos do

~. 23. incisos VIII e X da Constituiçio Federal. e d. associações comunitirias, cabendo:

I - aos govemos federal. esladual e municipal: a aloc:aI;io de

recursos, a intermediaçio parajcessio de arcas para implantaçio das hortu COOlllnitiriu e
a prestaçio de assistencia técnica e gerencial às associações comunitárias;

11 - âs associações comunitárias:

. a) a reafização do dttsenho da horta comunitária. compreendendo a
locaJizaçio. o tamanho e o sistema de prnduçio a ser adotado;
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b) a intcgraçio de outras ações locais com as hortas comunitárias.

Art. 6e Anualmente, o Poder Executivo fará constar do Projeto de

Lei Orçamentária as dotações necessárias para fazer face aos subsídios e beneficios de

natureza financeira decorrentes da aplicação do disposto nesta lei.

Art. ,. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) diu contado. de .ua publicação.

Art. se Esta lei entra em vigor na data de sua pubHcaçio.

Art. ~ Revogam·se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A preocupação com a fome, a miséria e a exclusão de grande parte

da população brasileira passou a fazer parte da agenda não só do Poder Público, mas de

toda a sociedade civil organizada.

Hoje, no País. as estatísticas mostram a existência de 32 milhões de

indigentes que vivem em estado de misêria absoluta. Ê um quadro que revela dimensões de

uma acentuada segregaçio social

Uma das alternativas para tentar minorar o problema da fome é o
apoio i. produção agricola regionalmente diversificada de alimentos básicos.

Neste cont~xto situam~se as hortas comunitarias que sào

concebidu para a complementação alimentar e a otimização do orçamento doméstico,

portanto, intimamente associadas à melhoria da qualidade alimentar da unidade familiar.

Através do presente Projeto de Lei, estamos propondo a instituição

de um "Programa de Apoio à Fonnaçio de Honas Comunitárias".

.As .Ronas Comunitárias surgiriam ocupando espaços ociosos,

tanto públicos quanto privados. No caso das áreas publicas, sugerimos. inclusive. a

utiliziçlo das áreas-que margeiam as rodovias. Neste casô, a. cessão será intermediada pelo

Poder Público federal, estadual ou municipal, dependendo do tipo de rodovia, se federal,

estadual ou municipaJ. A cessão serã feita exclusivamente a associações comunitárias

leaaJmente con.tituidas.

No caso das áreas privadas, seria cedidas amigavelmente a
woeiaÇõés ~'múnitiriaS. gozando o proprietário d~ i~Óvel da ísençio do pagamento do

ITR. da Taxa de Serviços Cadastrais e da Contribuição, de que trata o art. se do

Decreto-Lei ne 1.146, de 31.12.70. Alem desses beneficios, o Projeto de Lei preve, ainda. a

abertura de linhas de crédito espCciiis· (de custeio e de investimento) âs quais poderão o

proprietiriD, titular do ·domínio útil ou deten!Or.8 qualquer título de imàvel t;Ural cedido, ter

acesso com vistas â cilptaç!o de recursos para implantação, ampliação ou modernização de

projeto. agropecuirio•.

As áreas cedidas· privadas ou públicas - deveria ser contínuas e

com condições de fenilid~e.sufi~jent~à, sua ex~~o.raçã?ec9nô~ica.

Existe, também, uma p;eoS:Up~ÇãO, ~Ia sustentabilid~e
ecológica/ambiental. As têcnicas de exploração da área d~v~~ permitir o adequado manejo

dos ~u~s naturais. A hona comunitária funcionará. pt?nanto, corn;o escpJa de educação

ambie~tal.para O in~entivo de práticas conservacionistas. I

A operacionalização do "Programa de Apoio à Formação de
Hortas Cqmunitáriaslf

dar~Je.á através da integnlçio dos governos federal, estadual e

municip~+das usoci~s comunitárias, cabendo:

.. ~05 governos federal. estadual e municipal: a alocaçio de

recursos, a internte?iaçio para cessão de áreas públicas e privadas e a prestação de

usistência tecnica e 'gerencial as associações comunitárias;

• às associações comunitárias: promover o desenho da horta

(Iocalízaçio, definição do· tamanho, tipos de cultivo. a divisão das áreas dos canteiros, a

organização das tarefas de cultivo da nona e o sistema de produção a ser adotado).

Compete, também, âs associações comunitárias promover a. integraçio de outm ações

locais com o desenvolvimento das honas comunitárias.

A fim de permitir a maior transparência possível na utilizaçio dos

recursos públicos e a conseqüente fiscalização peJa comunidade da sua aplicação, o Poder

Executivo fará. constar do Projeto de Lei Orçamentária as dotações necessárias para fazer

face aos subsídios e beneficios de natureza financeira decorrentes da implantaçio do

"Programa de Apoio à Fonnação de Honas Comunitârias" >

o Programa. além de não demandar grandes inversõe~, é de

abrangência ampla., de fãcil implementação e de resultados imediatos

Dada a relevância da Proposta, esperamos contar com o apoio dos

nobres Parlamentares na. sua rápida tramitação e aprovação.

Sala das Sessões, em 01 de NOVEI'IlRO de 1995.

~::. \.'.-.!, , .
. Deputado FEU ROSA

"LEGISlAÇÃO CITADA ANEXAOA PElA
CO,?RDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS·CoOI"

!\epública Feàeratlva ào Brasil -CONSTITUIÇAO
TíTULO III

DA ORGANlZAC;:ÁO DO ESTADO

................................................................... .
CAPITIJLO I

DA ORG..MzAC;:ÁO POLiTIco-AnMOOSTRATIVA

. _. __ •••••••••..•.•.••••••..•..•• _._ ••••••• ~ _. _••.•• 0._ •• __ ...••••••••••.. _•••••••••••

Art. 23. É competência comum da UJÚão, dos Estados, do Distrito .Federal e dos
Munidpios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instimlções democráticas
e conservar o patrimônio público;

11 - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pesroas
portadoras de deficiência;

111- proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico: anisti
co e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sitios aIqUe016gioos;

IV - impedir a evasão, a destnúção e a descaracterizaçãode obras de ane e de
•outros bens de valor histórico, artístico ou C1:Jltura1;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à.C<\ucação e.à ciência;
. VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de. suas

formas;

VII- preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIJI- fomentar a produção agropecuária e organizar oabostecimento alimentar,

IX - promover programas de construção de moradias e amelhoria daS condi.
ções babitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promoven.
do a integração social dos ..,tores desfilvor<cldos;

XI-·registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e
exploração de recursos hidricos e tuinerai. em seus territórios;

XII,- estabelecere implantar politica de educação para a segtIWIÇ3·00 ldnsito,

ParágraJa rlnica. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a
União e os Estados, o Distrito Federal e os Munícipios, lendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e dobem~ em âmbito nacional, •

DECRETO-LEI N9 57 - DE 18 D.
KOVDDIO DE 1984

Altera dl&pOlltlflO' ,Ollre lançamento
e COl/ranga do ImpOdo ,Ol/re li Pro.
prjeaade TlJ1'11toHaI Rural, in,tltul
1l0nna, ,Ollre arrecadag40 da DIvi
da .Ativa correl1J01Idente, e dá oU
trcu provid"'CÜlI.
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Art. 69 A taxa de serviços cadas
'trais cobrada pelo IBRA, pela em1s
do do Certificado de Oadastro, inci
de sObre todos os Imóveis rurais, a1n~

da que iSentos do ITR.
I 19 O certificado de Ca.dastro ser'

emttido juntamente com a guia de
arrecadaçAo do ITR. e seu prazo de
vaI1c1ade terminar' na data de em1s
110 da gula do ITR do exercicio se
IU1nte.

• 29 A Taxa de Serviços CadastraiS
.... cobrada uma Wúca vez, salvo
quando os dadoi cadutrados vénham
a ser- modificados por- solicitação do
interessadO. atenctlda pelo IBRA, ou
a1tera~cs por VerUicaçAo dêste,_ casos
em que ser' cobrada nova tua acres
clcla daa despesas de verificaçAo con
forme art. 118 da Lei ·n9 4.504, de :ro
de' novembro de 1964•

......~ -•.•.•..•............... ~ .

"LEGISLACÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

DECRETO-LEI n? 1.989. DE 28 DE DEZEMBRO DE 1982

Dispóe sobre conuibuicso devida ao
Instituto Nacional dI' ColonizacSo e Refor
ma A;lfraria - INCHA e cálculo referente ti
taxa prevista no Decreto-lei n:' 57. de J.~ de
novembro de 1966, e dá outras provJdén·
cias.

Novembro de 1995

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55. item 11. da Constituição.

D E C R E T A:
Art. 1? A contribuição a Que lãe refere o artigo 5? do Decreto-lei n?

1.146. de 31 de dezembro de 1970. passa a ser fixada em 21 % (vinte e
um por centoI do valor de referência regional. para cada módulo fiscal
atribuído ao respectivo imóvel. de conformidade com o artigo 50. § 2?
da Lei n? 4.504. de 30 de novembro de 1964, com a redação dada pela
Lei n? 6.746. de 10 de dezembro de 1979.

§ 1? A contribuição de Que trata este artigo é devida apenas pelos
exercentes de atividades rurais em imóvel sujeito ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR.

§ 2~ A contribuição é lançada e arrecadada conjuntamente com o
ITR. pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INCRA.

§ 3~ $IQ isentos da contribuição os proprietários. titulares de
domínio útil, ou possuidore}. a Qualquer título. de imóveis rurais:

aI de área até três (31 módulos fiscais. Que apresentem grau
de utilização da terra igualou superior a 30% (trinta por centol.
calculado na forma da alínea a. do § 5? do artigo 50 da Lei n?
4.504, de 30 de novembro de 1964. com a redaçãO dada pela Lei
n? 6.746,. de 10 de dezembro de 1979;

b) classificados como minifúndios ou como empresa rural.
nos termos da legislação vigente.

Art. 2? A Taxa de Serviços Cadastrais, prevista no artigo 5? do
Decreto-lei n~ 57. de 18 de no"embro de 1966. com a alteração do artigo
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2~ da Lei n~ 6.746, de 10 de deLembro de 1979, será calculada obedecido
o seguinte critério:

a) quanto aos imóveis rurais com área até 20 ha (vinte hec
tares): à razão de 7% (sete por cento) do maior valor de referên
cia (MVR) vigente ao início do exercício correspondente;

b) quanto aos imóveis rurais com área acima de 20 ha (vin·
te hectares) e até 1.000 ha (mil hectares): ao cálculo procedido
na forma da alínea a. acrescentar-se·Io 7% (sete por cento) do
MVR. para cada 60 ha (cinqQenta hectares) ou fraçlo excedente;

c) quanto aos imóveis rurais com área acima de 1.000 ha
(mil hectares): ao cálculo procedido na forma da alínea b.
acrescentar-se·Io 7% (sete por cento) do MVR, para cada 1.000
ha (mil hectares) ou fração excedente.

Art. 3~ Revogadas as disposiçOes em contrário, este Decreto·lei
entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
do exercício financeiro de 1983.

Brasília. 28 de dezembro de 1982; 161~ da Independência e 94? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto
Danilo Venturini
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DECRErO-LEI N° 1.146 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1970

C07l8olida os dispositivos sôbre as
contribuições criadas pela Lei nú
mero 2.613. de 23 de setembro àe
1955 e dá outras providências.

O Presidente da República. no uso
da atribuição que lhe confere o ar
tigo 55, item lI, da Constituição, de
creta:

Art. 10 As contribuições criada.;
pela Lei n9 2.613, de 23 de se';embro
de 1955, mantidas nos têrmos dêste
Decreto-Lei, são devidas de acôrdo
com o artigo 60 do Decreto-Lei nO

582, de 15 de maio de 1969, e com
o artigo 20 do Decreto-Lei n9 1. liO,
de 9 de julho de 1970:

I - Ao Instituto Nacional de Co
lonização e Reforma Agrária - ..
INeRA:

1 - as contribuições de que tratam
os artigos 29 e 59 dêste Decreto-Lei;

2 - 50% <clnquenta por cen~) da
receita resultante da contribuição de
que trata o art. 39 dêste Decreto-leI.

n - Ao Fundo de Assistência do
Trabalhador Rural - FUNRURAL,
50% (c1nquenta por cento) da recel'
ta resultante da contribuição .e que
tr~ta o artigo J9 dêste Decreto-lei

Art. 29 A contribuição Instituida
no "caput" do artigo 69 da Lei nú
mero ~.613, de 23 de setembro de
1955. é reduZida para 2.5% (dois e
meio por cento), a partir de 19 de
janeiro de 197L, sendo devida s6bre
a soma da f6lha mensal dos salários
de contribuição previdenciária 10s
seus empregados pelas pessou natu
rais e juridicas. inclusive cooperati
va, que exerçam u atividades -bai
xo enumeradas:

I - Indústria de cana-de-açúcar'
n - Indústria de latlcln106' '
nI - Indústria de beneflc1ámen:.o

de chá e ie mate;
IV - Indústria da uva;
V - Indústria de extração e be

neficiamento de fibras vegetais e de
descaroçamento de algodão;

VI - Indústria de beneficiamento
de cereais;

VII - Indústria de beneflclamen.
to de café;

VIII - Indústria de extração de
madeira para serraria. de re::lna, le
nha e carvão vegetal;

IX - Matadouros ou abatedouros
de animais de quaisquer espécies e
charqueadas.

J 19 OS con~r1bulntes de que tra
ta este artigo estão dispensados das
contribuições para os ServlçOl; SOCiaIS
da Indústria (SESI> ou do COmer
cio (SESC) e Eervlços Nach>nais de
Aprendizagem Industrial (SENAIl ou
do Comércio (SENAC), estabelccida3
na· respectiva legislação.

§ 29 As pessoas naturais ou juridi
cas cujas atividades. previst&6 no 81"
tigo 69 da Lei n9 2.613, de 23 de se·
tembro de 1955, não foram Incl:1ldas
neste artigo. estão sujelta.~ a par~lf

de 19 de janeiro de 1971, às contri
buições para as entidades referidas
no parágrafo anterior. na torma d:l
respectiva legislação.

§ 3° Ficam isentos das obrl~açóes

referidas neste artjgo as Indústrias
caseiras, o artesanato, bem como Il~

pequenas instalações. rurais de trans
formação ou beneficiamento de pro
dutos do próprio dono e cujo vaior
não exceder de oitenta salári05-m1
nimos regionais mensais.

Art. 39 ~ mantido o adicionai de
0,4% (quatro décimos por cento) :lo
contribuição previdenciária das er.,
présas, instltuido no § 49 do artl[:<l
6Y da Lei n9 2.613, de 23 de ~et~Ul'

bro de 1955. com a mod1f1c:l."áo 10
artigo 35. § 20. item VIII, da Lei nú
mero 4.863, de 29 de novembro lIe
1965.

Art. 49 Cabe ao Ins~ltuto Nacio
nal de Previdéncla Social - I.N .P. S.
arrecadar as contribuições de que
tratam os ar~lgos 29 e 39 dêste De·
creto-Lel, nos têrmos do artigo 35 da
Lei 4.863. de 29 de novembro de
1965. com as mod1!lcaçães da I~glsla·

ção posterior. .
§ 19 Pela prestação dos serviços dl~

que trata êste artigo. o Instituto Na·
cional de Previdência Eoclal serll re
tribuldo com percentagem calculada
sObre o ClISto real do serviço.

§ 29 A arrecada.çá.o da contribuição
prevls~a no artigo 29 dêste Decreto..
Lei. relativa aos meses anteriores a
dezembro de 1970, InclllSlve. remanes·
ce com o INCRA.

Art. 50 É mantl~a a cqntrlbuição
de 1% (um por cento). institulda
no artlc;o 70 da Lei- n9 2.613, de 23
de setembro de 1!J55. com a altera
ção do artigo 30 do Decreto-Lei nú
mero 58. de 21 de novembro de 196ii.
sendo devida apenas p~los :xercen
tes de atividade.- rurais em Imóvel
sujeito ao Impôsto Territorial Rural.

§ 10 A con~rlbuição é calculada na
base de 1% <um por cento) do sahi
rio-minimo regional anual para cada
módulo, atribuldo ao respectivo imo
vel rural de conformidade com o in
ciso III do artigo 49 da Lei n9 4.504,
de 30 de novembro de 1964.
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t 2" A contribuição é lançada e ar
recadada conjuntamente com o Im
pOsto Territorial Rural. pelo INCRA
que baixará as normas necessárias ue
execução.

I 3'1 São Isentos da contrio'J1çà()
·os, proprietários de imóveis rura1s:

(I) de área igualou inferior a um
U) módulo;

It) e os classificados pelo INCRA
como emprêsa rural. nos têrmos do
artigo 49• item VI. da Lei numero
4.504. de 30 de novembro de 1964.

I 49 A contribuição paga pelo pro·
prietario de imóvel rural. que tiver
con:rato de arrendamento OU de ':ar·
ceria. poderá ser por êle considerada
como seu crédito no respectivo eon·
trato.

I 59 Os contribuintes nas condições
do artigo 19 da Lei nl' 5.360. ele 23
de novembro de 1967, continuam
gozando das deduções ai previStas
-dentro dos prazos estabelecidus de
conformidade com a mesma Lei.

Art. 69 O INCRA !lca autorizad<l
a cancelar os levantamentos e as ins·
crlções d~ébltos resul:antes ~a :on"
tribuiçào lnstltulda no artigo 7° da
Lei nl' 2.613, de 23 de setembro dp

1955, quando em desaeôrdo com BB
normas do artigo 59 dêste Decreto
Lei.

Art. 7'1 O INCRA promoverá du
rante o exerc1clo de 1971. a -estitm
ção dos crédItos originários de con·
tribuições extintas pela Lei número
5.097. de 2 de setembro de 1966 me·
diante a apresentaçAo aos seus ór
gãos regiona1s das respectivas notas

de crédIto, expedidas pelo extinto
INDA,

Art. 89 Das decisões administrati
vas relativas à contribuição de que
trata o art. 59 dêste Decreto-Lei. ca
berá recurso ao TerceIro COnselho de
Contribuintes em requerimento pro
~olado. no prazo de trinta dias, nas
repartições regionais. estaduais ou
ICcais do INCRA, onde foi proferida
a decisão.

Art. 99 Dentro do Critério rle en
quadramento de contribuintes previs
to no artigo 2'1 dêste Decreto-Lei. f)

INCHA !tca autorizado a traIl5igir
com as entidades referidas no -eu §
:9, pondo têrmo aos processos Ldmí
nistratlvos e judiciais decorrentes da
interpretação do "caput" do .rUgo
69 da Lei n9 2.613. de 23 de -etem
bro de 1955. desde que apurado o re·
colhlmento da contribuição a albuIlla
das entidades em causa.

Art. 10. Nos têrmos do artigo 4'
do Deereto-Lel n9 58, de 21 de no
vembro de 1966. são extensivas às
contribuições de que trata êste De
creto-Lei. no que couber. as dlsposí
ções do artigo 79 e parágrafo da Lei
n9 4.357. de 16 de : julho de 1964 e
dos artigos 15 f! patágrafos. 16 e 17
da Lei n9 4.862. de. 29 de novembro
de 1965, na forma Vigente.

Art. 11, São revogados os artigos
69 e 79 da Lei n9 2.613. de 23 de ,p

tembro de 1955. e o artigo 39 do De
('reto- Lei nl' 58. de 21 de novemoro
de 1966. ressalvados' seus efeitos man
tidos nos têrmos dêste Decreto-Lei.
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Art. 12. ~te Decreto-Lei :!ltrarã
em vigor na data de sua publlC'ação.

Brasil1a. 31 de dezembro de 970:
1499 da Independência e 82'1 da
RepúbHca.

EIotiLIO G. MÉDICI

L, F. Cirne Lima

Júlio Barato.

LEI N° 5.868 - DE 12 DE DEZEMBRO
DE: 1972

Cria o sistema Nacional de Cadas·
tro Rural e dá outras providencias.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Na

cional decreta e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1', E' instituído o Sistema
Nacional de Cadastro Rural. que
compreen(erá:

I - Cadastro de Imóveis Rurais;

II - Cllodastro de Proprietários e
Detentorel: de Imóveis Rurais;

III - ::;adastro de Arrendatár;os
e Parceiro.; Rurais;

IV - Cadastro de Terras Públi
cas.

Parágrafo único. As revisões ~e
rais de _",-lastro de imóveis rurais a
que se refere o § 4', do artigo 46. ja..
Lei no 4.504. de 30 de novembro de
1964, serão realizadas em todo o
Pais nos plazos fixados por ato do
Poder Executivo. com efeito a~ re
cadastramento. e com finalidade ele
possibll~tar a racionalização e o apri-

moramento do sistema de tributação
da terra.

Art. 2°. FIcam obrigados a pres
tar declar....ão de cadastro, nos pra
zos e para os fins a Que Se refere
o artigo al.tenOr, todos os propnerá
rlU5. titulares Ó<J dominio útll 'll
possuidores a qualquer titulo de imó
veis rurais que sejam ou possam ser
destínadc.i a explOração agrícola. ;.R:
cuária. ext.rativa vegetal ou agro··
industrial. como defimdo no item J
~ artigo '4" do Estatuto da Terra.

, 1'. O nã.c. cumprimento do dis
posto np-stp artigo sujeitará o con
tribuinte 3.0 lançamento ex ofttci.o
dos tributos e contribuições devldll.S.
avlicando,,;e as allQuotas máximas
para seu cálculo. além de multas e
demais couunações legais.

§ 2°. Não Incidirão multa e oor
reção monetária sobre os débitos re
lativos a imóveis rurais cada.strados
ou não. até 25 (vinte e cinco I mó
dulos. desle Que o pagamento to
principal s.. efetue no prazo de IRO
(cento e IJit.enta\ dias. fi, partiria
vigência desta lei.

Art. 3°. O Instituto Nacional úe
Colonização e Reforma A.grária
INCRA, fornecera o Certificado :le
Cadastro de Imóveis Rurais e o je
Arrendatárloo e Parceiros Rurais. na
forma prevista nesta lei.

Novembro de 1995

Parágrafo único. Os document-lS
expedidos pelo INCRA. para fins ca
dastrais. /lão fazem prova de pro
priedade ou de direitos a ela leia
tlvos.

Art. 4'. Pelo Certificad" de Ca
dastro que resultar de alteração re-
qu~rida. pe,o contnbuinte. emlSSf\O

de segundas vias do certificado, ce-
tldão de .Jvcumentos cadastrais. OLl
Quaisquer ourros relativos à situa~ao

fiscal Ó<J cO'1tribuinte. o INCRA ·~ú

brará uma. remuneração pelo regi 'Tle
de preços públicos segundo tabela
anual aprovada pelo MinIstro da
Agricultura.

Art. 5'. São' isentas do Impo"to
sobre a Propriedade TerrItorial Ru
ral:

I - as áreas de preservação per.
manente onde existam florestas fo~

madas ou em. formação;

n - as areas reflorestadas ':ODl
essências natIVas.

Parágrafo único. O INCRA, ou'n
do o Instlt.uto Brasileiro de Desen
volvimento Flor~tal - IBDF. ~m

Instrução Especial aprovada pelo
Ministro ria A.gricultura. baixará as
normas disciplinadoras da aplicação
do disposto neste artigo.

Art. 6° Para fim de itl~icJêncja

do Imposto sobre a Propriedade Ter
ritorial Rnra. a que se refere o ar
tIgO 29 da Lei n° 5.172. de 25 "e
outubro de 196(;, considera-se imóvel
rural aquele Que se destinar à ex
ploração agncola. pecuária. extrat:
va vegetal ou agro-Industrial e que,
independentemente de sua 10caliUl
ção. tiver área superior a 1 (um,
hectare.

Pará"r!:f.., único. Os Imóveis q:Je
não se enquadrem no disposto neste
artigo, indeper:dentemente de sua. 10
ca.lização. "stã.o sujeitos ao lmpos~o

sobre a Propriedade Predial e Ter
ritorial V-bana. a Que se refere o
artigo 32. da Lei n° 5.172, de.l5 de
outubro .~e .966.

Art. 7'. O Imposto sobre a Pro
priedade T~rrltorlal Rural náo m
cidirá sobr!:! as glebas rurais de árt!ll.
não excedente a 25 (vinte e cin('.O)
hectares, ,!ua.ndo as cultive. só, ou
com sua fam1lia, o proprietário 'lue
não possua outro- imóvel I § 6' do
artigo 21 da Constituição Federal).

§ to. Para gozar da Imunidade
prevista neste artigo. o proprietáIlo.
ao receber ~ ("' .:rtiLcado de Cadas
tro. declar.,;,ca. perante o lNCRA. :)Ll"
preenche JS requisitos IndispensáveIS
li. sua con.::es,,;.i,o.

§ 2·. Verificada a Qualquer tempo
a falsidad~ 1a declaração. o propfld
tário ficara sujeIto ás commações do
§ 1" do .lrtlgc 2' desta lei.

Art. 8'. Para Lr.., de transmissáo.
a qualquer titulo. na forma do arti~o

65. da Lei n' 4.504. de 30 de no
vembro de 1964. nenhum imóvel n
rai poderá ser desmembrado ou di
VIdido em area de tamanho infen'Jr
á do módulL calculaÓ<J para o Imó
velou da fração minima de parce-
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lamento C'xada no § l° deste arti
go. prevalecendo a de menor área.

§ lO, A fração minlma de parce
lamento sera.

Q} o módulo correspondente à ex
ploração hurtlgranjeira das respectl-
vas zonas L1p~cas, para os Munic1pios
du caplta" dos Estados;

b) o módulo correspondente às
culturas permanentea para os de
mais Munl.:lplos situados nas zonas
tJplcas A, B e C;

CJ o módulo correspondente à ;le
cuarla r..a.'lf. os demais Munlc1plos
situados n. zona tlplca D.

I 2°. Em Instruçao Especial a!)ro
vada pelo Ministro da Agricultura,
n tNCRA ílOOerá estender a outros
Municlpios, no todo ou em pa.·~.e,
cujas condições demográClcas e ~.?

cio-econômicas o aconselhem. a Cra
çlo mlnlma de parcelamento prevIs
ta para as capitais dos Estados.

I 30. Sio considerados nulos e de
nenhum eft'lto quaisquer atos que !D
frlnjam o disposto no presente artl
'o, n10 podendo os Cartórios de N.,
tas lavrar pScnturas dessas áreas nem
serem tais atos transcritos nos Car-
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tórios de Rkgistro de Imóveis, ;;ob
pena de responsab1I1dade de se.a

respectivos titulares.
I 4°. O disposto neste artigo nl0

se aplica aos casos em que a alie
nação da ~rea se destine comprova
damente .lo sua anexaçlo ao prédio
rústICO, confrontante, desde que o
imóvel do qual se desmembre perma·
neça com área Igualou superior a fra
çAo mínima do parcelamento.

I 5° O disposto neste artigo apli
ca-se também à5 transações celeb~a

das até esta data e ainda nl0 re
gistradas em Cartório. desci.. que se
enquadrem ras condições e requisi
tos ora estabelecidos.

Art. 9°. O valor minimo do Impos
to a que ·S? reCere o artigo SO. e a
1° a 4° da Lei n° 4.504. de 30 ce
novembro .Je 1984. será de 1/30 \~m
trinta avos} do maior salário-míni
mo vigente no Pais em l° d~ Janeiro
do exerclcio fiscal correspondente.

Art. 10. Os coeClclentes de pro
gressividade l' regresslvldade de q'le
tratam :,...; paragrafos do artigo jO,
da Lei n° 4.S04, de 30 de novemuro
dr 1984. nào serilo aplicados as áreas
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do imóvel que, comprovadamenl.ll. se
jam utlliza.dos em exploração min~

ralo ou qu·, rorem destinados a pru
gramas e projetos de colonização par
ticular, le3de que satisfeitas as ~x:

gências e requislto.s regulamentares.
Art. 11. O Poder Executivo, no

praZo de O (trinta) dias. regulamen
tará a a..licação desta lei.

Art. 12. Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revoga
das as disposIções em contràrlo. -lll
especial vS H 1° e 2°, do artigo 5°, e
os artigos 1°, lI, 14 e 15, e seus lla
rágrafos, do Decreto-lei n° 57. de
18 de novembro de 1966, o 1.° do
artigo SO, do Decreto-lei n° 1.148. "e
31 de dezembro de 1970, e o artll;o
39, da Lei n° 4,771, de 15 ti., sete:n
bro de 19'15.

Brasflt.., 12 de dezembro de 1972;
151° da Independência e 84' da
Republlca.

EMÍL.o G MtDrex
Alfredo Buzaid
L. F. Clrne Lima

DECRETO-LEI NY 1,"87 - DI 10 DI MOVbOao DE 1975

.taaortzcJ remlU40 de: crtc:titol reLativo, 4 ímpotto territorial rurtIJ e a COR.

::-=~~~~e:r=a~=:;C:;:::ier:l~t~~Se al~~~' edUJ)eUa
O, PreoIdenle da RepúbUca,

:I: ~t=o.atrlbulç6es e tencla em ,lata a cIlspaota na artIgo ~, ltelll rr.
DICanA:

Art. 1.' Pica Q M1D1Itro <la ArrtcuJtura autorLzado a remJUr total OU
~~Dte, na.. areu onde oconeram secu ou enchentes, 08 crtdttoa re-

_~ ao IIllpaata territorial rural, inclusive IllUlta. Juros e acrésCImos

tu .. contribu1ç1o a que exercem aUvidadea rura1s inclusive multarr: ::m-::::~~. prevista pelo IJ"tlio 5.0 do Decreto.lei n.o 1.146, di

d1cJ ~~tesd~:~~e~:oe:: t::~~o abranp exclusivamente OI crt·

I 2.0 o WD1ster1o do Interior dellmltarÁ, pua os efeJtos deste artJiO. u
Az'eu oDde ocorreram aecu ou enchentes .

I 3.' A rem1Sllo, se pudal, t1ca cODdJcJonada ao prapmenlO do credito
remanescente dent.r'O do prazo de cento e oJt.ent& d.1aa contadoll da aat.& em
que lor f1x&do o montante da rem1S54O.

Are. 2.' Pica d15pensada. nu &teu refer1du no &rUIO anterior. & tua
de Hn1ços cadutraia menClonada no artJIO 5>.9 do Decreto-Iel 11.' 51, ele li
ele novembro de li88, rel&t1va &OI exerclClOS àe 1975 e 1871.

Art. 3.' O <I1spaato n.... Decreta-lel nAa IIllpllcará direita á reolltulçáa
da que Já 101 e1etlV&lllente paca.

Art. '-9 Este Decreto-lel entrar' em vilOl' na data de sua publlcaçl0.

BruIJIa, lO de no.embro de 11175; 1~.' ela Independénda e 8&' ela
RepUbllc:&.

EoRofto O......
MCJio Hennque Slmon.tea
At"'JOn PawuulU
J040 Pawo ao, Rei.s VeUOfQ
Ma"","" Rang'l ll..,

PROJETO DE LEI N~ 1.167, DE 1995
(Do Sr. Nilson Gibson)

Dispõe sobre a Classificação Brasileira de Ocupações-CBO,
e dá outras providências.

(ÀS COMISSOES lJE TRABAUD, DE AIMINISTRAÇÃ() E SERVIço PlJBLICü; E

DE eDNSI'ITUIÇli(l E JUSTIÇA E DE REDAÇli()(ART.54,RI) - ART.24, II)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 19 O Poder Executivo fará publicar, pelo

menos trianualmente, a Classificação Brasileira de Ocupações

C.B.O. cujos títulos e códigos serão adotados:

I - nas atividades de registro, inscrição, colo

cação e outros desenvolvidos pelo Sistema Nacional de Empre

go ( SINE );
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11 - na Relação Anual de Informações Soc~ais -

Novembro de 1995

111 - nas relações dos empregados admitidos e

desligados - CAGED, de que trata a Lei n9 4.923, de 23 de

dezembro de 1965;

IV - na autorização de trabalho para mão-de-obra

estrangeira;

V - nas ativioades de preenchimento do certifi

cado de dispensa do Seguro Desemprego ( CD l;

VI - no preenchimento do contrato de trabalho na

Carteira de Trabalho e Previdência Social;

VII - nas atividades e programas do Ministério

do Trabalho, quando for o caso.

Art. 29 Fica o Ministério do Trabalho autorizado

a celebrar 05 convênios necessários com o objetivo de editar,

atualizar e compatibilizar a Classificação Brasileira de Ocup~

ções.

Art. 39 O exercício das atividades e profissões

constantes da Classificação Brasileira de Ocupações é reconhe

cido em todo o território naci~nal, não podendo ser impedidQ.

Parágrafo único. O desrespeito ao determinado por

este artigo t~pifica o crime de Atentado contra a Liberdade de

Trabalho.

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará o dispos

to nesta lei no prazo de nov~nta dias, de sua publicação.

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 69 Revogam-se as disposições em cohtrário.

JUSTiFICAÇÃO

Este projeto tem por finaiidade corrigir os gra

ves problemas trazidos pela discriminação entre os diferentes

profissionais que atuam no mercado de trabalho. Enquanto al

guns gozam de certos e d~term~nados privilégios, ,em yi~tude

de t~rem sua profissãoregulamentaçla, o1,ltros sãQinferioriz~

dos por que ainda não puderem ter'.essa regulamentação. ,Note

se, iii:j.nqa, que pistematicarnente o PÇ)der Executivo 'll'em traba'

lhand.o' ,contra novas regulamentações.

A, constituição Federal, em seu art. 59, inciso

XIII, estabelece: " é livre o exercício de qualquer traba

lho, ,ot:ício ou profissão, atendidas as,qualificações que a

Lei estabelecer."

~~ntro desse espírito de igualdade, é que pre

tendemos transformar em texto de lei aquilo que hoje é reg~
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lado por Decreto presidencial e Portarias ministeriai~. E

xiste, atualmente, a Classificação Brasileira de Ocupações

- CBO, que elenca as diferentes atividades desenvolvidas.Mas

que não tem o condão de conferir àqueles profissionais que

as exercem as mesmas prerrogativas e privilégios estendidos

aos que desfrutam de uma regulamentação legal.

Estou certo de que os nobres pares emprestarão

todo o apoio a esta iniciativa, de indiscutível alcance so

ciâl.

Sala das Sessões, em , J de novembro de 1995

DEPUTADO NILSCN GIBSON - PSB.Pe

'UG"kLÇLO (n~1. "-'~E)..L~1. PELA
COOl".(~E""LçlO DE UT\J:>OS lHiSJ..Th'OS·CrDr'

-C9NSTITUIÇAO
REPUELlCA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TITULO 11
Dos DIREITOs E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTIJLO I

IX - é livre aexpressão da atividade intelectual, artística. científica e de comu
nicação. independentemente de censura ou licença;

Quinta-feira 23 06265
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x - são inviolá~ei~ a i~timi~de, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas..assegurado o direito a mdemzação pelo dano material ou moral decorrente
~e sua VIolação;

XI - .a casa é asilo inviolável do individuo. ninguém nela podendo penetrar
sem consenllmento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

XII - é invioláv~l o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas
de da~o~ e das comumcações tele!õnicas. salvo, no último caso, por ordem judicial:
nas hlpoteses e na fonna que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal:

?,HI - é livre o exercício de qualquer trabalho. oficio ou profissão. atendidas
as quahfi~çõcs profissionais que a lei estabelecer:

Novembro de 1995

..............................................................................................................
............................................................................................ " :; ..

LEI N!! 4.923 - DE 23 DE DEZÉM·
BRO DE 19651..

Institui o cadastro permanente das ad
miss6es e dispensas de empregados, estB~
lece medidas contra o desemprego e de as
sisténcia aos desempregados, e dá outras
provid6ncias.

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decre-
ta e eu &aIlCiono a seguinte lei:

V. Pqrtari,a nR 1.022, de 27de novembro de
1992, que alterou o formulário do "Cadas
tro Geral de Empregados e Desempregá
dos" (D.O. 02-12-1992). Os estoques de
.fotmulários existentes &ao passiveis 'de
uso por um perlodo de at~ dois anos.

Art. 12 Fica instituldo, em caráter permanente,
no Ministério do Trabalho, o registro das admissOes
e d.ispen~s de~pregados nas empresas abrangi
das pelo sistema da Consolidação das Leis do Tra-
balho. '

Parágrafo único. As empresas que dispensa
rért\· ou admitir~mempregadosficam obrigadas a
fazer a respectiva comunicação às Delegacias Re
gio,nais: doTrabalho, mensalmente, até o dia 15 (quin
ze)· do·mês subseqüent&, em relação nominal por
est~belecimento, da qual constará também a indica
ção da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou,
para.os que ainda não a possulrem, nos termos da
1ei,Q&·dados indispensáveis à sua identifiC:ação pes
soal:

o " A~. 22 A ~resa que, em face de conjuntura
econ&nlca, dé\itdàr'nente comprovada, se encontrar
em condições que recomendem, transitoriamente, a
redução da jomada normal ou do número de dias do
trabalho, poderá fazê-Io mediante prévioacordo com
aentidade sindical representativa dos seus empre
gados,homologado pela.Delegacia Regional do Tra
~aJhq. por prazo certo nAo excedente de 3 (tr6s)
meses, prorrogável, nas mesmas condiçOes, se ain
da iodispen&4vel.e Sempre de,modo que a redução
~ salári? mensal resultante nI~seja ,uperior a 25%
(VInte e Cinco por cento) do salário contratual, respei-

tado o salário mínimo regional e reduzidas proporcio
nalmente a remuneração e as gratificações de ge·
rentes e diretores.

V. Constituiç'o. art. 7P, li, VI e X.

§ 12 Para o fim de deliberar sobre o acordo, a
entidade sindical profissional convocará assembléia
geral· dos empregados diretamente interessados.
sindicalizados ou não, que decidirão por maioria de
votos, obedecidas 86 normas estatutárias.

§ 22.Não havendo acordo, poderá a empresa
submeter o caso à Justiça do Trabalho, por intermé
dio daJunta de Conciliação e Julgamentoou, em sua
falta, do Juiz de Direito, com jurisdição na localidade.
Da decisão de primeira instância caberá recurso
ordinário, no prazo de 10 (dez) dias, para o Tribunal
Regional do Trabalho da correspondente Região,
sem efeito suspensivo.

O prazo é de 8 (oito) dias, de acordo com
disposiç6es da leinf/5.584, de 26 de junho
de 1970.

§ 32 A redução de que trata o artigo nãt:> é
considerada alteração unilateral do contrato indivi
dual de trabalho para os efeitos do disposto no art.
468 da .Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 3!l As empresas que tiverem autorização
para redução de tempo de trabalho, nos termos do
art. 22 e seus parágrafos, não poderão, até 6 (seis)
meses depois da cessação desse regime.' admitir,
novos empregados, antes de readmitirem os que
tenham sido dispensados pelos motivos que hajam
justificado a citada redução ou comprovarem que
não atenderam, no prazo de 8 (Oito) dias, ao chama
do para a readmi~o.

§ 12 O empregador notificará diretamente o
empregado para reassumir o cargo. ou, por intermé·
dio da sua entidade sindical. se desconhecida sua
localização, correndo o prazo de 8 (oito) dias a partir .
da data do recebimento danotificaçio pelo empre
gado ou pelo órglC? çie classe, conforme o caso.

§ 22 O disposto neste artigo não se aplica 806
cargos de natureza técnica. .
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• V, 11ft. 7", xv. da ConstltUiçAo. q~ veda B
tfJduçAo de salanos

Arl 411 1:: Igualmente wdado às l!!mpresas merr
CO'ladas no art. ~. nas condlÇ6e~ e praZo nele
contidos. trabalhar em regllTle de horas exlIaordln~.

rias. ressalvadas estntatTM!nte as h,p6teses previs:tos
no art 61, e seus §§ 19 ft~. da ConSOlIdação das
Leis dO Trabalho.

ArL 51! ." .••..••••
Art 69 ,

ArL7'.
M.S' ..
ArL g, .
ArL 11.

ArL 12.
Arl13 ..
Art 1A Esta ~i entra em vigor na data de sua

publicaçlo

Art 15 Revogam·se as diSPOSll;OOS em con.
trárkJ.

Brasllla. 23 de dezemofo de 'ge5~ 144'" da
IndependêncIa e 77' da República

H. CIISTELLO BRANCO - DelaviO Gou",,,a ele
BuIh6e, - W"lIe' Per..cehi Sare.los.

PORTARIA N9 1.334, DE 21 DE DEZEMBRO OE 1994

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, nD ..o das Itrlbulç6es quo Ih.
ceArlrt o Art. '7. par',raro dnko, Inc150 U. di Constllul~loFederal:'

COft'lderando _ IlKtSlldldc de unJCormlur Ol Utul; e codlfic.Ilr • ocupa,Ôfi

brunelru, pag.::Side:=~~~~:~~~~:::ç~':~:~~:.:l:.:l~U:-T~brlli~~~~~~1id"dos
na ClusJnc.çlo ]ntern~c1on'lUnlronne .de OtuPQÇõtsi

Considerando qUI o "ProJtto de Ptan~.menlo de Rtcursos Humanos" Bn/70/5SO
ISttOn'tMt do tOn'\lf::n\Q tntn o &O'\lerno do BnsU t o pro~m. das Naç~ Unidas parn ~
Duenvohlmenlo (PNUD), com a col.~1o d. OIl:J1nlz..ç~o InternadonQI do 1'nbalho (011) e
• Oraanla,lo das Na{6u Unldu plin a ~ucaçlo, CI6ncJ& e Cultura (UNESCO), previu, enlrt

::cnc4::~:P:..:':s~~W:S~:'~n~:.h~~:o~~~~fttlde Otuplçôe$ a nm de unlDear a

MIO lIn todo le~~i6~:"::rr ·ClusIfieaçlo Brasileira clt Oc:UplÇÕ6 .. COO, venio 94, para

de OcUPfShs~gâÕ·';'~~:-;os~Ut os Ittulos t c6d1los conslantes: na CJlIssllklçlo Brasileira

J. MS II/r1dad« de ...111;"'; InserlçAo, eolOClçl~ o oul.... d...n.oJ.ld.. pelo SIII.....
Nldonol do Emp""o'(SINE): ' .

11- Illl Rolaçio Inulf iro InronnlçGos SocÍoIs • RAIS:
111 .. nu re1açGes dos ,mprtl_do5 admitidos te desli,ados .. CAGED, di que trata I Lei N· 4923,
de 23 de dtu.mbro d,e 1965;" .

IV .. na Julori.uçio de trabalho pÍra mlo-de-obra atranceira (imil~çiO"a"exo -I);

V • nas atividades de pre'ench'lmenlo do certificado de dispensa do Sezuro Daemprelo (CD);

VI .. no preenchimento do contrato de trabalho n. CTPSi

VII- nlS atividades t p.ro&n.mu da Mintstirio do Trabalho, quando ror o caso;

convlniQS comA~'F~~daAi~tt::it~~~r:U~\:s ::-~~~tr. e~S~~;~:k: (IJ({~za~ac~e~~:~
inJIhulçlSes, com o Objetivo de compatibilizar u Clusil1Uç6es ahulis com a CIMyllicaçfto
Brasileira de (kUPIÇõe5 .CEO)j

Art. 4~ - A ~eCI"flarja de PolitíCl!ll de EmPR&O e Sall1rio bnlnr:l '1 nonnas
nKfiSllrbs • rr~ul~m'ntaçi~ 'd,a ~1I!izaÇI.o ~a Clanil:.caçJo Brmilein de Ocupaç6ts (CSO).

Panararo I1n'fO ,. Ç.benl • Coordennçlic de Idtntlncação I! Reaislro Piorli5ionnJ, ,

:~raÓe~p,=~.V!~~g: ~::s:l:~doi~B~:~t::~:;::~:~'~~I,~:~~I~~rb:s~~:s~~~~~ré~:~~i= ,......
Art. 5- • Os erellos de unUonniução prelendida pela QaS51nc~çio BrasUelra de

OCU~iks (CSO) sio de ordem administrativa e nl0 se estendem b relações de empreao, não
=::;rq;~d~~ril.Ç6~ detorrtntes dA simples mudança da. nomtntlatura do taraO exercido pelo

obria.do ou:~ ~~:a~n:;::J:~~I~O:AJ:;:~m:::';~n~i~~aa~~: .1:d:~Ji~~·il~Ojll~~~d~
t VI. do artl.o 2- ,. '

disposlçõts e~Ac~~l~rÍÓ~ re\'ol~d. • Portaria 3654_, de 24 de novembro de 1m, e'demlb:

. KARCELO PIMENTEL
(Of. n9 1.823/941

PROJETO DE ·LEI N~ 1.168, DE 1995
(Do Sr. Míro Teixeira)

Institui a Polí.tica Nacional de Telecomunicac;õea, dispõe

sobre a organização e exploração dos serviços de telec2

mun1caçõe~, cria um órgão regulador autônomo, autoriza o
Poder Executivo A promove:r a reestruturação do Sistema
TELEBR!s e dispõe sobre outros aspectos institucionais,

na forma do '·qúe determina o artigo 21 t inciso XI, da

Const.ituição Federal.

IAPENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 821, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta~

Capitulo I
Da Política Nacional de Telecomunicações

Art, 111 Esta Lei estabelece obj~tivos. princi?ios e diretrizes da PoUtiea
Nacional de Telecomunicações. cria a Comissio Nacional de Telecomunicações ..
CONAT. dispõe sohre a orgoninçio dos serviços púhlicos de telecomunicoçiles e o
regime jurídico de sua exploração e, autoriza o Poder Executivo a promover a
reest.tuturação do sistema Telebrás. nOS termos que estabelece.

Seçio I
Dos Objetivos. P...rincipíos e Diretrizes

Art, 28
, A Polilica Nacional de Telecomunicações tem por objetivos

assegurar a quaisquer pessou o acesso aos setviços publicos de telecomun~ões.

manter a soberania e a integridade territorial do Pais na prestlçio de seMÇOS de
telecomunicações e ampliar progressivamente a capacitação nacional ~15 atividades de
pesquisa. desenvolvimento e produção de bens e serviços de teleco~umcações.

Art. )0. Para atingir os objetivos da Política Nacio~aI de
Telecomunicações. o planeamento e a execução das atividades de telecomuntcações
deverio observar i"rrestrita fidelidade aos seguintes princípios e diretrizes:

I· quanto ao acessQ aos serviços de te\ecomunicações",

a) é responsabilidade da União assegurar a todos o direito de fruir
diretamente 05 serviços públicos es~nciais de telecomunicações prestados por
intermédio de uma rede pública. única, de ãrnbito nacional, e funcionamento ininten'Uptq;

b) todos os serviços públicos periféricos de telecomunicações seria
explorados-- em regime de competição entre empreendimentos comerciais da iniciati,,\
privada. mediante outorga de concessões e permissões. sempre precedidas de processo
licitatório;

c) I. qualquer pessoa poderá ser outorgada autorização precãria para
utilizar recursos de telecomunicações em proveito próprio. para seu uso restrito e
exclusivo, vedado o compartilhamento ou a prestaçio d~ serviço de telecomunicações
para. terceiro!:, ainda que sem fim comercial;

d) I utilizaçio de recursos de telccomunicoções mcdilllle concessiO.
penníssio ou autorizaçio dar·se..á mediante o pagamento à Uniio de Um valor mensal.
destinado a remunerar as atividades de fiscaliuçio das telecomunicações;

e) em nenhuma hipotese. a exploraç'io'de qualquer modalidade de
serviço de telecomunicações poder. ensejar o surgimento ou .' continuidade, de
monopólios ou oligopólios privados, de direito ou 'lie fato~ .,

1) 05 processos Iicitatórios para a escolha dos prestadores de serviços
periféricos privilegiaria as empresas constituidas no Bra;sil. com controfe' de capital
nacionaI. que utilizem equipamentos aqui produzidos OU empreguem tecnologia
nacional;

g) I responsabilidade pell administraçio e orient.çio intolectual. de
empresa exploradora de serviços de telecomunicações .considerados .essenciais nos.
lemos desta lei tê: privativa de brasileiros natos ou naturalizados hà mais de dez anos;

h) a panicipação de estrangeiros. pessoas fisicas ou jurídicas.· no capital
social de empresa exp1oradora de serviços de teleco~nicaçQes consider-.dos. essenciais
nos termos desta lei só se efetuará atraves de ações sem direitoa voto que nio exc~
a. vin,e por ~nto do capital soeial; ~,. , I'

11· quanto à soberania e à integridade territorial do País:

a) I rede púhlica de telecomunicações Fco~s(deradl atiVid.meip de
vilal impo"àrtcia para o desenvolvimento sócio-econômico do Pais; ~, -

. b)~ exponsio da rede púhlica naciOmil de j.lec~mtinicoçõe;s <\ove.~.
investimentos especificas para a viabiliza,io de políticas ,públicas.. ~speci~mente. ~
tocante à solução de isolament~ em regiões 'remotas: 'sit1d6 pública e' cbnirole'J de
epidemias. monitoramento ambi~nt.t. vigilância da AmlZÕnia.. patrulhamento '. de
fronteÍras e da 'regiio costeira, inventirio e monito~amento. de recufS95, naturais.
pll1lejllllento e fisclliZlÇio do uso do solo; prevlsio de safras agricol... col~ade dldos
ambientais. pre\'isio do tempo e do clima. localização de veiculos c sinislros.~1épl pa.
defo.. e d. SOl,'Uronçl do território nacional~

c) Cldl uma das ínÓdalid.des de serviçdsde telccomlmiéaçilcS. 'na
proporçio do intere... po,íhlico que llle epeculiar. é consideÇada instiumenro,de~.... ",

di sobonmia nacionaI. sobretudo qUlJl~o à U;tegridode territorial ~ i moI>iÍizaIJo p
populaçio, em CU05 de ca1ImidJ.de pública ou estodo d.~igerincil;, . .

d) a integraçio dO$ procwos de inf0rmatizaçio e de telecornu~
deve .,.r esúmulada pelJ. UniiO com O propósito de atender 80S setores produl'Vos e I
Itingir os objetivos fundamcnllis do Pais; , '. • .

. o) a todo cidadio • garintido que a utiliZIÇiO <le seus dado. pesooaISpor
qualquer orgonismo, público ou privado. 010 conduza à.violaçio de sua vida.privada, o
nio Ille CIUJO quoIqucr prejuízo; • ,.

f) a politico latifàril deve Ser és1ruturadl de tal fonna quo viabilizo ,
ofilrla o I expando pro&re5Iivl d. prestoçio de serviços _ segmentos maia~~
da sociedade;

.. s) na prestaçio do~ .trov.s da red~ pública nacionaI. OI~
hàsicos, em regiiles pobres e de haixa densidade populaclonaI. deveria ser sub~d!Ido'.
pelos recursos provenientes di prestlÇio de serviços sofis\[cados. em regiiles ricas • de
alta densidade populaciolla1; . . •

h) os impostos ipcidentes sohro a utilizaçiO de ~rtO! do
te~nicações serlo nccessarioniente seletivos. emfu~ de SUl ....ncialidade;

111- qUlJllo à cap~taçio tecnológica:
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a) a pesquisa e o desenvolvimento cientifico. tecnológico e industrial do
Brasil no setor de telecomunicações devem ser promovidos de mo~o a permitir que o
pais possa utilizar meios e técnicas direcionados para a solução de problemas nacionais e
para o beneficio da sociedade brasileira.

b) o setor produtivo de capital nacional deve ser estimulado com medidas
concretas que propiciem condições de sua partícipação em condições competitivas em
mercados internacionais de equipamenros de telecomunícações.

c) devera ser efetivada uma parceria estrategíca entre o Estado brasileiro
e a iniciativa privada genuinamente nacional com o objetivo de promover a formação e o
aprimoramento de recursos humanos altamente qualificados e especializados no setor de
telecomunicações. quer para as atividades estritamente tecnológicas. quer para a
administração publica e privada. quer para o detalhamento das políticas publicas
estabelecidas por esta lei.

d) a aquisiçio de equipamentos para o desenvolvimento das atividades e
dos servíços inerentes a rede publica de telecomunicações deve privilegiar a tecnologia
nacional, o fortalecimento econàmico·financeiro e comercíal da empresa nacional e o
estimulo à redução de custos dos produtos e serviços. assegurando-lhes maior
competitividade internacional;

Paràgrafo unico A inobservância. por agentes do Poder Executivo. dos
principios e das diretrizes estabelecidos neste artigo. quer na elaboração de instruções de
serviço, 'quer no desenvolvimento da ação administrativa. é razão determinante para a
nulidade do ato e responsabilização do agente,

Seção 11
Das Atividades de Telecomunicações

Art. 4° Telecomunicaçio é o processo tecnológico que viabíliza a
difusão. transferência ou recepção de simbolos._ sinais. marcas, dados, escritos. imagens.
sons ou informações de qualquer natureza. por fio. cabo, radioeletricidade. sistemas
ópticos ou quaisquer outros sistemas que utilizem eletromagnetismo.

Art.SO. Consideram·se atfvidades de telecomunicações aquelas ligadas ao
estabelecimento de co-municação à distância. com a utilização de procesSQ
eletroma?Jlético e e, especificamente. as seguin~es;

I· peSquisa. desenvolvimento. produção, importação e exportação de
componentes. peças. aparelhos equipamentos e estações de telecomunicações;

II~ fabricação. venda, locação, comercíalizaçio e prestação de serviços
de instalação e manutenção.de componentes, peças. aparelhos, equipamentos e estações
de telecomu.nicações;

, 1lI~ planejamento. gerenciamento, operação. comercialização.
faturamento e cobrança de serviços de telecomunicações,

(V~ administração. treinamento, outorga de concessões. permissões 'C

autorizações. fixação de critérios tarifários, e fiscalização do uso dos recursos de
telecomunicações~

V- adminsitração, atribuição. controle e fiscalização da utilizaçio do
espectro de freqoências; .

VI~ utilização de recursos de telecomunicações em proveito proprio ou
para a exploração comercial de serviços.

Seção 1II
Do Sístema Nacional de Telecomunicações

Art6° O sistema Nacional de Telecomunicações e constituido por um
conjunto operacional continuo e tecnicamente compativel de equipamentós instalados
em estações interligadas por meios eletromagnéticos.: capaz de executar as funções
sistêmicas de codificar. armazenar, comutar. ratear. transportar e difundir, de forma
plena ou restrita, informações de diferentes naturezas e procedências>

Parágrafo único O sistema Nacional de Telecomunicações é composto
de uma rede básica. de redes complementafes. áreas operacionais e áreas de segurança.,
assim definidas:

(. a rede bãsica tem âmbito nacional e está capacitada a realizar todas as
funções sistêmicas para interligar todas as áreas operacionais entre si e propiçiando as
interligações internacionais e com areas de segurança~

11- as redes complementares estão capacitadas a realizar todas as funções
sistêmicu para interligar todos os pontos internos de uma mesma area operacional;

III~ áreas operacionais. ou areas de acesso, são micro-regiões delimitadas
em função do interesse de tráfego de informações~

.' IV-áreas de segurança são as áreas operacionais situadas na faixa de
fronteira e quaisquer outras delimitadas como tal pelo Estado Maior das Forças
Armadas, em função dos interesses de segurança do Pais;

Art. 7° Objetivando assegurar a estrutura e a racionalizar Õ, emprego do
Sistema Nacional de Telecomunícações. a Comis,são Nacional de TeIecomunicaçõe5
estabelecerá normas técnicas, condições de tràfego mútuo e regras de acesso a serem
compulsoriamente observados pelos executores dos serviços.

Parágrafo único. O Ministêrio das Comunicações ao propor e a
Comissio Nacional de Telecomunicações ao aprovar O Plano Nacional de
Telecomunicações discriminarão as Áreas Operacionais de Telecomunicações e as
localidades nela compreendidas,....

Art. 8° Visando evitar custos desnecessàrios e transtornos inevitáveis
decorrentes da duplicação da infra-estrutura de empresas de serviços elétricos, de
transporte ferroviário. de telecomunicações e quaisquer outras provedores de serviços
públicos. fica instituída a obrigatoriedade da celebração de convênios destina4~s a
assegurar o uso mútuo e gratuito de suas redes qe. transmissão. dutos. fios, cabos,
postes e quaisquer outros meios fisicos relacionados á infra..estrutura. respeitada a
competência legal de cada setor.

An. CjO. O transporte. a transferência, a recepção e i. difusio de
informações através de fios. cabos e outros meios fisicos que utilizem as vias pública
somente poderão ser feitos através das redes que integram o Sistema Nacional de
Telecomunicações. as quais deverão estar disponiveis para quem o solicite, através do
pagamento das tarifas correspondentes,

An.IO. É expressamente proibida a cessão gratuita ou mediante locaçio
dos meios da rede pUblica para revendedores (rl!.'íf!/"m;) ou qu?isquer outros
empreendimentos de intermediaçio entre a empresa prestadora do serviço público
essencial e o usuário final do serviço de telecomunicações.

Paràgrafo unico. A utilização de chamada (t:allba"k) ou quaisquer outros
anificios tecnológicos por usuários de serviços. ou por outras pessoas fisiclS ou
jurídicas. atuando no Brasil ou no exterior. com a finalidade de propiciar' fraude ao'
pagamento de impostos incidentes sobre as telecomunicações geradas no Brasil, com a
con5Cquente reduçio de tarifas. caracteriza uso indevido do serviço e autoriza a empresa
prestadora a interromper sistematicamente a comunicaçio ou a utilizar todos 05 meios
tecnológicos ao seu alcance para evitar a pràtica.. sem prejuizo de eventuais
procedimentos penais e civis contra as pessoas envolvidas na infraçio.

SeçàolV
Dos Serviços de Telecomunicações

Periféricos e Essenciais

Art. 11. Constituem serviços de telecomunicações as diferentes
utilizações que se pode obter com o emprego do processo tecnológico que viabiliza •
comunicação i. distância através do eletromagnetismo.

Panigrafo único. Os serviços de telecomunicações são definidos e
classificados em razão dos fins a que destinam, do sistema eletromagnético utilizado e
da natureza e do àmbito da informaçio a ser gerada, difundida. transmitida e recebida
em seu destino.

Art 12, São considerados serviços periféricos de telecomunicações todos
aqueles que prescindem da rede publica para serem explorados e que contribuem
c·omplementarmente para o atingimento dos objetivos da Politíca Nacional de
Telecomunicações

§ 10 São considerados serviços periféricos'

I~ os serviços destinados à. teledifusão de informações. dentre os quais:

a)- os serviços de radiodifusão sonora (nldio hroadr:a.\'IJIIK);
b)· os serviços de radiodifusão de sons e imagens (televisão

hroaJ(:a.\'lIIJg).
c)~ os serviços de repetição e retransmissão de ràdio e TV

(hroadca.\/mg).
d)· os serviços de televisão por assinatura.
e)- os serviços de videodifusão (ou de difusão de dados)~

0- o serviço de música funcional.

(1- os serviços destinados ao uso individualizado. dentre os quais'

a)- o serviço de radioamador;
b)~ o serviço de radio do cidadão.

m~ os servíços destinados ao uso corporativo e operacional. dentre os
quais,

a)- o serviço de radíochamada (hlps t! pagmf!)~

b)- o serviço de frequência padrão.
c)- o serviço de sinais horarios;
d)- o serviço de boletins meteorologicos.
e)- o serviço de radioautocine:
t)~ o serviço de radiotaxi;
g)- o serviço de supervisão, controle e comando tmmking),
h)- o serviço de segurança e regularidade do transporte (/rllnking);
i)- o serviço de radiodeterminação;
j)- o serviço privativo~

l}- o serviço de telemensagem

§ 2°. A entidade prestadora de serviço periférico em àmbito regional.
nacional ou internacional que tiver necessidade de transportar a infonnação gerada.
deverá. utilizar o Sistema Nacional de Telecomunicações.

§ 3°. Somente sera admitida a formação de redes privativas para
prestação de serviços periféricos quando. na data do pedido. a localidade que· se
pretende atingir ainda não estiver servida pelo Sistema Nacional de Telecomunicações
ou quando, mesmo servida. a prestadora do serviço essencial estiver tecnicamente
impossibilitada de dar atendimento imediato ao pedido_

An.13. São considerados essenciais para a execução da Política Nacional
de Telecomunicações e o conseqoente atingimento dos seus objetivos os seguintes
serviços e atividades.

I~ planejamento. instalação. manutenção, operação. gerenciamento e
exploração econômica do Sistema Nacional de Telecomunicações, inclusive suu
conexões internacionais;

I1~ o lançamento. o rastreamento. a instalação e a operação de sateJites e
de estações terrestres, bem como a exploração comercial das diferentes modalidades de
serviços essenciais de telecomunicações por meio de satelnes de telecomunicações~

III~ o transporte inlegrado das diferentes modalidades de ~rviços
essenciais de telecomunicações.
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IV- a exploração dos serviços telefônicos fixos e móveis, em âmbito
nacional. regional e local;

V-a exploração dos serviços de transferência de dados:
VI- a exploração dos servíços de transferencia de textos e imagens;
VII· a utilização das freqüências exclusivas dos serviços oficiais (das

Forças Armadas, Governamentais e de Segurança Publica)

Parágrafo único. Serviços essencía15 do todos aqueles prcstMios de
forma ininterrupta, por intermédio do Sistema Nacional de Telecomunicações. e
acessiveis a qualquer pessoa.. natural ou jurídica. e destinados a satisfazer necessidades
de intercomunicaçio de qualquer natureza,

Art. 14. exploração dos serviços periféricos de telecomunicações será
desenvolvida pela Uniio. diretamente ou mediante outorga de concessio ou de
permissio. conforme a natureza do serviço. seu âmbito e grau de responsabilidade
perante 05 objetivos da Politica Nacional de Telecomunicações.

Parágrafo único. Excepcionalmente. Os Estados e os Municípios poderio
ser IUtorizados a explorar determinados se!Viços periféricos de telecomunicações.

Art, 15. COl15litui obrigaçio da Unilo, a ser cumprida por orgias de SUl

administraçio centralizada ou através de sociedades anônimas sob seu controle
acionário e diretivo. desenvolver as atividades e explorar 05 serviços considerados
essenciais para a consecuçio da Política Nacional de Telecomunicações. nos termol do
art, 13 desta lei,

Parigrafo único. A Uniio poderá outorgar concessio. nos termos
estabelecidos nesta lei. para a explortçio dos seguintes. serviços essenciais:

1- scrviço telefônico móvel. com tecnologia celular digital. em regime de
concorrência com as empresas sob controle acionirio estatat

lI- serviço telefõnico fixo. em regime de mOllOpà1io. em ireu
operacionais onde ainda nio existi rede pública de telecomunicações;

111- scrviços de· transferência de dados e demais serviços essenciais de
telecomunicações. em regime de compet:içio. dentro de uma mesma localidade ou
interligando diferentes localidades de uma mesma irea operacional.

Art. 16. Visando assegurar a democratizaçlo da ínformaçio e a sua mais
ampla difusio. e objetivando evitar fOrMlÇio de monopólios e oligopólios privados. bem
como outras formas de controle da opiniio publica ou de restrição 10 acesso aOs meios
de comunicaçlo. fica assegurado I qualquer pessoa fisica ou jurídica utilizar o Sis~
Nacional de Telecomunicações para a preslaçio de serviços de infonnaçio,

§ 10 A prestlçio de serviços de informações I que se refere este artigo
compreende as atividades de produçio. coleta. armazenamento. processamento e
comerciaJizaçio de textos. marcas, documentos. sons. imagens ou outros elementos de
conhecimento passivcl de interpret&Çlo e de transferência através de telecomunicações.

§ 2-. Os serviços de telecomunícações se iniciam quando as informações
produzido' se transformam em sinais eletromagnêticos destinados ao transporte Ilraves
do Sistema Nicional de Telecomunicações.

§ 3-, O transporte atraves do Sistema Nacional de Telecomunicaçõcs
com~reende 1$ funções' de armazenamento. comutaçio. codificaçio. transferencia.
di51ribuiçio e entrega da informação aos destinalàrios.

§ 4-, Inexistindo disponibilidade de meios nas áreas operacionais do
Sistema Nacional de Telecomunicações,. as entidades especializadas na preslaçio de
serviços de· informações poderio custear a ímplantaçio e a expando necessária.
recebendo da empresa prestado... do serviço público a correspondente indenizaçlo,
confonne disposto em regulamento,

§ 4', É vedado &O prestador de serviço de informações operar quaisquer
funções de telecomunicações para SOU1 usuirios ou para terceiros sem prévia concessio
ou pennlSlio,

§ 5', O preço da informaçio é estabelecido livremente pelo pre.tador do
serviço. devendo a fatura de cobrança discriminar com exatidio c sem acréscimos o

vrJor referente ao pagamento"da tarifa correspondente ao transporte da informaçio pelo
sistema Nacional de Telecomunicaç~es.

Art. 17. É assegurado ao usuário de serviço de telecomunicações utilizar
meios próprios ou fomeçidos por empresas especializadas para acrescentar valor aos
serviços que lhes são prestados.

ArtlS, A ínstalação de qualquer estação ou equipamento capacitado.
comutar. transferir ou difundir informações a distância por processo eletromagnético
depende de prévia concessão. pennissio ou autorização do órgio competente do
Ministério das Comunicações.

. § I", O fiulcionamento de estações ou equipamentos transmissores.
comutadores ou difusores de telecomunicações é subordinado a prévia licença. onde
constaria as características básicas e que só serã expedida depois de verificada em
viMoria a ob5e1"Vância de todas as exigências legais e regulamentares.

§ 2°. A restrição de que trata este artigo não se aplica aos tenninais da
rede pUblica. ~em tampouco ás estações e equipamentos de potência reduzida e
freqüência limitada. para uso domiciliar e condominial. como definido em regulàmento.

Capítulo ((

Do Órgão Regulador

Comissão nacional de Telecomuniaçõe5 (CONAT)

Art, 19· E instituii:la. ~ Çomissãç>.' N'~cíonal. de Telecoq'lunicaçõts,
CON~T, como órgão reg,.dador autônomo, auxiliar do Congresso Nacional. nos tennos
do art. ,21. inciso XI. da Constituição Federal, com a competéncia, composiçio e a
organização definidas nesta lei.

Seção I
Da Competência.

, . I Art. 20, A C:OÍníS'g~O Nac)cm'al de Tçlecomunicações - CONAT - tem a
finalidade de ~5_segur8T a consecução. do~ objetivos da Politita Nacional de
Telecomunicações e. particularmente. competência para:

1- supefVlsionar o cumprimento da Política Nacional de
Telecomunicações pelas entidades que exerçam atividades de telecomunicações;

11· realizar. por iniciativa própria, ~a Câmara dQ' Deputados. do,Senado
Federal. de Comissão técnica ou de inquérito, vistorias. inspeções e análises em
empresas públicas e privadas que.· a . qualqu~ .título, e~ecutem atividades de
telecomunicações; .

UI- assessorar o Congresso Nacional no. cumprimento de sua.
compc;tência para legislar sobre telecomunicaçõc;s, realizand9 estudos. ~uisas.
pareceres e anteprojetos de lei relativos ao desenvolvimento de novas tecnologIu e a
melhor fonna de sua implantaçio no Brasil; .

. IV-fiscalizar diretamente a ob$Crvãncia, por parte du empreus sob
controle acionário estatal. das disposições desta lei:

. V~ aprovar. na qualidade deórgào regulador autônomo. 'por maioria
absoluta de seus membros. a edição de Resolução Normativa destinada I:

. a) aprovar o Plano Nacional de Telecomunica~õe5, bem co~ as SUIS

revisões;
b) promover e estimular o desenvolvimento da indústria de equipamentos

de telecomunicações. dando preferência ã,quetes cujo capital. na sua maioria. pertença a
acionistas brasileiros:

c) estabelecer critérios tarifirios complementares à política tarifãria
fixada nesta lei. instituir a sistemática para o reajuste de tarifas e lutc.rizar os seus
reajustes. quando necessários;

d) estabelecer nonnas técnicas e especificações a serem observadas na
planificação da produção industrial e na fabricação de peças. aparelhos e equipamentos
utilizados em telecomunicações;

e} estabelecer normas complementares as leis e regulamentos em vigor.
visando o desenvolvimento da prestação dos serviços de telecomunicações;

VI- alterar o Plano Nacional de Telecomunicações. sempre que isto se
mostrar necessário para ajustá~lo à Política Nacional de Telecomunicações estabelecida
nesta lei;

VII- representar contra medidas provisórias, decretos e instruções de
serviço do Poder Executivo que exorbitem de sua competência para editar atas
administrativos com finalidade de facilitar o cumprimento desta lei;

VIII- acompanhar o desenvolvimento de novas tecnologias. editando.
com rapidez. normas destinadas a permitir a sua implementaçio no Brasil segundo os
objetivos da Política Nacional de Telecomunicações;

IX. exercer outras atividades que lhe forem delegadas pelo Senado
Federal;

X~ elaborar o seu Regimento Interno que. para entrar em vigor. deverá
ser aprovado pelo Senado Federal.

Seçio II
Da Composiçio e Organizaçio

Art,21. • A Comissio Nacional de Telecomunicações é integrada por 9
(nove) membros. terá um Presidente de livre nomeaçio do Presidente do Senado
Federal e ..... constituida: .

I· 1 (um) membro. indicado pelos pequenos usuirios de serviços.
encolhido por sorteio púbfu:o, dentre as pessoas fisicas usuári.. de setViços que tenham
se candidatado à funçio;

lI· 1 (um) membro, indicado pelos grandes usuirios de· setViços,
escolhido. por sorteio público, dentre possoas jurídicas usuirias de setViços que tenham
se candidatado à funçio;

111· 1 (um) membro indicado pela indústria de fabricantes de
equipamentos. escolhido por sorteio público dentre uma lista triplice apontada pela
ABINEE; ,

IV· 1 (um) membro indicado pelos empregados du emptesas
prestadoras de serviço públicos essenciais de telecomunicações, indicad<- pela maior
federaçio de empregado.;

V· I (um) membro indicado pelo Estado Maior das forças Armadas -
EMfA;

VI· I (um) membro indicado pelos partido.' que fàzem oposiçio ao
govemo;

VII· 1(um) membro indicado pelo Ministério du Comunicações;

,VIII- I (um) membro indicado pelo Ministério Púçlico Féderal, indicado
pelo Procurador Geral da República. '
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Art. 22. A Comissio Nacional de Telecomunicações lem sede no Distrito
Federal, qUldro próprio de pessoal. consliluido de acordo com o art. 61 da Conllituiçlo
Fedetal e com jurisdiçio em lodo o território nacional no locante às atividades de
te1ecomunicações descritas nesta lei.

§ I·. O mandato dos membros do CONAT é de 7 (sele) anos em regime
de dedicaç10 exclusivl.

§ 2·. Para assegurar plena indepeodéncia nas dacisões que lhe forem
confiadas. durante o exercício do mandalo, lOS membros do CONAT sio assegurados,
no que couber, as mesmas obrigações. garantias, prerrogativas e impedimenlos devidos
lOS ministros do Tribunal de Conlas di UnÍiP.

§ 3·. Os membros do CONAT deveria SIlisfazer os seguintes requilitos

, § )8, S~cied.~ controladas sio aquelas nas quais. Uniio, diretamente..
ou .traves da Telebra~ ~ titular de direitos de sócio que lhe megure. de modo
==~::s~ponderancla nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos

• §, 2·. Sociedades coligadas sio aquelas que integram o Sistema Telebràs
nl.quahdlde de concessionária, assegurada à.União. através di Telebràs. participar com
ate doze p?r ~t? das ações q~ int.egram o,~ capital vontante. Esta parricipaçio;
~ra mtn,?ntana. assegura a Umio o direito de vetar determinadas decisões
relacionadas a prestaçio de serviços, conforme disposto no estatuto social da empresa.
aprovado como condiç1o para o ato de outorga.

mínimos:
a) ser brasileiro. com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco

anos de idade:
b) ler idoneidade moral e repulaçio ilibada;

c) ter notórios conhecimentos da história, da legislação, da evolução
tecnológica e das políticas públicas de telecomunicações., adotada no Brasil e em outros
plÍses~

d) ter mais de dez anos de exercicio de funçio ou efetiva atividade
profislional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior,

§ 3·. O Sistema Telebràs é <.Onstituído por uml sociedade controladora,
uma operadora da rede básica, seis operadoras regionais di rede complernentar e tantas
soci<dades coligadas quantas forem as concessões outorgadas para I exploraçio de
serviços essenciais de te1ecomunicações.

Art. 27. A TelecolllUni<:ações Brasileiras S.A. • 'Telebràs, sociedade
anônima com sede no Distrito Federal, desempenha as funções de controladora de um.
sistema empresaria1 de àmbito nacional, .oboervad& I seguinte competencia especifica;

. Art.28. É assegurado I qualquer do povo edquiri( ações da
Te1ecomumcações Brasileiras S.A. • TELEBRÁS observadis as condições
estabelecidas nestllei, •

1- acompanhar e gerenciar I execuçio do Plano Nacional de
Telecomunicações;

• .•1I- lvaliar'o desempenho de suas empr.... coligadas e controladas,
Itraves de indicadores;

, lU..co~~ e,aprovar o orçamento de investimentos das empresas de
seu Sistema empresarial, a VISta das melas estabelecidas no Plano Nacional de
Telecomunicações;

IV- propór à Comissio 'Nacipnal de TelécomiJnicações I ltua1izaçio.
correçio, explJlSiio e melhoramento do Plano Nacional de Telecornimicâções;' ,.

. v- participar acionariamente, em nome do Governo Federal nu
SOCledad~ controladas .•• coligadas que expkiràm ~s públicos essenciaÍs eM
telecomunicações do PaiS; .
. VI~ gerir sua participaçlo acionária nu empresas que integram o seu
SlSl~ empresarial, de modo I assegurar o cumprimento dos obietivos di Politica
NlCtonal deTe1ecomunicaÇões;

. . VII- p~~er. ~ estillltilaf it formaF e"ó treinamento de peUoaI
especializaçio, necessano as IlMd&des das telecomunIcações nacionais;

, VIII- proJnover e estimulai a' pesquisá e o 'desenVolvimento de
eqwpamentos de telecolllUnicações;

IX- assegl1rar a exploraçio harrnànica dos ieMços essenciais de
telecomunicações. impeditído • competiçio predatória 'e nociva 105 interesses
empresariais do Sistema Telebràs.

Clpílulo 11I
Do Plano Nacional de Telecomunicações

Art.23. O Poder Executivo planejará a expansio qüinqüenal do setor de
telecomunicações, sob a forma de um trabalho cstrategico vinculado à Política Nacional.
de Telecomunicações estabelecidl Destilei.

§IO. Encaminhado à Comissão Nacional de Telecomunicações - CONAT,
para aprovaçio, o Plano Nacional de Telecomunicações será publicado e submetido a
tantas Audiências Públicas quantas f..:. em julgadas indispensáveis para o seu
aperfeiçoamento.

§ 28
• O Plano Nacional de Telecomunicações estabelecerá, dentre outros

requisitos a serem estabelecidos em Resoluçio da CONAT, o seguinte;

a) delimitaçio das áreas operacionais de telecomunicações a que se refere
o artigo 6·, parágrafo único. inciso III destilei;

b) identificaçio. dentro de cada árel operacional. das localidades em que
ainda nio existia rede publica de telecomunicações., e estabelecimento de cronograma
para a sua implantaçio. através de delegação de concessão à iniciativa privada;

c) identificaçlo. dentro de cada arca operacional. das localidades em que
já existia rede publica de telecomunicações. e estabelecimento de cronograma para a sua
expansio eo seu melhoramento pelas empresas sob controle aciomirio estatal.

d) classificação das arcas operacionais em quatro grupos decrescentes.,
atribuindo-se ao grupo de maior potenc:ial econômico e peso 4 (quatro). tendo em vista
que as licitações para a implantaçio do serviço telefônico móvel deverão prever o
atendimento simultâneo em duas áreas operacionais, de tal modo que a soma do
potencial econômico das duas âreas nunca seja superior a 5 (cinco).

ordinirias.
§ I·. A Telebràs é uml companhil abertl e suas ações são preferenciais e

Seção li
Do Sistema Telebrâs

. Seçio I
Oos Orgãos e Entidades Vinculadas

An.24. A execução da Potitica Nacional çle Telecomunicações será
assegurada pelo Ministcrio das Comunicações, por intennédio dos órgios que o
integram e das entidades a ele vinculadas.

Parágrafo único. Sio órgios especificos do Ministério das
Comunicações, encarregados da adminiStrlçio. outorga, contróle e fiscalizaçio das
atividades a que se refere o artigo 5° desta lei:

§ 2·. As IÇões preferencilis da Telebràs asseguram preferêncil no
recebimento de dividendos. nio conferem -direito de voto, nio sio conversíveis em
ordinárias e sua etnissio é limitada a 213 do total das ações emitídas.

§ 3·. As ações ordinárias da Telebràs sio de 3 (três) cI...... designadas
como "A". "B" e "e", em funçIo de SUIS caraeteristicu e du vantagens que conferem a
seus titulares.

§ 4·. As ações ordinárias classe 'A' correspoodem I 51% (cinqüenll e
um por cento) do total de ações com direito a voto e apresentam as seguintes
caraeteristicas:

I) sio privltivas da Uniio, de pessoas juridicas de direito público interno
e de fundos de pensão de empregados de empresas do Sistema Telebràs;

b) I Unilo deterá, no minimo. e em caráter permanente, I metade mais
uma destas ações, cabendo-lhe. nos aumenlOS de capital social, subscrever o montante
necessário para assegurar o controle acionário e di....ivo da sociedade;

c) é nula de pleno direito qualquer transferêncil de ações efetuada pela
Uniio. hem como qualquer aumento de capital ou subscriçio de ações que possa
resultar em perda, pell Uniio. do controle acionário e diretivo di Telebràs e de seu
sistema empresarial; .

d) votam sempre em separado. dentro de sua cI..... 'lCompanhando o
voto da acionista Unilo;

e) asseguram I eleiçio de 3/5 dos cargos de administraçio e de 2/5 dos
cargos de fiscalizaçio da sociedade; ,

f) sio inalienáveis, salvo pârI as entidades qualificadas para serem

g) do, pela ordem, as últimas a receber dividendos.

§ 5°. As ações ordinárias cluse °B' correspoodem a 20% (vinte por
cento) do total de ações com direito a voto e apresentam as seguintes caracteristicu ti
vantagens;

I) admitem I portabilidade das ações. não havendo restrições quaruo à
nacionalidade di pessoa fisica ou juridica;

b) assegurar o direito de vOlo em separado, para o ~imento de 1/5
dos cargos de adminislraçio e 1/5 dos cargos de fitcalizaçio;

c) asseguram o recebimento de dividendos logo em seguidl la
assegurado 10 acionista preferencial.

acionistu;

§ 68
• As ações ordinárias classe "e" correspondem a 29".4 (vinte ti nove

por cento) do total de ações com direito a voto e apresentam as seguintes
características:

Art.25. Sio entidades vinculadas ao Ministério das Comunicações;

1- Secretaria Nacional de Fiscalizaçio - SENAF;
1I- Secretaril de AdminiSlraçio de Freqüéncias • SAFRE;
1II- Secrellril de Outorga e Controle de Serviços Concedidos - SECOM;
IV- Secretaril de Outorga e Con.'ole de Serviços Permitidos - SEPER;
V- SecrCllria de Outorga e Controle de Serviços Autorizados· SOAUT;
VI- SecrelIril de Serviços Postais - SESEP;
VII- SecrCllria de Tarifas de Serviços Essenciais· SETAR;
VIII- Secretaril de Pesquisa, Desenvolvimento e Aquisiçio de Produtos

I· sociedades anônimas sob controle acionário estatal que constituem o
Sistema Telebràs. na forma destilei;

1I- Fundaçio' 'Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento das
Telecomi1nicações.

-SPqD.

Parágrafo unico. Constitui responsabilidade indelegável do Ministro de
Estado das Comunicações exercer supervisão sobre as empresas e entidades vinculadas
â sua pasta.

Art.26. As atividades de instalação. manutenção. operaçio e exploraçio
dos serviços essenciais da rede pública de telecomunicações são da responsabilidade de '
um sistema empresarial. integrado por sociedades controladas e coligadas, denominado
Sistema Telebràs.



Novembro de 1995 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPurADOS Quinta-feira 23 06271

I) exigencia de nacionalidade brasileira pua o acionista;
b) asseguram o direito de voto. em separado. para o preenchimento de

1/5 dos cargllJ de adminiSlrtçlo e 2/5 do. cargo. de fiscalizaçio;

An. 29, Integram o Si.tema Telebris na qualidade de sociedades
controladas:

I· En1praa Brasileira de TeIecormmit:açõe - EMBRATEL - aocíedade
........ de ltnbito nacionaJ, com lOlIe 110 Rio de Janeiro - RI, com a aeguinte
compet6lcia: ,

a) inItaIar. manter • operar~ a rede báica do Sistema
NacioDIl de TeIecoroonicloçl

b) inItaIar. JlWlter e operar direlamenle a conexõeI internacionai. do
Siltema Nacional de Tdecomunicaçl5eIai incIuldos OI SlléIites det~ e
OI eabos lUbmarinos de teIecomunicoçõe

c) explorar OI lOrVÍÇOI eueociais de telecomunicaçOes entre a úeu
operacionais epropiciar a interligações intemacionais;

d) prover teenoJosia Idequada. preIlaçio de serviços de infonnaçIo por
&mu indMduais •~ viundo c:riIr coodíçõeI objetiva para impedir o
c:ontroIe da informIçIo por oJiaopóIioe;

.) alugar meios • cin:uitOl pera empresas concessioníriu de serviço. de
lIIecomunicaçõe 1101 termoa do alO de outorp;

II- Telecomunicações no Norte S,A. - TELENORTE, sociedade anônima
de imbito regional e juriadiçlo 1101 Estados do Muanhio, Amapá, Pará, Roraima,
Amazonu c Rondõnia;

III· Telecomunicações do Nordeste S.A. - TELENORDESTE, sociedade
anônima de irnbito régional e jurisdiçio no. E.tedo. da Bthia, Sergipe, Alagou,
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pi.ui;

IV- Telecomunicaçlles de Sio Paulo SA • TELESP S.A.. sociedade
anônima de âmbito regional e juriadiçlo no Estado de Sio Paulo;

V- TelecomuniCAÇÕe' do Sul S.A. - TELESUL S.A., sociedade anônima
de âmbito regional e juriadiçlo nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa
Catarina;

VI- Telecomunicações do Sudeste S.A.- TELESUDESTE SA 
sociedade anônima d. âmbito regional com jurisdiçlo 1101 Estado. do Rio de 1aneiro,
Espírito Santo e Minas Gerai.;

VII- Telecomunicações do Oeste S.A. - TELEOESTE S,A. - sociedade
anônima de imbito regional com juriadiçlo 110. Estado. de Goiás, Mito GrOSlO, Mato
Grosao do Su~ Tocantin. e Distrito Federai,

§ 1· O Poder Executivo deSígtWi em que Estado. funcionario as sedes
dai sociedades referida no. incilO' de II a VII;

§ 2·. As empresas operadoras regionais do Sistema relebris tem, em sua
jurisdiçlo, seguinte competência:

a) instalar, manter, operar e explorar em regime de exclusividade I rede
complementar do Sistema Nacional d. Telecomunicações;

b) explorar, em regime de exc!UlÍvídad.. o serviço telefõnico fixo e, em
regime de competiçlo, o serviço teletõnico mbvel;

c) explorar. dentro de cada área operacionl1. em regime de co~petição,
OI serviçal de transferência de dados e demais serviços essenciais de telecomumc~ções;

d) alugar meios e circuitos da rede complementar de telecomumcações
para empresa concessionárias, nos termos do ato de outorga;. .

e) prover tecnologia adequada á p:estaçlo,de serYIço~ de mfo~o por
firmo individuais e micro-empresu, visando cnar condições objetiVas para Impedir o
controle da informaçlo por oligopólio.;

Art. 30. A admini.trllÇio da Telebris será exercida por um conselho de
admiIÜltraçio e. por uma diretoria executiva., ambos constituidos de cinco membros.

§ 111I
• Sem prejuízo de outros requisitos a serem fixados nos estatutos

sociais. a investidura em cargo de administração de empresas do Sistema Tetebrãs
deverá observar o seguinte:

1- em cargo 00 conselho de administração, pelo menos uma das seguintes
condições:

a) ter fonnação superior e comprovada experiência mínima de dez anos,
em adminiltraçio publica ou privada;

b) ter comprovada experiência profissional de, pelo men05, cinco anos
em empresas do setor de telecomunicações;

c) ter exercido cargo de diretor em empresa do· Sistema Telebrás por
periodo igual ou superior,a doi. ano.,

II~ em cargos de diretoria:
a) presidente ~ ter fonnaçio superior e comprovada experiência mínima

de cinco ano. em admini.trtçio pilblica ou privada;
b) vice-presidente - ter fonnaçio superior a experiência minima de cinco

anos em atividades de direção, planejamento ou coordenação. sendo tres deles em
empresas do Si.tema Telebris;

c) diretor de planejamento - ser Ol1IIenheiro de telecomunicações.
eletrônica ou eletricidade e ter experiencia profissional mínima de cinco anos, sendo três
deles em empresas do Sistema Telebris, em atividade ligada ao planejamento técnico, a
nivel de chefia de divisio, no minimo;

d) diretor ecooomico-financeiro - ter fonnaçio superior a experiencia
profissional mínima de cinco anos em USUntOS ligados á atividade econômico-financeira.,
sendo três delu em empresas do Sistema Telebràs;

e) diretor de recursos humanos - ter formaçiio superior a experiência
profissional minima de cinco anos em assuntos ligados à atividade de formaçio e
desenvolvimento de recursos huma.nos. dentro ou fora do Sistema Telebrás.

§i 2" Os cargos de vice~presidente. diretor de operações e diretor
ecpnômico~fim\l'keíro são privlti'los de empregados·do Sistema Telebrás,

§ 3°. Um dos integrantes da diretoria executiva, eleito pelo acionista
controlador, serã indicado pelos empregados. vedada a sua reconduçio, mediante
eleição previa junto ao corpo funcional, em processo aberto e democrático.

Art.3 I. A administração das empresas controladas pela Telebrás será
exercida ex:c1usivamente por uma diretoria executiva. constituída por até cinco
membros.

Parágrafo único. Sem prejuízo de outros requisitos a serem fixados nos
estatutos sociais, 05 membros da diretoria das empresas controladu pela Telebris
deveria reunir os requisitos ~"igidos para o exercício de cargo idêntico na empresa
controladora.

Capitulo IV

Das Concessões Para Serviços ESIf:nciais

An.32. A exploração de uma ou mais modalidades de serviços
telefõnicos, telemáticos, de transferência de dados e demais serviços essenciais de
tel~munica.ções poderá ser delegada a pessoa juridica nacional, mediante concesslo de
serviÇO público. observado o seguinte regime juridico:

1- a delegação sera precedida de processo licitatório, onde a vencedora
demonstre capacidade econômica e tecnica para o empreendimento. além de se
comprometer com os objetívos da Política Nacional de Tele<:omunicações;

II~ 05 investimentos para a implantaçio e a posterior expansio dos
serviços licitados deverão correr a conta e risco do concessionirio, proibidos
empréstimos de bancos governamentais ou de organismos oficiais de credito;

1II- as empresas se sujeitarão li fiscalização exercida pela ComiS5io
Nacional de Telecomunicações, que poderá requisitar matéria e pessoal ao Poder
Executivo;

IV- o poder concedente publicara, previamente ao edital de licitaçio, ato
justificativo da conveniência da delegação. caracterizando detalhadamente o seu objeto,
I área operacional (atendimento ao pUblico) e prazo de concessão;

V-as tarifas serão fixadas e revistas periodicamente peta poder público,
de tal forma que cubram os custos de operação, remunerem o capital investido,
garantam a expansio e o melhoramento dos serviços prestados e assegurem a reverslo
gratuita dos bens vinculados a prestação dos serviços no final dos prazo da conccssio;

VI~ a taxa de retorno destinada a remunerar o capital investido e a
assegurar a reversão gratuita dos serviços ê de 15% (quinze por cento) ao ano;

VII~ o prazo das concessões sera de 20 (vinte) anos. findo o qual os fios.
cabos. dutos, radioestaçôes. centrais comutadoras e quaisquer outros bens vinculados à
prestaçio dos serviços revenerão sem ônus ao patrimônio da União;

VIII· as tarifas dos serviços pilblicos concedidos seria fixada pelo preço
afetado e serão revistas segundo 05 critérios ofenados na proposta vencedora de
IicitlÇio, proibida qualquer alteraçio nestes critérios sem prévia autorizaçlo da
CONAT;

IX- somente .erio habitedas na licitaçlo para a prestaçlo de seMÇOI
públicos essenciais as empresas que. em sua constituição, qpservem o seguinte:

a) inscrevam, em seu objeto social. a finalidade exclusiva de presta
serviços de telecomunicações e desenvolver atividades que lhes sejam afins ou
correlatas;

b) sejam constituídas no Brasil e assumam a forma de sociedade anônima
de capital aberto;

c) estabeleçam em seu estatuto social que. pelo menos, 80-A (oitenta por
cento) das ações ordinárias com direito a voto pertenceria a brasileiros;

d) assegurem a brasileiros os cargos de diretoria e a bmileiros ou a
estrangeiros residentes no Brasil há mais de 10 (dez) anOS os cargos de supervisio e
gerencia intermediária;

X~ em nenhuma hipótese seri admitida a fusão, incorporaçio. operaçlo
conjunta ou qualquer prática tendente a formação de monopôlio ou oligopólio privado,
de fatO' ou de direito;

XI- a escolha de equipamentos a serem empregados na prestaçio dos
serviços obedecerá a um processo seletivo, sendo proibida a participaçio de empresa
fabricante de equipamentos no setor de prestaçio de serviços públicos essenciais;

XII~ quaisquer informações relativas a, empresa prestadora de serviço
pUbHco penencem i sociedade, que poderá requisitá~las por intermédio do MiIÜstério
Público ou da CONAT;

XIII- a abertura de licitação para area operacionaJ onde já opere empresa
sob controle acionário estatal deverá ser autorizada pelo CONAT, após audiência
Pública. onde serio examinados os motivos expostos pelo Poder Executivo. que 4everí.
demonstrar a inviabilidade econômico financeira da expansão ser desenvolvida pela
empresa estatal, com financiamento de fornecedores. prazo de carência e pagamento
posterior decorrente de recursos provenientes da própria exploraçio dos serviços, bem
corno enumeração das vantagens da. conveniência da adoçio de um regime competitivo
e sua comprovaçio;

XIV- após a proclamaçio do resultado da licitaçio, e antes de assinado o
contrato de concessio, a sociedade vencedora notificara a Telebrá5 para que exerça o
seu direito de associaçio. na forma desta lei,

Seção I
Dos Serviços Teteronicos

An.33. Os serviços telefilnicos sia destinados a .proporeionat a
intercomunicaçio atraves da transmissio da voz, ou. em certos casos, de outros sons.

Parágrafo único. São, dentre outros. serviços telefônicos:

1- serviço fixo convencional;
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privadas.

li- serviço fixo celular;
IU- serviço móvel celular.

Art.34. o serviço teletõnico móvel celular propicia a intercomunicaçio
através d. radiotransmissio da voz ou. em certos casos, de outros sons. com a
utilizaçlo de terminais tel.mnicos móveis (portát.is, transportáveis ou veiculares).

Art. 35. O serviço t.l.mnico móvel celular será expl~rado em regime
competitivo. entre empresas sob controle acionário estatal e empresas privadas. com •
utilizaçlo d. duu fáixas diferenciadas d. freqüênci.. d. opc:ra>io:

I· Faixa "A" - destinada a prestaçio de serviços por empresas sob
controle acionário estatal;

II - Faixa "B" • destinada a prestaçio de serviços por concessionário

Parágrafo único. Na Iicitaçio para a outorga d. pr.staçio d...rviços por
conceS5ionárias privadas. além das condições gerais previstas no artigo 26 destá lei, •
deverá ser observado o seguinte:

I - só será admitida a prestaçio do serviço na faixa "B" com o emprego
da tecnologia digital. equipamento. produzidos no Brasil;

II - a cada concessio corresponderá du.. áreas operacionais distintas,
nos termos do ano 23, §:ZO, letra "C", que deveria tcr o seu inicio de operaçio na mesma
~a .

Capítulo V
Da! Disposições Finais e Transitórias

Art. 36. A utilização do espaço orbital por satélites de telecomunicações,
bem como a distribuição de frequencias do espectro radioelétrico observarâ em todos os
caos a seguinte ordem de precedência;

1- serviços vinculados à defesa nacional e it segurança pública;
11- serviços essenciais, explorados de forma continua. por intermedio do

sistema Nacional de Telecomunicações, e destinados. pela ordem; .

a) ao atendimento das necessidades de população;
b) a segurança do transpone público~

c) a segurança do patrimõnio:
111- serviços periféricos explorados mediante concessão;
IV- serviços destinados a uso corporativo e operacional;

V- serviços destinados a uso condominial ou individualizado.

Art. 37. As empresas concessionárias de serviços de transferência de
dados poderio implantar redes corporativas complementares dentro de uma mesma área
operacional, desde que destinadas exclusivamente a dar atendimento às necessidades de
intercomunicaçio entre unidades de uma mesma pessoa jurídica ou entre pessoas
jurídicas de um grupo empresarial, com tal definido pela lei de sociedades por ações.

Art. 38. Os impostos que. a qualquer titulo, incidem sobre serviços de
telecomunicações sio classificados em quatro niveis, em função de sua essencialidade,
observado o seguinte:

I- no nivel de alíquota zero ou mais próxima de zero, os selVÍços
prestados em postos ou telefones publicos e a assinatura residencial do serviço
telefõnico fixo convencional~

11- no nível de alíquota entre 3 .e 6 por cento, 0$ demais serviços
telefõnico&. telemáticos. de transferência de dados e oficiais. desde que fixos e prestados
a pessoas fisicas, por intermédio da rede publica de telecomunicações;

11I- no nível de alíquota entre 7 e 1I por cento, os serviços públicos
essenciais destinados a pessoas juridicas de direito privado, inclusive os destinados a
formaçio de redes de natureza corporatlva~

IV- no nivel de aliquota entre 12 e 18 por cento. os serviços periféricos
de telecomunicações. qualquer que seja a sua natureza e a sua destinação.

Art.39. Fica o Poder Executivo autorizado a promover reestruturaçio do
Sistema Tetebrãs na forma prevista nesta lei e, particulannente ao seguinte:

1- a fusão, incorporação e a cisão de empresas do Sistema Telebnis para
atender ao anigo 23 desta lei não poderà por em risco a estabilidade finance;ra daS
empresas envolvidas. nos termos do anigo 137, § 2°, da Lei nO 6404, de 15 de
dezembro d. 1976;

11- a sociedade anônima Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebris
providenciará tantos aumentos de seu capital social quantos forem necessários para
ajustar-se â proporcionalidade exigida pelo artigo 22 e parágrafos desta lei;

llI- o fundo de pensio dos empregados da Embrat.l. denominado
TELOS. • o fundo de pensio dos .mpregados d.. demais empresas do Sist.ma
TeIebris. denominado SISTEL. ficam autorizados a subscrever ações ordinárias classe
"A" da sociedade anônima Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebrás. em qualquer
percentual do patrimônio total aplicado em ações;

IV • a TELOS e a SISTEL não poderão. em conjunto. det.r m~s do que
49'~ (quarenta. nove por cento) d.. ações ordinari.. c1.... "A' da TELEBRAS;

V- os atuais acionistas da Tel~brás, classe ordinária, ficam
automaticamente transferidos para a classe ordimiria "B", assegurados todos os atuais

direitos e assegurados adicionalmente o direito ao recebimento prioritário de dividendel
dentre os acionistas ordinários; ,

VI· .. ações subscrit.. pela União no capit;U social da Embratel • da
T.lebrãs, no periodo compreendido entr. (' de maio de 1966.19 d. fevereiro de 1981,

com a uiilizaçto de recursos provenientes da poupança popular, por meio da
arrecadaçio do Fundo Nacional d. T.lecomunicações. instituido pelo artigo 51 da Lei
n' 4.117, d. 27 d. agosto d. 1%2. sio. para todos os efeitos legais, bens pertencentes á
Unilo, inalienáveis e necessariamente vinculados à prestaçlo, ao melhoramento e à
expando dos serviços públicos essenciais d. t.lecomunicaçõeJ prestados através da
rede pública;

VII- .. ações subscritas prestadoras pela T.lebrás no capital social da
Embratel • das demais empresas prestadoras d. serviços ....nciais d. t.lecomunicaçõeJ
por ela controladas. nos termo. da Lei' n' 5.792, d. 27 d. julho d. 1972. com a
utilizaçio de recursos prov.ni.ntes da participaçio financeira compulsóril da
populaçio. através do mecanismo denominado autofinanciamento. sio consideradas,
para lodo. os .feitos l.gais, bens inalienáveis • vinculados permanentement. á
prestaçio. ao melhoramento. á expansio dos ..rviços .s..nciai. d. telecomunicações
prestado. através da rede pública;

. Art. 40. O Poder Executivo provid.nciará, d.ntro d. 90 (noventa) dias
da vigência desta lei:

I.. a promoçio de concurso público para preenchimento de cargos de
engenheiro, economista., advogado. tecoico administrativo, ténico em telecomunicações.
agente fiscalizador e outros.~ DÚmeTQ suficiente para constituir um Quadro de Peuoal
compatível com a competência do Ministério das Comunicações e o atendimento à
fiscalii:açio e outorga de serviços em todo o territôrio nacional~

11- a implantaçio d. seu Quadro de P.ssoal;
11I. a~tinçio do Con..lho Nacional d. T.lecomunicações;
IV- a ediçio d. decreto .xecutivo estabeleceodo .. competências

especificu dos .orgias que integram a estrutura regimental do Ministério du
Comunicações

Art. 41. Instalada, a Comissão Nacional d. Telecomunicações d.finirá.
imediatamente, o quadro de pC!50al indispensável para o funcionamento de sua
secretaria executiva e realizará concurso publico de âmbito nacional para o provimento
d.cargos.

ArtA2. - O Poder Executivo deverà constituir uma fundaçio destinada a
atuar exclusivamente no campo da pesquisa e do desenvolvimento de novas tecnologiu
em telecomunicações. direcionadas para 05 objetivos da Política Nacional de
Telecomunicações.

§. 1°. A Fundaçio Nacional de Pesquisas e Desenvolvimento em
Telecomunicações terá sede em Campinas, Sio Paulo. deverá ser constituida em prazo
nio superior a 90 (noventa) di.. da publicaçio desta lei. a Unilo será representada pela
Telebrás, com bens • direitos atualmente vinculado. ao Centro d. Pesquisas •
Desenvolvimento daquela empresa.

§ 2'. A Fundaçio será mantida com a contnooiçio compuhória d. todas
as entidades que executem atividades d. t.lecomunicações com fina comerciais, a qUII
correspooderá I 3% (trà por cento) do seu lucro liquido anual, como inscrito em .....
demonstrações financeiras.

'§ 3°. A participaçio da T.lebrás na fuodaçio .. resrringirá ao 'minimo
necessário para que fique permanent.ment. ....gurado o cumprimento da PoIitica
Nacional d. T.lecomunicaçlles estabelecida nesta lei. para que qualqu.r desvio possa
ser sumariamente identificado'c reprimido.

Ar!. 43. A Taxa d. Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL fica
mantida, devendo o CONAR editar ato estabelecendo novos critérios e valores para a
sua cobrança

Art. 44. As .mpresas do Sistema T.lebrás sujeitam-.. ao r.gime jurídico
próprio das .mpr.... privadas, nio t.ndo n.nhum valor juridico qualquer tratamento
diferenciado que lhes venha a ser estabelecido por ato do Poder Executivo.

Parágrafo único. Ressalvadas restrições constitucionais e -legais. ficam
revogados quaisquer tratamentos discriminatórios e outras restrições li açlo empresarial
das empresas do Sistema Telebrás, estabelecidas por decreto executivo, ponaria.,
resolução ou qualquer outro ato de índole administrativa.

Art. 45. No prazo d. 30 (trinta) di... contados da vigência d••tl lei. o
Poder Executivo deverá constituir comissões especializadas, com representação de
todos os segmentos interessados. destinadas a elaborar e propor decretos
regulamentares dos serviços de telecomunicações a que se refere esta I.ei.

Parágrafo único. O Poder Executivo nlo poderá outorgar concessões,
permissões ou autorizaçQes. 11em publicar editais de concorrências para a exploraçio de
serviços até que entrem em vigor os atos regulBg1entares a que se referem este artigo.

Art. 46. Os serviços de radiodifuslo sonora e de sons e imagens a que se
refere a Constituiçio Brasileira em seus anigos 220 a 224. bem como 05 demais serViços
destinados â teledifusio de infonnaçõcs a que se refere o anigo 12, § )0, inciso I. desta
lei. sujeitam-se a legislaçlo especifica sobre a atividade.

Art. 47. A Uniio deverá desenvolver todos os esforços para o
atingimenta da meta estratégica de universalizaçlo dos serviços estabe1ecid& na Política
Nacional de Telecomunicações. devendo para tanto reinvestir integralmente todos 05

dividendos obtidos com a exploraçlo de serviços e reduzir progressivamente a aliquota
do imposto de renda e dos demais impostos incidentes sobre a cxploraçlo de serviços
essenciais de telecomunicações. .

Parágrafo úniCo. A meta estratégica de universalizaçlo dos serviços será
atingida quando a proporçio alcançar o indico de 40 (quar.nta) t.lefones para cada 100
(cem) habitantes.
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Art. 48. Atingido o índíce d. 40 (quarent.) t.lefones para cada \00
(cem) habitantes, • CONAT proporá. ediçio d.lei reestntlurando o Sistema T.lebrís,
.través da qual as .mpresas operedoras de imbito r.gioual deixaria de ser um empr....
sob controle acionário estatal e se tomaria empresas sob controle acionário social.
observadas as seguilllos caracteristi<;u;

\- reduçio progressiva d. participaçio d. Uniio, .través d. sucesso o.
lIUIIIeIllos de capital social, com subscriçio pública d••ções ordinári..;

11-. Uniio, findo o processo, manterá.penu 11% (onze por cento) d.
ações ordinárias com direito a voto. o que deverá lhe assegurar a adminiltraçio
conjunta da sociedade com outTOS acionistas majoritãriol, bem corno o poder de veto,
restrito ••Igumas decisões .specificad.. em lei;

m- pulveritaçio do poder decisório entre quatro cl..... d••ções, d.
fonna a que 15 decisões jamais sejam tomadas por um único acionista controlador.

IV.. participaçio de acioniw.! estrangeiros restrita a 200/0 (vinte por
cento) das ações com direito. voto.

Art. 49 Est. I.i entra em vigor 60 (sessent.) dias após. sua publicaçio
no Diário Oficial d. Uniio.

§ 1°, O funcionamento do Conselho Nãcional de Tel~col11unicações 
CONAT dev.rá ser regulamentado em Decreto L.gi.lativo, assínado pelo Pr••ident. do
Congresso Nacional, no. primeiro. 30 (trinta) di.. de vigéncí. dest.lei.

§ 2". O CONAT será instalado .m .essio .olene, que deverá coincidir
com a data de vigência da presente lei.

An.SO. Slo revogadu 15 disposições em contràrios e. em especial. o
Côdiso Brasileiro d. Telecomunicações, instituido pel. Lei n' 4.117, de 27 d. ago.to d.
1972, •• Política de Exploraçlo dos S.rviço. d. Telecomunicações, instituída pel. Lei
rf 5.792, de 27 dejulho de \972.

JUSTIFICAÇÃO

\. A Polític. N.cion.1 de Telecomunic.ções foi estabelecid.
oriBinalment. pel. Lei n' 4.117, d. 1962, sendo que, p....do. dez anos, a Lei n" 5792,
de 1912. revitalizou·a., uma vez que. no dizer de sua ementa, "Institui I Política de
E.ploraçio doi Serviços de Telcconluic.ções".

No entender do Consresso Nacioual, aquel. politica publica. que fora
consqrad. no texto da COllstituiçio Federal d. 1988, necessita ser corriBida .m seus
objetivos, princípios • diretrizes. O primeiro puso foi dado com • aprovaçio da
Emenda Constitucional rf 8, de 1995, que deu nov•.redaçio 10 artigo 21, incisos XI.
'XII, letra"A", d. Carta M.gu•.

O segundo passo, também apontado expressamente pelo Poder
Legislativo como fundamental, seri a aprovaçio de uma lei ordinária definindo um
_0\'0 modelo institucional para o ttlor. O texto da Emenda à Constituiçio Brasileira
nio I.UIoriza • ediçio de uma 'l<i m.,ror· .uperficia1, só par. cumprir uma formalidade
e. ponanto. meramente cosmética. Como é óbvio. exige que a nova lei trate
especificamente de "1lpectol institueio••iI". o que significa dizer, questões como
objetivos. princípios e diretrizes de uma novl Política de Telecomunicações. ~
alicerçad. nos novos fundamento., devidamente explicitados, • lei deveri di.por sobre
u a orp.nizaçl0 dOi serviçOl". erguendo um novo sistema que complete. inclusive. a
"criaçio de um ó,.po 1'Cll.lador" (arts. I', 2'.3").

Por feliz. . coincidencia esta é. também. a vontade e o compromisso
publico do Presid.nt. Fernando Henriqu. Cardoso. Ao falar. revi.ta E..mo (ediçio de
28 de set.mbro d. 1994), .qu.l. autoridade declarou:

"Aiws (I IIprovoçio tIII. elMllda cOlIstitllcioll(l1 e ~". "filiá "
amplo r/cbaU IIl1Cioll.l, o Go_ elfca"';II""'" projcto-rfe.lá
NDrgtlllkttlldo- o lIJOIkIo inmlflcionlll tleu te1eco",,,,,iclIÇHs,
com In/ti" no ptrpd neK"ltltlor e na ""tlH'itlluk do EslIHIo COMO

fUCIIli:lulor« CDIt"",IJIIor dm coltCasionlÍriu."

O projetCHie..lei que ora se: apresenta tem o propásit,? de contribuir para
o "amplo clt:bate "ac••a\" proposto peto Sr, presidente e, sinwltaneamente, dar pleno
atendimento 10 que determina a Constituiçio.

Um. Mud.dÇII Estrutural

2. Como bem registrou o Exmo. Sr. Ministro d.. Comunicações, Sr.
SéQ!io Motta, "d.ra.te O reai- ..Uitar, boave u.... priv.tizaçio do Estado
braaiIeIr9", oU seja. " .......st....ÍlI UOl Estado p.ra servir.o c.pltal" (cf. Folha de
Sio Paulo, 22.04.95). li na Nova República, esta situaçio se agravou ainda mais,
"quIDdo coacetl6a forara outorpdu leAl lIealluB ~ritériotl, sendo certo que "o
Mísiltérid d.. Co....lcações foi intcl......nt. desm.ntelado e hoje carec. d.....
atn;tura lII'n~Dlapan realiur U IUH tarefa mais elemeatara". SIo neceS5ÍrÍas.
portanto. ref'onnu estruturai. profunda e duradoru. tiA idéia é mudar todo o
arcabollço de Ietor. A ............ntaçlo poder' d.rar dotris • quatro ••os" (cf. O
Globo. 21.04.95).

O diagnóJtiCo do titular da pasta das ComunicaçõeI coincide e, poiS,
com o do Poder Leaislatívo, que por sisnificativ. e inquestionável maioria manifestou-se
por um novo modelo para .. telecomunicações nacionai•. E.t. é, portamo, • grande
questlo que se coloca neste momento: discutir 05 novos rumos para o setor,
COllsagrando-os através de uma nova lei que mude d. forma decidida, mas progressiva,
"todo o arcabouço do letor".

Objetivos

3. Toda Icl deve t... ohjetivos c1.ros e definidos. O novo modelo
institucional que este projeto desenha para o setor de telecomunicações tem tm
objetivos: primeiro. permitir a todo u peuo.u que moram e trabalham neae Pais,. ou
que por aqui transitem. independentemente d. seu nívol d. renda, • por mais longínqua e
pobre que seja a localidade onde estiverem, todos, incondicionalmente, tenham acesso a
um sistema público de telecomunicações, de âmbito nacional e com conexões
internacionais (art. 2"'). Este objetivo se desdobra. dentre outros, nos principios da
áemocrall:açào e da lImversalização do acesso (art. 3°).

Segundo Objetivo: não abdicar de nenhuma dM conqui!Otas já.
alcançadas pelo nosso sistema nacional de telecomunicações. partindo da inquestionável
importância ec'onômica e estratégica do setor. reconhece-se como objetivo bisico
mantê-lo íntegro. impedindo o seu controle por empresas ou por países estrangeiro!,
bem como a fragmentação do sistema em um processo competitivo autofágico que só
interessa ao capital. mas em nada se identifica com os interesses nacionais (art, 28

). Este
objetivo desdobra-se, dentre outros, nos princípios da naclOllalidadf! e da iJ1/egritlatk
territorial.

o terceiro objetivo que se ambiciona alcançar com o projeto é o de
ampliar .gradativamente a capacitação tecnológica deste País. Se nào investirmos
arrojadamente em tecnologia., estaremO!!j condenados â nação periférica, á colonizaçio
mais abjeta. que é a do conhecim~nto. Nossos filhos e nossos póster05 serão "escravos
da modernidade" e, desgraçadamente, nos, com nossa omissão, teremos sido os

condutores deste processo ignóbil. Precisamos abrir campos de trabalho para as novas
gerações, no campo da pesquisa, do desenvolvimento tecnológico e da produçio de
bens e serviço. d. telecomunicações (.rt. 2'). E.t. obj.tivo desdobra-se, dentre outroS,
nos principios da preferência /ecnológlca, da compra dirigida e planejada ti do p/tno
e"'prego em atividade,tec1Iológicas (art. 3').

4. As políticas páblicas adotadas pelo projeto de lei nada têm de
inovadoras. Elas seguem o que se pratica com inquestionável sucesso nos paises
desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos, a Inglaterra. a França, a Alemanha e o
Japio. E procuram viabilizar tudo aquilo que o Exmo. Sr. Ministro du Comunicações.
Sr. Sérgio Morta, tem seguidamente declarado aos jornais. mais do que um projeto

. original, apresenta-se aqui um. col.g.m d. idéias bem sucedíd... j;, chanc:elad.. pelo
Pre.ident. da Republica e pelo titular da p..t. d.. Comunicações.

Neste sentido, a exitosa experiência da FMutl/ Comlff,,"iclltiolt
Comissiolf, a FCC nort.-americana, • do OnEL, o órgio r.gul.dor d..
t.lecomunicações britânicas, foi, finalm.nte, trazida par. o Brasil. Como tem registrado

, com freqüência o Ministro Sérgio Motta, "queremos no setor uma politlca ritida,
com um órzio regulador severo e independente, com autonomia econômica e
profissional" (cf. Jornal do Commercio, Correio BraziJiense. Gazeta Mercantil e outros
jornais d. 260795).

A Comissio Nacional de Telecomunicações .. CONAT .. foi constituida
corno orgia independente. isto é, desvinculado do Poder Executivo, e com autonomia
econômica e profissional para poder, com independência e rigidez, assegurar a execuçlo
d. Política Nacional d. T.lecomunicações (art•. 19 a 23).

Admínistraçio Direfa

5. Não hi como se faJar, com seriedade, em "nuibilizar OI
monopólios, com o estabelecimento da livre concorrência" (como está escrito na
Exposiçio de Motivos que o Poder Executivo encaminhou ao legislativo propondo a
Emenda Constttucianal que vem de ser aprovada) sem reequipar a Ministério de
Comunicações com pessoal e material. O próprio Governo reconhece isto. Na já citada
entrevista à Revista Exame, antes mesmo de sua posse, o Presidente da República
registrou que "Temos que reforçar a autoridade pública"~ a saber~ "a autoridade
que di. a cORceuio e a autoridade pública que controla e fiscaliza a. concessões. E
as concessões nio trario grande benef"lCio se instituirem um monopólio privado".

o Ministro Sérgio Motta, por sua vez., tem ,se mostrado estarrecido com
a falta de condições materiais para realizar as tarefas mínimas em sua pasta. Hi uma
carencia absoluta de material e, sobretudo, de pessoal de carreira. profissionais
competentes e independentes. vinculados unicamente à Adminí5traçlo Direta, O
Ministério das ComunicaçÕC5 ê, na verdade, um ministério "virtual", que 010 existe de
fato, tal a carência de condições de trabalho. nas atuais condições. nenhuma pennissio
ou concessão. pode ser outorgada, sob pela de ser processada por Crime de
Responsabilidade, uma vez qL!e nenhum controle ou fiscalização poderá ser efetivamente
feito. Ao dar posse ao Delegado Regional daquele Ministério no Estado de Sio Paulo, o
Ministro Sérgio Motta se disse chocado" com Q quadro.que encontrolj: "imaginem Je

é possível que uma delegacia com a imp0rt:~nciJl desta tenha datilógrafa e dois
engenheiros emprestados de outra repartiçâo pública" (cf. Correio Braziliense,
30.0795)

Ê evidente que não é pouivel! Na maioria das delega~ias regionai~ n~o

existe n~nhtlm engenheir.o, nellhum advogado, nenhum agente fiscalitado~. 0. propno
ministério Rio dispõe em sua sede, em Brasília. de uma dezena de profiSSionais..destas
çategorias de seu próprio Quadro de Pessoal. Q~ase todos são "emprestados pele
empresas qu~ o Ministério deveria contratar e fiscalizar.

°Cadastro de Empresas Concessionárias e Permissionárias, que já. era
precário, foi completamente desmantelado no Governo Collor. Não há como seI~~r a
quem pertencem as empresas. Nas atuais condições, o Governo não tem como evitar
moaop61iol e abusos que- tendam a otorrtt' em situações de concentraçio do pod«
econômico" (Mãos á Obra", pág. 274).

EJ.:,atamente para dar ao Governo condições concretas para "regular a
pmtaçio de serviços, no interesse do cidadio e dOI objetivol estratégicol do P.lI"
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("Mios à Obra", pág. 274), este projeto-de-Iei inclui dispositivos destinados
especificamente a dotar o Ministério das Comunicações de um mínimo de condições
para levar a efeito a tarefa a que' se propõe (por meio dos artigos 24 e 40). Sem tais
medidas. qualquer projeto-dc-Iei toma-se mais do que uma farsa: um ato deliberado de
irresponsabilidade. Afinal. como já reconheceu o próprio Presidente da República, é
fundamental "reforçar a presença do Estado como poder concedente e fiscalizador
da atividade de telec:omunic:aç6es".

6. No documento oficial através do qual o Sr. Presidente da República
expôs ao Congresso Nacional os motivos pelo qual solicitava a alteração da
Constituiçio Brasileira no tocante às telecomunicações não há uma única tinha falando
em privatizaçio. Ao contrmo. o documento, em toda a sua linha, sublinha a idéia de
"l1exibilizaçio do monopólio". Logo, para o Governo, o .monopólio deve
permanecer, tOdavia redesenhado.

Neste novo desenho, todos os serviços que são tecnologicamente
autônomos. isto. é, prescindem do Sistema nacional de Telecomunicações para serem
prestados, foram agrupados sob a denominação genérica de "serviçol periféricos" (art.
12). Estes serviços, em regra, deverão ser explorados pela iniciativa privada. através de

concessões c permissões. As empresas so~ controle acionário estataI. integrantes do
Sistema Telebris, ficam de fora desta substancial filtia do mercado (art. 14).

Além desta flexibilizaçlo na faixa dos "serviços periféricos". a
flexibilizaçlo atinge também o chamado "monopólio", isto é, a faixa de serviços
comiderados "essencws". Abre~se espaço para o investidor estrangeiro do mercado
acionário (arts. 28, § S·, "a", comb. c/art. 39, inc. 11), para a exploração do serviço
telef.õnico ~Iular e do serviço telefônico fixo (art. I S, § único), para a prestação de
SOl'VIÇOS de mformações (art. 16), para a prestação de serviços de valor adicionado (art.
17) e para a ""ploraçio dos serviços de transferência de dados e demais serviços
essenciais de telecomunicações (art. IS, comb. c/art. 29, § único, letra "c").

Reestruturação do Sistema Telebrás

7. Segundo o Programa de Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, denominado "Mlos à Obra". o papel do Estado co,,", p1VHlMlor ih belU •
sn1'iços rk ilf/rtI-atI1ltllrtl uni malftido ntJJ ánDJ atrntégicas, nas q"ais devenf lei'
11 clIJHICiúde de prtHhlzir com os mallfos 1I11~is Ile eficiência 1/0 saorprivado" pág.
277). • •

Coerente com seu Programa de Governo. a Exposição de Motivos que
pleiteou ao Congresso Nacional a "flexibilização do monopólio" deixou claro que. no
"redeseaho institucionalt.' do setor.

"A Telebrá."i reas."iumirá suas funções tle "holtling" tio sisttma
estatal, coordenam/o IIS oJMrmloras e 11 Enrbratl!/, empresa que,
por sua l'«Zo manterá (J estratéJ:ico ntl!rcatlo sob ,Iominio (lo
EstatJo".

Por sua vez. o Ministro Sérgio Motta. em centenas de declarações
públicas, também rejeita a tese de privatizar o Sistema Telebrãs Segundo suas palavras,

"já afirmei nlllis tle lIIi/l'I!ZCS: o (;m'emtl mio deseja prÍl,atizar,
mas sim fluibiliurr as te/ecomunicaçõ&!S. A Teleb;ás e Q

Emhratrl continutlrão n t!xi'itir t! as 'finte t! sde companhias
regiOnllis precisam .'il!r/ulfllillil.'i em .w!Ís ou oito l!mprnns para
.'il! tornarem mllis prtHluti1·as" (cf O Globo, 2805.95), Gazeta
Mercantil, 090695 e Jornal do Brasil e Jornal do Commercio,
0306.9S. dentre outros).

o projeto de lei também aqui guarda fidelidade as declarações públicas
do Governo. Para a reestrutur~ção do Sistema Telebras foi aproveitada a experiência
exitosa do modelo norte~americano. adaptando~o obviamente á realidade geográfica.
tecnológica e econômica do Brasil. Através de fusões e incorporações. as empresas
regionais de reduziria a apenas seis (art. 29). A Embratel será mantida, com sua
competência perfeitamente delimitada, como empresa nacional; encarr~ada da espinha
dorsal do sístema, bem como de suas conexões internacionais. Com quatro satélites
lançados, a Embratel será consagradll como a empresa operadora dos satclites de
telecomunicações do Brasil (an. 29).

A empresa controladora, a Telebrás. foi mantida e valorizada (art. 26),
seguind,o aqui a opinilo uninime dos especialistas do Mercado de Capitais. uSe •
Telebris perdr:r. participaçio nas empresas r~ionais. ficará esvaziada". ob5elVou
Paulo Vasconcellos, vice-presidente e diretor de anilises da corretora norte~americana

Merill Lynch no Brasil (cf. Gazeta mercantil, 17.07.95).

Esta opinião ~ partilhada por Francisco Petros. diretor da Brasilpar
Serviços Financeiros, uma das instituições que vem acompanhando de perto o potencial
de mercado da estatal. Segundo ele. "ulna atitud6 co",/iunte com um goVUlfo
social-democrata COllfO o brosillliro" seria a "pll1&~ri:ação do capital com uma
grande o/ma pública lIas aç(ja da Telebrâs, coml1 aconteceu na lnglnttrrtl com a
priPll1Íuzçílo da British Tt!lt!c""" qUt! contou com a aSJocinção com operadora
mmngdm, mas htnq"icio" o acionista loca/." (cf. Gazeta Mercantil. 24.07.95).

A Telebrás, portanto, foi valorizada como mecanismo de captaçio de
investimentos públicos e privados. internos e internacionais. As ações ordinárias, hoje de
~llSse única. passam a ter três classes distintas (art. 28). Através deste mecanismo. que
foi adotado nl privatização di Br;/ish Te/ecom, na Inglaterra, na Te/t!mex. no México e
da fklll.'iCM Tt!lecom. na Alemanha, manteve~se o controle acionário estatal, mas
projetou~se utna progressiva diminuição da participação acionária da União. através do
concomitante aumento da participação aciQnària dos' fundos de pensão' dos empregados
do Sistema Telebrás (an. 28, § 4°. comb. com o anigo 39. incisos 1lI e IV).

A União não venderá suas ações no capital das empresas de
telecomunicações. Primeiro, porque se "telecomunicações é o melhor nq6cio do
mundo". como já declararam o Presidente Fernando Henrique Cardoso e o Ministro
Sérgio Motta, seria uma estupidez e, pior que isto, um crime contra o patrimônio sais
deste excelente negócio. Segundo, porque a Uniio não pode vender tais açõa. uma
vez que nio slo suas. A Uniiio ê mera depositaria deste bem público, adquirido pela
poupança popular, denominadas Fundo Nacional de Telecomunicações e
Autofinanciamento (art 39. incisos VI e VII).

Enquanto os usuários, que contribuíram diretamente pari a construçio
do atual Sistema Nacional de Telecomunicações. nio disserem. expressamente, em
plebiscito. "sim" para a inversão dos objetivos pelos quais se sacrificaram por dé4:adu,
as ações da União e da Telebrãs não poderão ser vendidas para pagar as divido
internas e extemas do Pais e continuaria a ser instrumento eficaz para gerar dividendos
que deverio ser aplicadol n05 investimentos necessários no setor (art. 47).

OI outros recursos de investimentos internos e externos seria obtidos
através de suoesaivos aumentos de capital social mediante subscrição pública (art. 39,
incilO 11), bem como _traves de uma noVI estrutura tariflria (art. 20. inciso V, letra fie").

Admlnistraçio Profluioaol

.. Em entrevista 80S jornais, no mes de fevereiro deste ano, o Ministro
S<rgio MotII destacou, dentre u cinco grandes linhu para mudar o que qualificou de
"situ&çio dificil em que se encontram u telecomunicações". a "reprorllUionalizaçio
d. Sist.... Tdebrás". Apontou ele. na ocasiio, a """essiva politização. o uso du
empresas como processo de barganha de votos no Congresso. e comprometeu-se a
acabar com a prática.

o projeto, mais uma vez em sintonia com 05 propósitos proclamados
pelo Governo, apresenta dispositivos especificas para reduzir a nerutl influência que 11
quer <;ombater (artJ. 28, § S·, letra "b", e § 6·, letra "b", combs. ans. 30 e 31).

Consideraç6n Filiais

Este projeto tomou como primeiro ponto de referência os compromiuol
públicos usumidos pelo Presidente da República e pelo seu Ministro de Estado du
Comunicações. Partiu-se. assim, da evidência de que. se o Congresso nacional acolheu a
mudança no modelo de exploração dos serviços públicos de telecomunicações, o fez
convencido dos motivos que lhe foram expostos peta Governo.

Pesquisou-se .;" seguida os modelos sugeridos na Exposição de
Motivos, a saber. "os seg"itlos pelos paÍJn dntlfvolvidos, COIPtO Itália, l"I/fiaTtl,
CaM.w e EsttuIos Unidos, I! por OIltroS ~1tt/lUe de dDem'Olvimeltto, como ti C/li"., ti

CIUII! e" A,.,elttilffl". Para este estudo, foram utilizadas pesquisas e estudos do Núcleo
de Economia Industrial e de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de 1aneiro.
Amptiou.se • base de países estudados. corq análises dos modelos adotados pela.
·Fran~. Com... Espanha, Portugal, Grécia e Irla~d. - estes qUltro últimos com

. 'pro~os chlllÇf;lados peI~Çomunidade Européia de Telecomunica~ões.

. De posse destes dados, e com o apoio da Divisio de Telecomunicações
do Clube de Engenharia, do Rio de1aneiro. de advogados especializados em Direito de
Telecomunicações, elaborou-se o presente projeto, que agora submeto "aD amplo
tl«Hftl! _«iHlf/" de que fali o Presidente da República., o Exmo., Sr. Fernando
Henrique Cardoso.

o 'Brasil nio pode perder esta oporWnidade histórica de modernizar ti
,realtUturar elJ1O(!emlzar RIU telecomunicações, por meio de uma legislação adequada
e capaz de atender ás exi~íiciu de seu desenvolvimento como nação soberana,

SaladuSell5ÕOS,em I.deno~OdeI99S --!V- • ~. ~J-'f' >-
(a) Deputado IRO~IXElRA

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ES'llJDOS LEGISLATIVOS.c.DI"

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRAsIL

1988

TtruwlV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPíroLo I

Do PODER. LEGISLATIVO
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SôÇÃO nIl

Do PROCESSO LeGISLATIVO

SUBSEÇÃO III
o y'

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou comissio da Câmara dos Depntados. do Senado Federal ou do Congresso Nacio
nal, ao Presidente da República. ao Supremo Tn1lunaJ Federal. aos Tribunais Superi
ores. ao Procurador-Geral da República e aos cidadaos. na forma e IlOl casos previstos
nesta Constituiçãoo o

§ 1.0 SIo 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 administrae;lo direta e
aulárquica ou aumento de sua remunerae;lo: "

o b) ÓrganitaÇio adminlstnitiva ejudiciária. matéria tributária eotçalIIeIilária
serviços pliblicos e pessoal da administraçIo doe Terrilórioi;

c) servidores públicos da Uniio e Territórios. seu regime juridico, provimento
de call1D5. estabilidade eaposentadoria de civis. reforma e transfet!ncia de milillres
para a inatividade;

d) orílanizaçllo do Ministério Público e da DeCensoriá l'I\blica da UniJo, bem
corno normas gerais para a organizaçlo do Ministério l'I\blico e da Defcnsoria l'I\b1i.
ca dos Estados. do Distrito Federal e dOs Territórios:

e) criaçllo. estruturação e atnbnições dos Ministérios e ólllftos da administra-
ção pública. o

§ 10° E,oedada a p.,nicipação de pessoa jllfid,.., no capital social de cmprcs.,
Jornalistica ou de radiodifus.'oo e,"elo a de p"rtido polilico e de sociedades cujo e"pi
t.11 pcncnça exclusiva c nomimllmCnlc i1 bmsilciros.

§ 2." A p"rticip"C;ão referid" no p.;rágrafo anterior SÓ se cfeluará alra,'ÓS de
..,pillll sem dlreilo a "010 e não poderá exceder 1I1rinto por cento do c.,pital social.

Art. 223. Compete ao Poder E,eeuthoo outorg"r e rellO\oar eoncess.1o. penoiss.1o e
nutorii".c1Çl'lo P.1t:l o SCF\'iço dc rndiodífus.lIjo sonora c de sons c im.1gcns. obscn'OOo O
principio da complementaridade dos sistemas pri,°ado. público e CSlnlal.

§ I.· O Congresso Nacional apreciará o alo no pra1.o do "rt. (>4. §§ 2.· e 4.°. a
contar do recebimento da mens.'gem.

§ 2.· A nllo-renovação da concess.1o ou pern'i...,o dependerá de aprO\'ação de.
no mlnimo. dois quilllos do Congrc:sso Nacional. em "OIoç.1o nominal.

§ 3.° O alo de outorga ou rellO\oaçilo somente prodtl1jrá efeíios leg"is "PÓS
dcliberaç.~o do Congresso Nacional. n" forma dos p.,rilgrafos ameriores.

§ 4,1:1 O cnncclnrnci'do da concesScio ou pcrmiss,io. nnles de vencido o prazo.
dcpende de decisão judicial.

§ S." O prnJ.o da CDnCCSs.~o ou ptrmiss."\o sem de dC'J. anos para as emissoras de
rádio e de quin/c para as de lelC\·isãO.
Art. 224. Pnra os efeitos do disposlo ncslc Cnpíllllo. o Congresso Nacíonnl instilllim.
como órgão au~iliar. o Conselho de Comunicnç.io Soci:l1. ml forma da lei.

E!lEIlDA CONSUTUCIOHlIL N· 8

Altera o lQ,ciso XI e a al1nea -."
do inciso XII do art. 21 da
Con.tituiçJ.o Federal.

§ 2.· A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Cimara dlIl<
Depntados de projeto dc lei subscrito por. no minimo.. um por cento do eleitoradb
nacional. distribuido pelo menos por cinco Estados. com nAo menos de três décimos
por cenlo dos elcitores de cada um deles.

As Me.as da Cla&ra dos Deputados e do Senado Federal, DOa
termos do .S 3- dO art. 60 da eonst1tulç&o Federal, Prc.J19_ !'
sequinte Emenda ao texto constitucional:

AJ:t:.l" O inciso XI e a a11naa "4" do inciao XIX do art. 21 da
Conatituiçlo Federal paas.. a vigorar' coa • 8equinte redaçl,o:

"Art. 21. Co-pete à Unilo:...............................................................
Ttrm.oVIII

DA ORDEM SOCIAL

..........................................................- .

xÍ·:·;~i~;~;;·di;;t~~~t;· ~~.~i~t;·~~t~;i;;Çi~;· ~~;;ic;
ou permisslo, os serviços de telecoaunicaC;Õ••, nos termos da l.i, que
disporA .obre a organizaçlo doa serviçoa, a cx:iaçAo da la 6rl)ao
regulador e outros aspectos instituciOnAis; ~

. XII explorar, diret....nt. ou -.diant. autorilaçlo,
conellssao ou p.nrlsslo:

a) os s.rviços de radiod1:fusI9 sonora li de 809 e ia&qeD81....................................................................................... ...:...............................•

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

Brasllia, lS' de aqosto de. 1995

Disp<1_ 'OM as .odedada por oçllts.

. ~ - ,

Senador Renan calheiros·
2- Seci.Urio

Senador Odacir Soare.
1 ~ Secret'rio

Senador Le"'Y Di..
3· SeereUrio

Senador Ernandea ~rJ:a
, c 4. SecretArio

Mesa. do Senado Federal

~,nador Jos' Sarney
. 'Presidente'-

S."ador Teotonio Vileia Filho
1· Vice-Pr.aid_te

Senador J11110 CUlP08
2- Vice-Preaidente

Veputado wilson C4JIIPOs
l- Secretúio

Dewtado Ronaldo Pera
1- Vice-Presidente

Deputado Leopoldo ses.one
2- SecretArio

Deputa.do Lui. Eduardo
. Presidente

Deputado Beto Hansur
2- Vice-Presidente

M••a da clIura dos .Deputados

Deputado Benedito IloIIilllJOe
3· seereUrio

Deputado Joio Henrique
4·· SecretArio

CAPITULO XI
ASSEMBLelA GERAL

Az't. 2· t. vedada a adéÇk) de -.dida proYia6ria para
regulUl.entar o disposto no inci.o XI do art. 21 COIl a redaç&o dada por
esta Rlenela constitucional.

LEI N~ 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 (*)

Ar!. 220. A manifeslaç,lo do pensamcmo. a criação. a esprcss,lo c a iruormação. sob
qualquer fonoa. processo ou ,eiculo não sofrerão qualqucr restrição. observado o
diSPOSIO nesla Constituição.

§ 1.. Ncnhuma lei comerá dispositivo que poss., constituir embaraço li plena
liberdade de informnção jornalislica em qualquer veiculo de comunicaç.1o social. 0b-
servado o disposto no art. 5.·. IV. V. X. Xlii e XlV. .

§ 2.° E,1:dada loda cqualquer censura de naturC711 polilÍca. ideológica e artística.
§ 3.· Compele li lei federal:

-I - regular as divetsõcs e espetáculos publicos. cabendo ao poder publico in
formar sobre a nalUTC'l..'l deles. as faixas etárias a que nito se Tccorncndcm. locnis c
honirios em que sua apresentação se mostre inadequnda;

11 - estabelecer os meios legais que garantam li pessoa e li r.,milia a possibili
dade de se defender~m de programas ou progmmaçõcs de nIdio e Ielevisão que con
trariem o disposto no art. 22 J. bem como da prop.,g.,nda de produtos. práticas e
sen'iços quc possam ser nocivos li s.,iJdc c ao meio ambiente.

§ 4.° A propaganda comercial.de tabaco. bebidas alcoólicas. agiotõxicos. me·
dicamentos c tc:rnpins estarei sujeita a restriçõcs legais. nos lcrmrK do inciso n do
parágrafo anterior. e contem. sempre que nccesScírío. ndvcnência stJJrc os 1T4'llcficios
decorrentes de seu uso,

§ 5.· Os meios dc comunicação social não podem. direta ou indiretamentc. ser
objeto de monopólio ou oligopólio.

§ 6.· A publicação de vciculo impruso de comunicação independc de licença
deautoridade.. .

ArI. 221. A produção e a progmmaçflQ das emissoms de rádi'o e lelevois.l0 atenderão
aos scguinlcs principlos:

1- prcfcréncia a finalidades cducalívas. anísticas. cuhurms c informati\'As:
11 - promoção <1., cullum nacionol e regional e estimulo li produção indepen.

dente que objelive sua dillllgaç.1o, ,
111 - rcgionnli/nç:lo da produção cuhnrat. 'anistlea c jornalístic.1. conforme

pcrccnll1r1is c51ahcJctidos em lcí~

IV - respeilo aos valores éticos c sociais da pcsson c d:1 fmnilia.

Art. 222. Apropriedade de empres:, jornalisllca e de radtodirllS.~O sonora e de so~e,:
imagens é PfI\'í1t1\:1 de brasileiros nalos ou nalurali/.ados lui m:us de dei. :mos.'·~~
qunis c:d>crá a responsabilidade: por sua ndmim5lmçi\o c orícmaçiio Íll1cICCll13l.
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&rIJo III
Assembl6ia GeraJ Extraordiniria

...................................................................................................
Dirailo de R<linJdII

. Art. 137: A aprovaçIo das mat&iIs Prevuw nos incl!os I, li, IV, VeVII do 11'\. 136
desta Lei dá 10 lIcionilta dislidente direitO de \<tirar-.. da companhia, mediante reem
boIIo do valor de.uas aÇÕOI (11'\. 45), se o reclamar à companhia no prazo de 30(tri!'ta)
dias, contado. da publicw;1a da Ata da Assembléia Geral•

•·CaeM tom~..''''l.ri ti! 7.9$&.20th.~dt 1",.,

I I~ O ICioniIta dissidente de deliberaçlo da assembléia, inclusive o titular de
oç6a preretei>clais sem direito a voto, pode pedir o reembolso das açllel de que, com
prGYlICIaIDeDle. era titular na data da usembl6ia, ain~ que .. tenh, absiido de votar
<:DIlua a dcIlberlçlo ou DIo teoba comparecido ,à reumla, •

I ~. tUacultado ÍlOI b....... da adminiJtrIÇlo convocar, 001 IQ (dez) dias su~·
qllmtel ao término do prazo de que trata CIte arria0. a assembl6ia aeraJ. para reconside
rar ou ratillcar a deliberlçlo. se eotenderem que o paprnento do preço de reembolso
duaç6cI ao& àcionisw dissidentes. que exerceram o direito de retiradaJ porá em.risco •
atabiIidade fuwrceira da emprego ,

.......~.~~.~..~~~i!~~'?~.~~.?~~~~~~.~.~.~~~~~.~?~~.!:~~:.
•••• .;! h •••• - ." .

Lm NO U1T D:I, 2'7 DIl AG(5rirro D!l. m2

·rutiltd ti C6dfgo~ de T.~.lrieáçMI •
..... 0 •••• _.~ ~ ~~••••••• : : •• : ••••••••• ~•••• ~ ~.7··· •.•••••• :.o .

........:.;•• ..t~ .. , •• " •.•.• ..r•••••••• , •••••••.• , .

DECRETO~LEI N! 2.186, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1984

1n.dtui o impcnto .abn .erviço. d. co·
munic.ç6It•• e dá OUU" provid'nci••,

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no u.o da. atribuições que lhe
conf.re o artia;o 55, item lI, da ConstituiçAo,

DECRETA:

Art. 1? O impo.to .obre .erviço. de comunicações tem como fato
gerador a pre.tação de serviços de telecomunicações de.tinados ao uso
do público (artigo 6?, letras a e b, da Lei n? 4.117, de 27 de aa;osto de
1962).

Parágrafo único. São isento. do imposto o••erviÇos de telecomu·
nicações nas .eguinte. modalidade.:

I - telefonia quando prestados:
aI em chamadas locais originadas de telefones públicos e

sernipúblicos;
b) em localidades servidas unicamente por posto de serviço

público ou por centrais locais de até 500 (quinhentos. terminais;

II - televisAo e radiodifu.Ao sonora.
Art. 2? A alíquota do imposto é de vinte e éinco por cento.
Art. 3! Contribuinte do imposto, é o pre.tador do serviço.
Art. 4! A base de cálculo do impo.to é o preço do serviço.

, § 1~ O preço do serviço será representado pela quantia total paga
pelo usuirio ao prestador do serviço.

§ 2? O montante do impo.to integra a base de cálculo a que .e re
fere este artigo.

Art. 5? O imposto de' que trata o artigo I!, quand",'nAo recolhido
no! prazos fix:.dos. 'será monetariamente corrigido, nOI termos do arti·
go 5~ e seu § I? do Decreto·lei n? 1.704, de 23 de outubro de 1979, com a
redaçAo dada pelo artigo 23 do Decreto-lei n! 1.967, de 23 de novembro
de 1982, e acre.cido de:

I - juros de mora, segundo o di.posto no, arti~o 2~ do
Decreto-lei.,! 1.736, de 20 de dezembro de 1979;

II _ multa de mora. na forma do parágrafo único do artigo
I! do Decreto·lei n? 1.736, de 20 de dezembro de 1979.

§ I? As demais infrações às disposições deite decreto-lei, de IflU

regulamento ou dos atos admini.trativos complementare, ql\. vierem a
ser expedidos. serAo punidas, no que couber. com as penalid.del pre
vista. da legi.lação do ~mposto .obre Produtos Indultriallzadol.

§ 2! No caso de cobrança do crédito tributário como Divida Ativa
da UniAo, ser-lhe-á acrescido o encara;0 legal de que tratam o artll'! I!
do Decreto-lei n? 1.025, de 21 de outubro d. 1969, o artil'! 3~ do
Decreto-lei n! 1.569. de 8 de agosto de 1977, na redaçfo dada 1'.10 artil'!

12 do Decret~.lei n? 2.163, de 19 de setembro de ,1984. e ~'art~
Decreto·lei n? 1.645, de 11 de dezembro de 1978. .. .

Art. 6! o. contribuintes do imposto sobre serviço I d. comunica
ções e do imposto sobre serviços de transporte ródoviário intermunici
pal e interestadual de passageiros e cargal deveralo declarar' Secreta
ria da Receita Federal, periodicamente, o valor do impolto a papr. re
lativo a cada período de apuraçAo, acompanhado do valor das opera
çõe. correspondente. regularmente escrituradas nos livroÍ! fiacala pró-
prios. .. .

§ I! O documento de arrecadaçAo dos impoltos será preenchido
de acordo com os dados constantes da declaraçAo. .

§ 2? NAo pagos os impostos nos prazol estabelecido. na leplla
çfo, a Secretaria da Receita Federal procederá ao lançamento de oficio
com base nos elementos constante. da declaraçio, sem prejuízo da co
brança de eventual diferença e respectivol acréscimos lepb. posterior
mente apurados pela fiscalizaçfo. observado o dilposto nO artll'! 5!
de.te decreto-lei e no artigo 3! do Decreto·lei n? '1.680, de 28 de março
de 1979.

§:tr Não apre.entada a declaraçAo de que trata o caput de.te arti
go, no. prazos e.tabelecido., será aplicada ao contribuinte multa equi
valente ao valor de dez Obrigações Reaju.táveis do Te.ouro Nacional,
em relação a cada falta, cobrada de oficio pela Secretaria da Receita
Federal, mediante notificaçAo para seu pagamento no prazo de trinta
dias, sob pena de imediata inscrição do débito como Divida Ativa da
União.

§ 4? O Ministro da Fazenda expedirá instruções sobre prazo ,de
apre.entaçAo, forma e conteúdo da declaraçfo a que se refere este 'irti
go, podendo determinar a prestaçAo de inrormações adicionais de inte
re••e da administraçAo tributária.

Art. 7? O processo administrativo de determíni.çlto e. exigência
dos impo.to. referidos no artigo anterior, bem como o de conlulta so-

bre a al'licaçAo da respectiva legislaçAo, será regido, no que couber, pe·
las norma., expedidas nos termos do artigo 2? do Decreto-lei n? 822, de
5 de setembro de 1969. respeitado o disposto no artigo 5? do Decreto-lei
n? 1.680, de 28 de março de 1979.

Art. 8? O Ministro da Fazenda expedirá as instruções 'Detessária._
ao cumprimento do di.posto ne.te decreto-lei, especialmente no que I.
refere a forma, prazos e condições de pagamento do imposto sobre ser;
viços de comunicações, podendo, em ato conjunto com o Ministro~
Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência dI/. RepúbUc, e p
Ministro da. Comunicações, reduzir a re.p,ectiv.... alíquota até zér" por
cento para atender às peculiaridades e ao de.envolvimento de cada mo
dalidade de serviço

Art. 9? O Poder Executivo fará con.ignar, nas Propostas ·de Or
çamento da União relativas aos exercicio. de 1986 a 1969, dotaçfo anual
equivalente ao valor do. encargos financeiros dos empréstimos.'ínte.r,
no. e externos, contraídos até 31 de dezembro de 1984 pela,Telecomuni.

cações Brasileiras S.A. (TELE BRAS) e sua. controlada., p~sti
mentos destinados à expansão e melhoramento, dos serviço. de teleco
municações.

Parágrafo único. Os valores que a União vier a despender, anual
mente. em decorrência do disposto neste artiKo, serio atualizados· mo·
netariamente com base no valor nominal das Obrigações Reajultáveis
do Tesouro Nacional (ORTNs, do mês de janeiro do exercicio' subse·
qüente e contabilizados como adiantamentos á TELEBRAS para futu-
ros num.entas de capital. .

Art. 10. Fica revogado o artigo 51 da Lei n? 4.117, de'27 de agosto
de 1962. a Lei n? 6.127, de 6 de novembro de 1974, e as-disposições 'em
contrário. .

Art. 11. E ste decreto-lei entrará em vigor na data de .ua publi
cação. observado o disposto no § 29 do artigo 153 da ConstitúiçãO..

Brasília, 20 de dezembro de 1984; 1~? da Independen.cia e 00,! da .
República.

JoAO FIGUEIREDO
Emane GlIlvl!as
H. C. Mattos
Delfim Netto
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LEI N° 5.792 - DE 11 DE JULHO
DE 1972

Institui polttica ele exploração de
serviços de telecomunícações, auto
riza o Poder Executivo CL constttutT
a empresa Telecomunicações Brasi
leiras S. A. - TELE1UU1S, e dá
outras providências.

O Presidente da República
It'aço saber que o .Congresso N f.cl0

nal decreta e eu sanciono a s~guin.te

Lei:
Art. 19 Os serviços de telecomum

caç~ serão explorados pela União,
diretamente ou mediante autortzação
ou concessão, conforme estaoélece o
artigo 89, item XV, alím~a "a", da
C'onstituição.

Parágrafo único. Cabe à União ga
rantir e controiar o perman!:'lltE' fun
cionamento dos 'serviços de telecomu
nicações.

Art. 29 As atuais empresa~ conces
slonarias de strviços de telec/llJl.unl
cações continua.Lão a explorsi-lcs du
rante o respec~vo prazo de conces
são.

§ 1.9 As empresas de que trata. 'e.ste
. artigo poderão passar à situação de
subsidiárias ou associadas de empresa
da. Governo Federal.

§ 29 As concessionárias de serviços
de radiodifusão sonora. e de te.i.eviEáo
ficam excluídas das disposições desta
lei, apllcando-se-lhes, quant.o às con
cessões e exploração dos seus servi
ços, a legislação em vigor.
.~t. 3° Fict. o Pot:hr Executivo au

torizado a constituir uma sociedade
de economia mista denominada T~

lecomunicações Brasileiras S. A. -
TELEBRAS, vinculada ao Ministério
das Comunicações, com a finalidade
de:

I - Planejar os serviços públicos
de telecomilntcações, de conformidade
com as diretrizes do Ministério das
Comunicações;

II - Gerir a participação actoná
ria do Governo' Federal nas em.Jre
sas .de serviçOs públicos de telecomu
nicações do' pais;

m - Promover medidas de coorcE
nação e de assistência admini::;trn.ti
va e técnica às empresas ti':' serViços
públicos de telecomunicações e àque
las que exerçam atividades de pes
quisa ou industriais. objetivando a re
dução de custos operativos, a elimi
nação de duplicações e, em g·eral,a
maior produtividade dos investim\.ln
tos realizados;

IV - Promover a captação, em
fontes internas e externas, de recur
sos a serem aplicados pela SOCiedade
ou pelas empresas de strv1ços públi
COs de telecomunicações, na execução
de planos e projetos aprovados pelo
Ministério das ComunicaçOes;

V - Promover, através de sUbSidié.
rias ou associadas. a implantacáo e
exploração de serviços públicos de te
lecomunicações, no território nacio
nal e no exterior;

VI - Promover e estlmular a f01
mação e o treinamento de pessoal es
pecializado, necessário às atividadea
das telecomunicaç~es nacionai!;

VII - Executar outras atlV1dade!
afins, que lhe forem atribuídas pelo
Ministério das Comunlcações.

§ 1.9 A TELEBRAS Lerá sede e fo
ro na Capital Federal e o prazo de
sua duração será indeterminado.

§ 29 A -I'ELEBRAS poderá constl
tulr subsidiárias e participar do ca
pital de outras .empresas, cujas ati
vidades sejam relacionaaas com o at...
tor de telecomunicações.

Art. 49 A TELEBRAS, mediante au
tortzação do Mlni!stro das. Comunica
ções, .podeI á participar do capital de
empresas concessionárIas de serV1ços
públicos de telecomuni~açõp..s esta
duais, municlpa1t ou particulares, vi
sando à unificação desses serviçoo e
ao 'cumprimento do planejamento
global.

Parágrafo tm1co.· 'A participação a
que se refere este artigo poderá ser
aumentada até que a TELEBRAS
adquira o controle da empresa, de
acordo com a pol1tica ~tabelecida no
aztigo 19.

Art. 59 Para a participação da
União no Capital da TELEBRAS:
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I - Fica o Poder Executivo auto
rizado a transferir para o patrimônio
da 'I'ELEBRAS:

A totalidade das ações e créditos
que a União tenha ou venha a ter
en;t empresas de serviços públicos de
~elecomUnicações;

.as ações ~ créditos resultantes da
aplicação do Fundo Nacional de Te
t~muiúca9ges; e

Outros bens necessários ou úteis ao
seu f1lncionamehto.

n - O POder Executivo providen
ciará a abertura de crédito esptXial
de até Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros).

Art. 69 O Ministro das Comunica"
ções designará <> representante da
União nos atos constitutivos da ~
ciedade.

§ 10 Os atos constitutivos serAo
precedidos:

I - Do arrolamento di)! bens, di
reitos e ações de que trata o a.rti~o
a.ntellor;

II - Da avaliação, por Comissão de
Peritos, designada pelo Ministro daa
Comunicações, dos bens, direitos e
ações arroladas;

III - Da elaboração, pelo represeu
tante da União nos atos constitutivos.
do projeto dOS Estat.utos.

§ 29 Os atos constitutivos com
pzeenderão:

I - Aprovação das avaliações dós
bens, direitos e ações arroladas;

n - Aprovação dos Est&.tutos.
§ 39 A constituição da sociedade se

rá aprovada por ato do Ministro das
Comunicações.

Art. 79 Os dividendos que couberem
à União por sua participação no ca
pital da SOCiedade, bem como as do
tações consignadas nc. Orçamento 3e-
ral da União em favor da .
TELEBRAS, constituirão reserva para
participação da União ~lOS aumentos
de capital da Sociedade.

Art. 89 Nos aumentos de capital
da SOCiedade, caber~ á União s~J.bs

crever o suficiente para. galantir um
mmlmo de 51% (cinqüenta e. um por
c~nto) do capital votante. podendo, a
Qualquer tempo, alienar, total ou par
cialmente, as ações que excederem
àquele limite .

Parágrafo único. Sera nula de p!e
no direito a transferência ou subscri
ção de ações. com. ínfr:lngê.L1cia. a.o ,Ús..
posto· neste artigo.

Art. 99 OS. recuu;os da SOOiç:h..:ip.
serão constitu1dos:

I - Dos recursos do .fi'Uuiio Nacto
.nal de TelecQmumcaGóes, pastos à
sua disposição pelo M1ilistérl..> das
Comunicações;
II - Dos recur/;os .t"e<'ebidos como

retribuição pela prestação de a.:;;15
tência técnica ou :1.c:n:lnl~trativa

III - Dos t'enebment.os decorrentes
de sua participação em outras em
presas;

IV - Do produto de c..fJerações de
crédito, juros e vendll (~e bens patri
moniais ou de materiais lnservlvets.

V - Dos recul'SOS pro~'ea1en1;~S ãe
outras fontes.

Art. 10. O Fundo Nacional de Te
lecomunicações, de que trata o arti
go 51 da Lei n9 4.117, de 27 de agos
to de 1962, será colocado, pelo Minis
tro das Comunicações, a. disposiçào
da TELEBRAS, que aplicará seus re
cursos de acordo com programa por
ele previamente a.provado.

§ 10 O programa de aplicações a
que se refere este artigo poderá in
cluir também operações de financia·
mento ou empréstimo.

§ 29 O Ministro das Comunicações
adotará as providências necessárias à
execut;ãv do disposto neste artigo.

Art. 11. Fica o Poder Executivo
autorizado a transformar a Empreba
Brasileira de TelecomunicaÇÕes em
uma sociedade dé ecOnomia mista, na
forma definidS/ no Íl)ciso In do arti
go 59 do Decreto-lei n9 200, de 25 de
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fevereiro de 1967, com a mesma deno
minação, da. qua.l será a. sucessora
para todos os fins de direito, e subsi-
diária da TELEBRAS. .

Art. 12. ObservadaS as reSSa.l'\'llS
desta. Lei e da legislação de telecomu
nicações, a. l'ELEBRA8 será regida
pela legislaçtw referente às sooieda
das por ações, não se lhe aplicando
OI requisitos· dOI itens 19 e 39 du ar
tigo 38 e parágrafo â.Dico do artigo
81 do Decreto-lei n9 2.627, de 26 de
setembro de 1940, assim como as exi
gências do § 50 do artigo 45 da LeJ
nf 4.728, de 14 de julho =te 1965.

Art. 13. A TELEBRAS poderá pro·
niover .desapropr1ações, nos iiermos 'ta
legjalaçlo ,em vigor, send()-lhe iacul-

tado transferir o domínio e DOSSf' dos
bens desapropriados às suas ·subsidiá
rias ou associadas, desde que ma.nti
da a destinação prevista no k,'",,) de
declaração de utilidade pública.

Art. 14. A União mtervi.=á, obriga
toriamente, em todas as causas em
que for parte a relecomunicaçõps Bra
sileiras S.A. - I'ELE'"RAS, mcluSl
ve nO$ litlg! ')s trabalhi...tas.

Art. 15. Esta Lei entral·á em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições emcO.1I.rário.

Bras1lla, 11 ae julho de 1972;
1519 da Independêneta e 841;1 da

. República.
EMíLIO G. MtDICI
Ant6nio Delfim Netto
J040 Paulo dos Reis Vt'llosCl
HUgtno C. corseffi

PROJETO DE LEI N~ 1.170, DE 1995
(Dos Srs. Antônio Feijão e Salomão Cruz)

Dispõe sobre a desapropriação de imóveis rurais de

interesse socia~ e torna insuscetlveis de desapro

priação para fins de reforma agrária as terras in

vadidas de form~ illcita ou sob quaisquer pretex

tos.

(As COMISSOES DE AGRICULTURA E POLITICA RURAL; E DE

CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo - ART. 24, 11)

oCongresso Nacional decreta:
Art. 10

- Os imóveis rurais produtivos objeto de invasões
por posseiros, grupos organizados ou por quaisquer outras formas que violem a
garantia a propriedade privada, tornar-se-lIo insuscetlveis de desapropriação
para fins de reforma agrária.

Art. 2° - Quando o proprietário de um imóvel rural prod~tivo.

objeto de uma invasão na forma disposta no art. 1°, decidir de livre e
espontanea vontade, pela sua desapropriação, caberá ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, num prazo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco dias ) "efetuar o pagamento em dinheiro de todas as
benfeitorias e do valor real dá terra objeto da questão.

Art. 3° • O disposto nesta lei aplica-se também a todos os
imóveis rurais produtivo~ que foram objeto de invasão nos últimos 2 (dois) anos
e não tenham por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária • INCRA nenhum projeto especifico de assentamento fundiário
destinados a essas .propriedades.

Art. 4° _Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

.. . o Brasil li a ribalta das avalanches progressistas que os
ideános do pnmelro mundo nAo conseguiram Implantar em suas pálrlas. Basta
dizer que e c61enl ~IÓ\lica praticamente se tomou cláusula de todos os
contratos Inlemaclonals do Estado Brasileiro e pauta obrigatória de todas as
audiências de nosso presidente no exterior. Hoje, por conta deste terrorismo
_de, o "-15 e o Governo se encontram em constantes con1Iltos com as
sociedades que buscam sobreviver num espaço comum mas que multas vezes
resume Inter_s diversos. '

. Como Iilllmo falor de seivar a ideologia progressista, agora
os mcVlmentos dos sem lerra e seus similares colocam o Estado Brasileiro
numa posiçAo de refém, sempre pondo prontamente crienças e mulheres como
falanges Intransponiveis para impedir o avanço do lIStado de direito e da
cidadania. AIA a justi98 leve que racuar e bandido passou a sar herói e a ocupar
a mldia global come mártir da solUçA0 agll1ria da Nação.

. . A conclusAo a que chegamos é que a curto prezo li preciso
que todas as InstitUIções que promovem o desenvolvimento da agricultura, em
especlal.o Governo do Estado e a UniAo, precisam elaborar um plano de melas
e açOes Integrados com vistas ao Imediato assentamento de novos colonos nas
áre~s periféricas dos centros urbanos e nos milhOes de hectares existentes nas
reglOes pouco povoadas do Brasil.

De que adianta pOr um colono sobre a terra se o Estado já
demonstrou que o mátodo de assentamento mndiário nlo funciona na maioria
dos projetos já in.stalados? Será que e..ti fúria organizada nós conflitos agrários
nAo esconde maIS uma forma de açAo polffica organizada para desastabilizar o
Estado Brasileiro?

o Processo fundiário nlo se resume s6 a dar a terra. É
preciso que estas áreas sejam previamente preparadas Com uma Infra-estrutura
básica que inclua escola de' primeiro grau, posto médico, asfaltamento da
rodovia de acesso, energia elétrica, água de boa qualidade e o mais importante
de todos estes fatores, qual seja, o da sua localização pr6xima aos centros
urbenos ou consumidores. Nlo devemos' mais promover assentamento
fundiário longe dos centros consumidores e sem nenhuma infra-estrutura básica
para os futuros colonos. A hora li de se promover a ruralizaçlo dos homens
fixados nas favelas, É de Iirar o h9ll\em da favela da condiçlo de consumidor e
colocá·lo no campo como produtor.

Mas ta"1~m o Congresso Nacional nlo pode curvar·se e
permitir que o Es1ado seja: refém de man6bras bam calculadas que utilizam
crianças, mulheres e idosos como armas de defesa, promovendo a falência das
instituições juridicas, quebrando os direitos individuais e sobretutlo
desmoralizando a açAo do Governo, únil» responsável pela plena garantia da
cidadania de todos e da soberania do Pais.

SALA DAS SESSÕES, EM L~ NOVEMBRO DE 1995

DEPUTADO~~~

DEWrnu::::r~
PROJETO DE LEi N!?l.171, DE 1995

. (Do Sr. Nilmário Miranda e outros 16)

Dá nova rsdaçio ao inciso 11 do p3'tágrafo."lÇ do artí.go

161 da Lei. n9 2.848. de 7 'de dezembro de"1940 - Código

Penal.

(APEKSE-SE AO PROJETO DE LE! N9 1.030/95)

O Congresso Nacional decreta:

Art. I. O inciso 11 do § I" do art. 161 da lei 2.848, de 1949 (Código Penal) passa a
vigorar com a seguinte redação;

"11 _invade, com violência ou grave ameaça.. terreno ou ~ificio alheio, para fim de
esbulho possessório."

JUSTIFICAÇÃO

o moderno direito penal procura restringir-se à repressão dos comportamentos que
põe em risco a vida ou a segurança fisica dos cidadãos. A superlotação dos presídios e
delegacias, auim cOmo .. promiscuidade entre presos de alta periculosidade e réus à espera de
julgamento, caracterizam uma situaçio que exige que a sanção penai recaia apenas sabre
aqueles individuo! que efetivamente lUn~Ç:ml a segurança da sociedade.

Dispõe O código penal, em seu art. 161, § I':

"Na mesma pena (detenção de um a seis meses e multa) incorre quem: U - invade, com
violéncia a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concuno de mais de duu pesSOll,

terreno ou ediucio alheio, para o fim do esbulho possessôrio."

Como se vê, o crime de esbulho possessório, tal como atualmente disposto no código
penal, iguala atitudes diametralmente opostas, como a grilagem violenta praticada por
pistoleiros e capangas, a serviço de fazendeiros inscrupuJosos e a ocupação de terras
abandonadas por familias famintas, que só querem sobreviver dignamente.

O projeto ma proposta não promove qualquer alteraçio na esfera civil O instituto do
di~eito de propriedade continua a ser preservado. O que se pretende evitar é o uso polítíco do
crnne de esbulho. que só tem sido utilizado como forma de intimidação das lideranças
~pulares. Tanto é as5~ que uma aplicação rigorosa do dispositivo levaria à prisão de
milhões de pessoas que VIvem em favelas ou ocupações wbanas e rurais.

.' Aocupaçio pacifica tem..se demonstrado uma medida eficaz de pre5~o pelas refonnas
agrana e urbana. na medida em que chama a atenção da opinião publica para a existência de
Jatifi.indios improdutivos, que não cumprem a função social da propriedade.

O que se deve punir e o uso da violência. ou sua ameaça, que continuará a ser
tipificado (:omo crime.

Contamos com o apo~o de nossos ilustres pares para a aprov&Çio do projeto.
Sal. das Sessões, em I" de novembro de 1995.

"I.EG!SL~çÃO CITADA ANEXAOA PEU
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LI'G!S.ATlVDS.CeDI"

DECRETO-LEI N? 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

................................................-......... , - .
PARTE EsPECIAL

............................, .

TiTULO 11
DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

CAPiTULO 111

DA USURPAÇÃO

o projeto visa descriminalizar a ocupação pacifica de terras ociosas, prática que se
tem disseminado,' seja como ultimo recurso de sobrevivência para1familias sem-terra que não
têm onde viver ou morar, seja como metado .dcJUo\:rãtico de press~o ,sabre as 2;utoridades.

. Alleração de Iimiles
Art. 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou Qualquer outro sinal indicativo

de linha divisória, para apropriar·se, no todo ou em parte, de coisa im6vel alheia:
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Pena - detençlo, de I (um) a 6 (seis) meses, e multa.

I J~ Na mesma pena incorre quem:

V.urpaçio de "uu
[ - desvia ou represa, em proveito pr6prio ou de oUlrem. aguas alheias;

Esbulho possessório
II - invade, com violência a pessoa ou lrave ameaça, ou mediante concurso de

mais de duas pessoas, terreno ou edificio alheio, para o fim de esbulho possessório.

• Vidc411'f. 9.~dllL~in.· $.141. de J!dtdt:tmbrodt 197/ UsblllhopoJSwórm- mIM M oçdopu.
b/tCflJ: '

I 2~ Se O agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominilda.
§ 3~ Se a propriedade é particular, enio bá emprego de violência, somente se pro.

cede mediante queixa.

PROJETO DE LEI N!! 1.172, DE 1995
(Do Sr. Luciano Zica)

Autoriza a Rodoferroviária Noroeste a doar o imõvel
que menciona.

(AS COMISSOES DE '!'RABALHO, DE ADMINIS'!'RAÇAo E SERVIÇO

POBLICO; E DE CONS'!'I'!'UIÇAO E ·JUS'!'IÇA E DE REDAÇllo

AR'!'. 24, II)

oCongresso Nacional decreta.

M. 1- Fica a Rodofcrroviirio Noroeste autorizada a doar ao
Municlpio de Sitac. no Estado de Slo Paulo. um terreno urbano com área de 640 m:
(seiscentos e quarenta metros quadrados). com todas as suas benfeitonas e instalações,

Paragrafo único. O imovel a que se refere este lrtigo localiza-se a
Rua Concelçào. nll 480. no Mumclpio de Bilac. Estado de São Paulo.

Art. 1° A doação sera efetivada mediante escritura publica e fica
condicionada a construção de um centro cultural

An. J<:' O imovel doado. com suas benfeitOrias e instalações. se
porventura c.'(isrentes, rcvenera. de pleno direito. ao patrimõnio da Rodoferro'-"iirio

:-.loroestl:. independente de qualquer indenização. se não for utilizado com a finalidade
constante áo instrumento de doação

An. 4° Esta lei entra em \'igor na data de sua publicação.

,
An. 5° Revogam-se as dispOSições em contrario

JUSTIFIC.\Ç'\O

PROJETO DE LEI N!! 1.173, DE 1995
(Do Sr. Ronaldo Perim)

Dispõe sobre 0& proceslos que apuram responsab11idade8
decorrentes de malversação de dinheiro público ou de

obtenção de vantagem indevida no exer~Icio de cargo p~

blico •

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINIS'!'AAÇÂO E SERVIçO

POBLICO 1 E DE CONS'!'I'!'UlÇÂO E JUS'!'IÇA E DE REDAÇÂO

AR'!'. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. l° Obedeceria lOS mesmos pruoo processuais concedidos aos

liIIlalQmllIl e aos Mandados de Segurança as proceS50S que digam respeito l aJll1'

raçio de fato relacionado com improbidade no uso de dinheiro público ou na obtenção
de vantagem indevida decoroente do exercicio de função pública.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de SUa publicação.

Art. 3° Revogam·se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A Justiça brasilei.... devido a uma série de fatores que nio cabe

aqui analisar, encontra-se em evidente desgaste, sobretudo pela demora no andamento

dos diferentes processos a ela submetidas../ ,

Enquanto reformu estruturais 010 510 feitas, eillendo que pelo

menas podemos conceder celeridade aos féilas que diaam respeito à apuraçlo de faltas

cometidas na administração de verbas públicas ou decorrentes da obtenção de vantagem

indevidas, por pane de quem exerceu funçã? pública.

Este Projeto busca oferecer os mesmos procedimenlos rápidas de

que, boje em dia, gozam os hahtDHllllllll e as mandados de segurança. Talvez assim es·
ses processos possam ser julgados o mais rapidamenle possfvel e a sociedade conbeça a

punição aplicada àqueles que dllapidaram o patrimônio público.

PROJETO DE LEI N! 1.174t DE 1995
(Do Sr. Jl\Iio Redecker)

o irnovel em questão. I~cahzado na arca central urbana de Bilac,
Estado de São Paulo. pe:nence a Rodoferrovlario Noroeste. subsidíària da'Rede ferro't'laria

Federal S,A., e enCOntra-se desocupado e as benfeitorias nele existentes, um armuem com
2SI,86 m- e uma casa de: 70.65 m:. em estado de deterioraçio. Laudo de vistoria efetuada

pela. Prefeitur~ local constatou inadequação da estrutura ao tipo e lamanho do armuem e
detenoraçio dos materiais. concluindo pela inviabilidade de sua reforma, Quanto ó1 casa. o

laudo venficou detenoraçào dos materiais. por se tratar de: uma construção antiga.
concluindo que seu estado e de regular para ruim.

Sala das Sessões, em

~
Deputado RONALDO PERIM uf/ li jli í

Nesse imóvel. em local pTlvilegiado. porem abandonado e sem
nenhuma utilidade para os habitantes da cídade. ::J. munjcipalidade deseja construir um
moderno centro cultural. que viri atender a toda a comunidade da Cpmarca de Bílac. que

engloba também 05 municipio5 de Gabriel Monteiro e Piacatu

Apresentamos o presente projeto visando dar uma dC5tina~à':

nobre a uma área esqucclda pela Uniio. e contamos com a merecida acolhida por pane dos
ilustres pares

Sala das Senões. em ide !v O C/ e~~ de 1995-

~"I<-4
iC
::.=-----

Altera 011: prazos de recolhimento d.o Iinposto sobre Prod,!!

toa InduatrializMoB - IPI.

(As COMISsOES DE FINANÇAS E '!'RIBO'l'AÇl\O I E DE CONS'!'I'!'UlcAo

E JUS'!'ICA E DE REDAcKo (AR'!'. 54) - AR'!'. 24, IJ:)

o CONGRESSO NACIONAL decreta·

Art.•• O Imposto sob1e Produtos Industrializados (IPI) serã

recolhido nos seguintes prazos:

I. produto. das posições 2202 e 2203 da Tabela de Incidencia do

IPI.TIPI (refrigerantes e cervejas), até o décimo dia subseqüente à quinzena em que

ocorrerem os fitos geradorcs~

11· produtos da posiç1o 2401 da TIPI (fumo);

a), dentro da mesma regilo geoeconõtnic.. a.é o sétimo dia

subseqoc":te á quinzena em que ocorrerem os falos geradores;
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. ~ .

111' - Orlo •••••••••.••••••••••••••••••••• MT
,,.. -- Outros •••••••••••••••••••••••••••• ". NT

22'2 ",uas, lnclu/das 15 .'1,111 .i"rrail Ir 15 i.uas ,Isrjficldas, adiciona"
dll di a,\lur ou dI outrCls Idulcorltlhs ou aroot indls I OUtra5 h
bidas não alcClillclS, rxcrto IUCO' "I' frutas ou fi, ,rDd\ltos hort ícD""
las, da posicio 2tt9 .

22'2.1t .. qUIS, incluÍlln a. á",as ainu.l. e as 'PIS ,lsei'iculs, atli,Io-
nadlS de açúcar ali d~ autr05 rdutcCM"antCl au vaa.tim1.'l

11H - ',u•• arOllat iza"as ••••••••••••••••••••••• #4
".. -- Outr.. •••••••••.•••••••••••••••• • • • • 4t

- Out,..
- RI'ri.uantrs, ref'rItsco. r nlct ...... , •• r«I,lentes

do. de .lata, -4e ca,ac Ifladl d.. ati 1 litre "c
- Contctldo suco dI' 'ruta •••••••••••••••••.• ' .
- CofttttlH Irxtrlto fie ~tlr fie luaran' ~ 4'
- Contendo extrato dI eutra "tel ~ •••••••• r •• _ • .fi
- lua14Ut'r outro _ ...
- Ref'r iurantrs, rdruco. Ir néctartl, r. lata•
- Conttftdo suco dI' Irlltl Ii
- Cent.ndo extrato dr ....ntlr fi. Plraná ••• ••••••••• AI
- Contrtldo ,xtrat. tllr OlIltr•• ICMAtes •••••••• I ••••• .fi
--,. tualc'l.tt" "trCl •••••••••••••••••••••••• AI
- Irbldas aliHntirlrS à "asl' tle leite, cacau, etc. • ••••••••
- Outra' ••••••••••• _ ••••••••••••••••• li
CrrveJls de ..Ih
- Conclntrallo 41 cervlrJ. .............'O............... ...
- ü reci,llrnt.s dlt.rrntr. MS cf. lata, fll c.,acldadlr 11. ati 1 li'"

tr.
- De Ilt.ixa ferarntaclo ..
- h alta ftrHntaclD ••••••••••••••••••• lO •• ti
-la lata ..
- Ea Iltarrll ou •• rrcl,ltfttlrs leHlh'lntlr1 ..
- Outras •••• _ ..

ti"
.2f1

22'I.i.

2212'"
'1

'1'1
.112
.113
li"
• 2
.211
.2.2
12.3
'2"
1:111

""2203.91
•191
12

t2f1
1212
13M
.491
ml

CóDIGO NlK/SH I-----1
·~OS~~:~W~~I~\· K E I C A D O I I' A AUIllOTA

~~~~~~_'1 :-: z_.
",uas, inclu/du as .i,lIas ainrrals, naturais 0\1 artlflc:iaI5, l' II
águas ,aselfícadas, Ili:o adiciona"as dr aç..icar ou. dr outros cdulcorar.·
tu nIM Iroaat ioradasl seto r nlvl
- "guas ainrrais I á,uas ,aulticuas
-o. A;vuas ainrrais naturais •••••"••••••••••••••• NT
_ "tuas ain,rais artificiais r â,\lu unificada. • ••••••• :Jf
- OutrD'l ,,"

111 - produtos da posição 8703 da rlPI (automóveis de

passageiros, de corrida, inclusive (CKO) alé o vigésimo dia subseqüente à quinzena em
que ocorrerem 05 fatos geradores;

JUSTIFICAÇÃO

Com a aceleraçio da inflação. nos últimos anos, os prazos de

recolhimento do IPI foram sendo reduzidos e estão. atualmente, excessivamente curtos,

dificultando o cumprimento da legislaçJ.o por parte dos contribuintes e responsâveis pelo
imposto.

A implantaçio do Plano Real proporcionou a estabilizaçio da

economia e: a t:eduçJ.o da inflaçlo a patamares aceiráveis. Nio se justifica, portanto. a

manutençiq de. prazos exiguo~ para recol~imento do IPI.

IV .. demais produtos, até o trigêsimo dia subseqüente à quinzena

em que ocorrerem os fatos geradores,
Art. 2° Estalei entra em vigor na. data de sua publicação

M. 38 Revogam-se as disposições em contrário.

Ao longo do tempo, os prazos de rpcolhimento do Imposto sobre

Produtos Industrializados (IPI) sempre foram fixados de forma a ....gurar aos

conrribuintes um período de tempo ruoável entre a ocorrência do fato gerador e o

cumprimento da obrigaçiO tributária, ou seja, entre a venda do produto e o recolhimento

do imposto.

&se período de tempo ê necessário para que o contribuinte ~ossa

apurar o montante devido, receber O produto ou pane do produto da venda da mercadoria.

OU levantar. de outra forma, os recursos neceS5ãrios para o cumprimento da obrigação

tributária. quando a venda for ~fetuada com prazos mais longos,

b) fora da região geoeconomlca, até o décimo-quinto dia

subseqüente á quinzena em que ocorrerem os fatos geradores;

AL1tUOTA
Z

K E R C A D O R J A

Capitula 24
FullO (tall'lco) I' seus sucrdlnros ••nufaturados

Motll.

~T: ~;;~~::;:~~, "So ctNlPrltendl' os ci.arros _diCillltfttosDS .(Caplt"lCl 31).

HC124-1l
Entendl-sr 'Dfl

a) cl.arrilha .. o produto CtNl cafa de folha "te i-vao n tr.tado mltura), Involvtn40
'uao ou teU$ sucrdSnlos drsf'iallos, picados, ais.dos CKI u ,i,

b) charuto - o produto coa ca~a dI folha de fUIKJ r. nhdD natural. cnv"lv~I1"D
'olha ., 'u-o ou dr nus sucrlllânlos ifttriras, picadas ou part iduJ

c) ci..rro - o ,radutCl de f",ao ClU dI' 'lrUS SUCrdifltClS, cuja ca,a não IIJ••I' 'olha
de fuu I. estado natural.

COlllGO IIIlK/SH I-------1
POSICIOIITEK I
E stlI-IE SU1l-1
POSICID rITEK I------------------,.----------_.._---------

Sala das Sessões, em.?lde l/,. de 1995

. f
~eputJ:t4jREDECKER

Por essas razões, ê que propomos. no presente projeto de lei. a

atreraçio dos referidos prazos. retornando-os aos niveis histôricos. maís condizentes com a

realidade atual.

Esperamos. pois. contar com o apoio de nossoS ilustres Pares para

aaprovlÇio da proposta:

IM!!. M ''''DllCtt 90 l_OITO "I[ plooura. 1"".,o'IM 17jMS lI'!')

Clprt.lo Z2
'''11111, 1I.".i.' alclIU'cOl r vin••'"

\

M.llUO~
Z .

E I C A D G I I A

Fu• ., (tua'o) não .1Avf'aturadol de.,rrdlclM dr 111.0 (tuaco)
- fUttO nabaco) nto de,talado

_ 'ara ca,a- 1ft chlrutoa (/u.a capeiro) •••••••••••••• HT=-~~~::o ta utu'a, t 1'0 ·Vlr.Inla" ••••• : Nr
_ CurallD ra .1.1,10. t "0 ·Ivlq" •••••••••••••••• NT
_ lualllu,r outro HT
- f'vao ctalltaco) total ou ,arcial._te dutalado
__ 'ara callla de charutos (tuo c.,eiro) •••••••••••••• NT
- Outros
_ Curado la 15tu'a, tipCl "Vir. IRia" 'O •••••••••••••• Nr
__ Curado" estlllfa. ti,o "Iurley" •••••••••••••••• HT

---- lual ..urr CMItro JfT
.. o«s.erdlc.ios. de: flu.o <tabaco) •••••••••••••••••• HT

....................................................................
CóDIGO IIIlK/SH I-----1
POSIC~IlrEK I
E sul-lE SUl-I
POSIClOIITEK I

Capitulo 11
1"I~;culos autaivais.. tratoru. ctc1" I: MltrOS
w/culos ttrrt.tns. SUIS ,arh. Ir ac".~rletJ

··~;~~ .. ·r·· .... ···· ..~;:~::~:~~~·~~~~:~·r·,~:~·.::;;~~·:;~~; :·::~:~:~:·~~-:c·f~:~:~~·····
conctbiCO'l ,ara trMlSPorte Cc .......... (txt:.ele H •• 'aleS. 17tI),
Jndullles OI wlculol dlr 'IH .'Ito ("statiOft wason.'" ~ " Ht.iwil
dr corrltl. ,

17'3.1' ...... - IJc/cijlos ·uPlCl.IHftt~ ~.c"JttM , .... se lu1 --'rir a~ MW,
Vlrev.l... ",K'&'~ ,ara a tru."DI't~ ~t "'" Ms e......·....na

8713.2 - :u~~~ul:;~~:~~.;::llIOto: dr·,I.tit; ;lt';,,;t iv;.. '..; .i;"iç~o' ;~ 45
c:rntrlhl Cfa/sca)

"'3~21 Htt - Dr c: 11 illllr.da não su'rrior a lH' c.3 •••••••••••••• -4.

2411
2411.11

tlH..
"li
"'2

""2411.21
.1"
99
9911
99.2

""2411.3t U"..................................................................................................................

de "88; ,67D da Independe0...

Aprova a Tabela de. Incldlnc1a .do
I.posto sobre P:rodut'DS lndustrlaU-"I
Zldos.

• .:'l.IQlSI.AÇ1o CrrADA ANEXADA 'ELA
COOIlDI!NAçAO DE ESTUDOS LEOllLATlVOI-C.or'

_TO NO '''.410 • DE 23 'DE DJ'IEIlIIIIO

_10

IElltAI IIOAII P"'A IHmtPIETAÇJO DO lISTEM HNIl1OHllIoIlO

Br.sIli.. •• 23 de ""zeJlbro
ci. • 1000 d. ,bpllblic••

O I'I!ulDEIlTE DA REPIl8LICA. unndo do .tribuiçlo que lhe con
fer. o art. '4, inciso IV, di Const"tuiolo, e tendo ... vistl o dispos
to nD .rt. AI, do D.cr.to-lei nl 1.1", de 21 de dez••br.D de 1'71,

O E C R E T li,
Art. 1. t .prov.d•• T.bola de Incid'ncia do Ioposto sobre

Produtos lndustri.liz.dos (TIP1, ••••to .n•••••" subsutuiçloa-bli
X.ela coa Ol.creto nll 19 ..2." c1e,,23._de dez.eabro de '983.

Art., 21 Este Oecr.to entra ... vigor 111 lQ de janeiro de
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"'rK'" AIltOll'vri.. ca t,.ls rodas o o o •••• o • 12

1713.22 _00 DI' el1indnda ",edor a lH. ca3, ..s nio superior a 15f1 c.3
.1 -- Auta'vt:! .. 4« ..nu,riras. coa aotor a ,asolln.
.1.1 - atD C"'cc.plctlb kllod:rcf deu","'} o • 45
ti" - tuall1l11t:r "t,.o o "5
.2 _00 Av.tOllivei. 4« ""aut,.os coa aotor a álcool '
I2Ii -::- tlD ("'c..,lrtcb knoc:krd 'ewn"') ' ••• o o .. ~5
em - hall1l1C,. CHIlro .

o objetivo de nossa proposta nada mais ê qUt corrigir essa injusta

situação, pennitindo que o cidadão, uma vez completado o tempo de serviço perante a
Previdência. Social, possa desfrutar, em vida., do esforço de décadas de trabalho, ainda que

cle. por força das circunstAncias, permaneça em atividade laborativa, razio por que

contamos com o apoio de nossos pares para a sua aprovaçio

"" h,t," o • 45
5.1. d•• Sessões, emolde I-'OV de 1995.

-o- - carr. 1:1'1.1., .. .. .. • • .. .. • .. .. • • • • • • • • • • •• :5
- Jipe" •••••••••••••••••••••••••• 12

170.23 - De cIJI....u. "",lar a 15M cid, lo ",.,lar" 1 3tH ca3
ti - M.tOlivel. 111: ,I....el,os C~ mor- alina, H ati 1" HP oH

"tlnei. ltrv.h (ME»
tSll - ao C'"It..,ltl«lv .nec••' 11,"",'") o 45
tlft - 1....".,. INtro 45
ti - ht"'vell til: '11I••eiras 1:011 utar ••,.olina, lIc ..i. '1 IH HP

.. ,olhela ~t.ta IWI
12.1 - alD C'"eGllllletelJ11 Itnoc:lcu "own"') •••••••••••••••• 5'
Im - h.1.-., fttre ••••••••••••••• '•.•••••••• St
1\1 - htMtÍftl. IIc ,usa.clr.. CM lieter a 'leool, I. até 1.. HP 'dt

.Mhei. H'lÃta (IM)
IStl - ao ("'c.,lltl'l" Itnecltn '-n"') 45
Im - hl1 , eNtrD 4'
14 - ..t.i l•• ,a••atrlr•• CDII -.otor • 'lc:ool, I is de IH HI'

li. "'lftc 11 'nh CIM)
....1 --:- aD C"'cDIIPletll» knoclt" dOWl"') ~•
..." - --.1 .,. CMltro 45
tstt - MlJtlllACia ••••••••••••••••••••••••••• :;m, - o.t, ,••.•. 45

"'e'- - ht..ivrl. '1 cerrhlla SI
- Ç.,ro-I..nrr'ria • • .. • • • • • • • • • • • • • • • •• • 5

~ %~:-c:l~I:'. ::::::::::::::::::::::1:
..........................................................................................................
................................................... : .

PROJETO DE LEI N2 1.175, DE 1995
(Do Sr. Elias Murad)

A11:era o inciso 11 doarUgo 20 da Lei n9 8.036. de 11

de maio de 1990, para permitir a movimentaçÃo da conta
vinculada do FGTS após a aquisição, pelo trabalhador,

do tempo de serviço exigido para a aposentadoria.

IAPENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 913, DE 1991)

o Congresso Nacional decreta'

Art. I' O inciso III do ano 20 da Lei 8:036, de 1990, passa •

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20 .

m,' aquisiçio do tempo de serviÇO'exigido para •

aposentadoria~

AJ1 2°, Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art 3°, Revogam..se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

i
Considerável parcela de classe trabalhadora, ao completar o tempo

lcpJ exigido para a "polCllladoria, vê-se impossibilitada de pa'Slll" para a inatividade em

,.face da grande reduçio que ocorreria em sua remuneiaçio.

Sem opçlo viável, o lrabalhador pennanece em atividade além do

tempo exigido pela lei. alé que a mone encontre um pretexto para levá-Io ao descasuo

eterno.
As.im, o ••Ido d. conta do FGTS que, • principio, se d",tinari••

recompensar o trabalhador. um pouco que fosse, pelo tempo de serviço prestado,

transforma..se. na Ics:!islacão atual. em pecúlio mortiJ causa,

~
.%," ,A/

/. put.&o:~~IASMURAD
,/ /' I

/ /' 1/

"L.EGISL.AÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS L.EGISLATiVOS-CeDI"

LEI N° 8.036, DE 11 DE l\jAIO DE 1990

DHptk:tolNe O Fundo tk GtJrtIIUia do Tmrpo tk Sewço
e dá 0UI1rU proIIitJhtdIu.

. .

Art. 20. A conla vinculllda do Irahalhador no FGTS poderá 'er movi.
menlllda na< ""guinll:5 .iluaçóe5:

I •~ida ""m jlllila ca...... inclu..ive a indireta. de culpa reciproca ...
de força maior. compflYvada com pa(!lSmento do< valo..... de que tmla n arl.
18;

11 • extinção tolal da empre5lt. fechamenlo de quaÍllquer de ""us ""tabe.
Iecimentos. filiais ou agência•. supre<.<i1O de parle de ~ua. alívida"..... 011

ainda fAlecimento do empre~or individual ""mpre qlle qu.'lquer <k5" ...
ocorrências implique resci";o de conlralt' de lrabalho. cnmprtw..da por
declaração escrita da empre5ll. ~uprida., 'luando for o c'''o. por deciMo
judicialtransilada em julg.:KIo;

111 • aposentadori.. concedida pel" Prcvidência Soei..l:
IV,- falecimenlo do tmb.lhador. <endo u ..,Ido P"!l0 a ""u. dependen.

teso para e<se fim habilitados per..nle a Prcvidi'nd" Social. ""gundo o crité.
rio adotado para a COnL"elIS"o de pen.«in pur morle. Na ("n.. de depen.
dentes. farão ju.. 110 recebimenlo do saldo d.. eonlll vincullld. "" ....... 'UCe>I.

$Ores previslOJl na lei civil. indicados em alvará judicial. "xpedido " r"''lueri
menta do intera'll\do. independente d... inventário 011 ..rmlllmenl,':. ~ ' .. ';;, ~' ..

...................................... A ..• .

PROJETO'DE LEI
N° 1.176, DE 1995

(Do Poqcr Executivo)
Mensagem n' 1.174/95

Est.;belece os. pr!ncrpi~s e as diretrizes para o Sistema
NacJ.onal d~ V:l.acao e da out~a.~ providência,p.'l: "

(AS COMISSOES DE VIACl\O· E TRANSPORTES; E DE:'" COI!sTJ:TiJICAO':'
E JUSTICA E DE REDACÃO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

CAPituLO I

DOS PRINCípIOS

seçÃo I

Das Disposições Preliminares
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Ar\. l' Ficam aprovados os princípios e as dlretnzes para o

Sistema NaCIonal de Viação (SNV). de acordo com o art. 21, inCiSO XXI, da

Constituição, bem como as relações deSCI'Itiva. dos componentes físicos

constantes dos Anexos I e 11 desta Lei.

Ar\. 2' O objetivo essencial do Sistema NaCIonal de Viação é permitir

o estal:íelecimanto da infra-estrutura viária integrada, assim como as bases para

planos globais de transporte. que atendam as necessidades do Pais sob o múltiplo

aspecto econômico, social e politico.

Art. 3' O Sistema Nacional de ViaçãO (SNV) é o conjunto dos

Sistemas de Viação sob a jurisdição da União. dos Estados, do Distrito Federal. e

dós Muniçípios. constiMdos J?lllos Subsistemas Rodoviários, FerroviMios.

Aquaviários, Duloviários. Aeroviários e Urbanos, e.compreende:.

I • a infra.estrutura viá(ia. existente e.plan~. inclusive suas

lnstalaç6es lICllss6rias e complementares.

11 • a estrutura operacional. ábrangenao.~ conjunlo ele. Illllios e

de alividadas relacionados ao tráfego. à administração, à~ e. li

fi~lizaç!o. diretamente exercidos em <:;Ida modellclade. de transporte,

nacessários ao uso adequado e. racional da infra-estrul\lra.

Art. 4' Sio considerados Segmentos Vi.árias de Interes.... N~'?'!aJ.

conforme descritos no Anexo li. respeitadas as res~divas juridíç6es, os lr8chQs

de conexão imprescindíveis à continuidade flsica da parcala eatruturante do

Sistema NlIcional de Viaç!o;

Art. 5' Compete aos Ministérios dos Transportas e da Aeronáutica.

em lU8S respectivas áreas de atuação. coordenar a composiçlio e a llXllCl.lÇio do

Sistema Nacional d~ Viação e zelar pelo cumprimento dos principios e diretrizes

delta Lei,

seçAOII

DoI Principlol Gerail

Art. 6' .O Sistema Naci(;mal de Viação é regido pelos princípios da

integraçio. ela racionalidade, da descentralização, da líberdade, ela auto

IUIlInlabiliclade ambilll1lBl e do dennvoivimento social. econ6mico. cientifico e

tecnol6gico.

§ l' O princípio ela integração dlll8rrT1k1a o atendimento à

inleiraçAo dos sistemas pan-amerlcano, nacional e regional. dentro do Iim~e do

*'itório nacional, sob juriadíçlo federal. estadual, diatrilal e munici~.

5.2" O principio da raciOMlidade estaQeIlIC8 a reaJizaçio de

i1MftilMnlo e da operaçio trn regime de elíd6ncla e eficácia.

53' O princípio <la deIcentnllizeçio eompraende • c:ompatente

rwparilÇIo de encargo. en1rea UniIio. os Estado., o Distrito Federal e ""

Municiipios•. 'bem tomo a possibilidade de delegação entre essas esferas de

governo e entre o setor público e a iniciativa privada.

§4' O principio da liberdade assegura aos usuários livre

escolha da forma de locomoção. bem como da modalidede de transporte

mais adequada às suas necessidades, respeitada a preservação do patrirnOnio

público instalado.

§ 5" O principio da auto-sustentabilidade ambiental considsra.

em todas as etapas do processo de implementação do Sistema Nacional de

Viação. inclusive a fase de concepção de qualqull' segmento, a conciliaçto da

necessidade de desenvolvimento econômico com o dever de manlll' o maio

ambiente ecologicamente equilibrado.

§ 6' O princípio de desenvolvimento social, econàmico. cientfflco

e temol6gico deve atender às necessidades sociais e econõmicas e de abIoIçIo

da evolução científica e tecnológica.

CAPiTuLOU

Ou Diretrizes

Art..,. Sistema Nacional de Viaçio serii Orientado peIu dilalrizeI

constantes deste Capitulo.

SEçAol

Ou Olretrizel Gn.

Art. 8" Ficam asseguradas aos usuário. 11 liberdade de 1000lIl0ÇI0 e

de escolha da modalidade de transporte que mais adequadamente lIlenda .. suas

necessidades, observades a preservação do patrim6nio público. de HgInI1ÇII

individual e coletiva e da auto-sustentabilidade ambientsl.

Art. 9' A Uniio incentivará a descentralização da exploraçio, da

lIllII1U1l1nçio ti da ampliação de stl(Viços de infra.estrulura de transporte'. lIIl8vés

de prclCHIOI da estaduaJização, de municipalizeçio e de privatlz8çio. por melo

de transfer6ncia pafrimoniel, da permisdo e de conceS1Õ81 ou lIlTlHldamlInto

Art. 10. Os acessos a próprios da União poderlio Sll'.

excepcionalmente. incluídos no Sistema Federal de Viação, dalde que.

justificados por estudos prévios. sejam aprovados por decreto do Poder Executivo.

Art. 11. Os componentes do Sistema Nacional de Viaçio fiC8ll1

subordinados às especificaçôes e normas técnicas pertinentes, sejam quais focem

os regimes de exploração e de propriedade em que se enquadrem.

Art. 12. A Uniio somente póderá aplicar recursos em'seQmentos

federais do Sistema Nacional d9 Viação, ressalvado o disposto nos artigos 28 e 29

desta LeI ou o que dispuser legislação especifiCá em contrário.

Art. 13. A União, os Estados. o Distrito Federal. e os Municípios

deverão buscar a desbUrocratização do Setor Transporte.

Art. 14. A União. os Estados. o Distrito Federal e os Municípios'

ajustaria seus respectivos sistemas viários, com a finalidade d8 obler_

adequada compatibilidade entre ele•.

Parágrafo único. A União estabelecerá os prazos e procec:Iimenlol

necessàrios li obtenção da compatibilidade entre os sistemas viários da UnlIo.

dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios.
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M. 15. As relações descritivas dos componentes físicos dos

Sistemas de Viação Federal, Estadual, Municipal e do Distrilo Federal, a _

aprovadas pela. respectivas esf8ras de governo, mediante alteraçio delta Lei,

davlll'6o 181' revista. quadrienalmente.

Perâgl'llfo único. As localidades intermediárias que especifiClllll o.

lr8chos planejados dos subsist8llllls rodoviário. e ferroviários federail,

integrante. da. respeCtivas relações delcrilivas constantes do Anexo I, nAo

constituem pontos obrigatórios de passagem, servindo apenas para a indicaçlo

geral da diretriz das vias consideradas, sendo seu traçado definitivo fixado pelos

Ó/ViOI competentes do Ministério dos Transporte., após estudos técnico. e

econOmicos pertinentes.

M. 15. Os poderes executivos da Uniio, dos Estado., do Dislrilo

Fedar1Il e dos Município, poderio baixar nomlBI complemen1alH, realtilaa ..

suas respectivas áraas da competência, de confonnidade com a presente Lei.

SEÇÃO 11

Do Planejamento

M. 17. O planejamento deve atender às exigências de integração,

de desenvolvimento, de abastecimento interno e de comércio exterior e obter

o máximo aproveitamento das vantagens comparativas de cada modalidade de

transporte.

M. 18. No desenvolvimento do setor, buscar-se-á acompanhar a

evolução científICa e tecnol6gica, ajustada à disponibilidade de meios.

M. 19. Na elaboração de planos, estudos de viabilidade e projetos

da engenharia, serão considerados os aspectos ambientais e de desenvolvimento

regional, de forma a conciliar a necessidade de desenvolvimento econômico e

social com o dever de manter a auto-sustentabilidade ambiental, analisados os

custos e beneficios associados às medidas mitigadoras de eventuais impactos

provocados por intervenções.

Art. 20. Os planos e os estudos de viabilidade técnico-econômlca

objetivarAo a seleção de alternativas mais eficientes, adequadas ao perfil da

demanda, levancto-.e em conta a multimodalidade e o escalonamento de

prioridades para a solução indicada.

M. 21.·As intervenções nas vias liquidas naturais, que apresentem

Clpacidade atual ou potencial de transporte hidroviário, devorA0 ser programadas

e executadas pelo 6rgão interventor, de modo a permitir a continuidade à

navagaçio pela vi,! liquida.

Ar!. 22. O planejamento de sistemas de' condutos deve ser

dlSenvolvido pela instituição interessadll. em articulação com o setor competente

do MInistério dos Transportes, ouvidos os 6rglos perlinentes dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal.

M. 23. A inciuslo de qualquer segmento ou instaleção viária, no

Sistema Federal da ViaçAo, deverá ser aprovada previamente pelos Ministérios

. competentes,embasados em critêrios téénicos e estudos pertinentes.

SEÇÃO I"

Do. InVllStlmento.

M. 24. O. investimentos no Setor Transporte deverAo ser

vi~ilizados, em principio, por recursos gerados pelo Próprio. setor, especialm$1!e

o. provenientes da r~muneraçAo dos serviços prestados.

M. 25. Os investi~s no Sistemll Nacional ~e Vi~o: poderio

ainde _ viabilizados por recurso~ orçamentários públicos, .subordiN!dos -à

lIprovaçlo da autoridade de transporte competente.

M. 25. Os investimentos no Setor Transporte deverio contemplar a

seguinta Qfd8lll de prioridade:

I - a elim,"llÇl1o da segmentos criticos.. a segurança, a

manutençAo i a recuperaçAo do patrim6nio existente;

11 -o lIproveitamenlo da capacidade diaponlvel exiIIente nos

diferent.s modos de transporte;

111 - a integração mulümodel, incluindo e implantaçAo de

terminais; e

rIf· a IlxpansAo do sistema.

M. 27. A implantação de obras, a aquisiçAo de equipamentOS, a

construçAo de installçOOS etpeCializ8das 8 a operação doi SllfVÍÇDS da ttanspoIl8

devem _ precedida. de eetudos que justifIquem lIllII nacessidacle e prioridade,

regidos por crit6rios lécnicol e econOmicol, ressalvandcl-se, apena, DI

necetlSidadH lmperiosu d8cOITlInIBS da calamidllcle, bem como as de car8Ier

social ou estratigicc, deY8ndo ler observlldes, em qualquer caso, DI norma. de

sego.AIlÇ8, de trabalho e de auto-sustentabiliclade ambiental.

M. 28. OI projetos e as atividades dei~ de infra

astrutura de trarIIPOll8, conduziélos por órgAos ~., dellinadoa a atender

necenidaclel sociais e estratégk:aS, devorA0 ler llnanc:i8dos por recursos

tomecicIos pelos l8IoreI demandantes, ficando, no enImlo. sua axecuçAo

lUbordlnada • aprovaçio da lIllIoridade federal de lr8nIporte competenl8.

M. 29. OI investimentos em transporte destinados 8 implementar O

aprOYlIitlImenlo e o dHenYoIvimento de recursos naturais e de colonizaç60 aerAo

considerlldol como parte integrante dos respectiYos projetos, adequando-so sua

execuçAo à viabilidade daqueles lllT1pI'HlldIrnentos.

CAPiTuLom

Da Oescentralizaçio

M. 30. Fica o Poder Executivo Federai autorizado a transferir

mediante doaçio, concessão ou arrendamento, para Os Estados, DIstrilo Faderal

ou !tJIliCl'jlios, bem as~im dasativar ou erradicar, 'os treehoI rodoviálios e

ferroviários nAo incluldos nos Subsistemas Rodoviérlo e Fenoviário Federal,

conüdos, respectivamente, na. relaç6es deecritiYas pertinente. no Anexo I,

ficando os mesmos sob responsabilidade fadereJ, na qualidade de egri.entos

federaIs tranSitório., at6 que haja a anuência dos Estados, do Olllrilo Federal ou

do. Municipios, para a efetivação das respectivas trenlfer6nciDl.

Art. 31. As rodovias estaduais existente., cujo traçado coincida com

o de rodoviBI integrantes do Subsistema Rodoviário Federal descrito no~ I, a
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_ fecleralizadas, do considlradas rodovias estaduais transít6rial, enquanto

nIo li efetue sua transfer6ncia para a Unilo.

AIt. 32. Fica o Poder Executivo Federal autoritAdO a transferir para a

jurisdiçlo ell8dual, distrital ou mooicipal, a aOminil1raÇilo, a operaçlo, a

manutençio I a exptoraçAo dos aeródrbmOS públicos, mediante convinios, de

conformicIade com alegislaçio aeronáutica tIll1 vigar.

CAPITuLO IV

Do Sistema Fada1'81 ela lII8çIo

AlI. 33. O Sistema Fedlral de Viaçio (SFV) constitui patelIla

8IlrUlI.PIlt8 do Sistema Nacional de Viaç40 a abrange os Subsistemas Federlia

Rodoviírio, Farroviirio, Aquaviário e Aeroviirio.

AIt. 34. O Sistema Fadaral de Viaçllo compraande a infra-ettrul1.n

vWrilI exiM1te e pI8nIjada da propriedade da Unilo em cada lIUbaialema, e 

reepedlva aatrutura operacional, abrangendo o conjunto de meios e de atividades

ralacion8dU 110 lJifago, à administraçAo, à segurança e à fiscalizaçAo, exercidaI

8IlI cada nm.Iidada.

Art. 35. O Sistema Federal de Vlaçio deslina-see:

I -anegurar a Unidade Nacional;

11 -promover a intlgraçio intemllClOn8l, upec:ialmante com 08

paises Iimilrofes;

111 • fOlT1llr1tar facilidades para e circulaçAo de bani, com vill8l80

ebastacimento interno e ao comércio exterior, a nível intemeeional,~ e

intar-reglonal; e

IV • propol'Ctonar meiOS e faciliciadas para Q lrW\apQr\8 coIellvo a

individual de pessoas, a nlvll internacional. interelt8dUal e inIar-regicnal

SEÇÃO'

Do Subalatáma Rodovlirio Federal

Art. 36. O Subsistema RodÔviáIÍo F8deral é ccnstiIUido pala

rodovias arteriais principais, que 8e destinam a.

1- 'conectar àS capitais d&* unidades da!'lldaraçlo à CepiIal

Federal;

". conectar segmentos estruturantes d_ I! da outnl8 modos

de transporta, desdI! qUllllllfate da conaxAo intar-nJgional;

JII - estabelecer IigaçOes inter-regiClfl8is;

IV • promover ligaç6lls inctispenlàveis • HglJ'lII1ÇlI nacional; e

V· promover conexio a~ intamacional, objaIa da

tratado.

SEçAou

Do Subsistema FarrovIirIo FadaraI

Atl. 37. O Subsistema Feaoviário F8deral é Q COllIlitIlido pala

ferrovias, que o.integram, que S. c!eatinam a.

I - p!OII1OV8I" ligaçOes internacionais, inleIMladuIIia ou ....

regIonais, com portos marítimOS, fluviais a Iaeuatrn e tanninllia da C8IQII ou da

passageiros;

11 - conectar segmentos estruturantes deste e de outros modos da

transporte; e

111 • promover conexâo a segmento internacional, objeto de tl'a*IO.

sEçAom

Do Subsistema Aquaviirio FadaraI

Art. 38. O -Subsistema Aquaviirio Fadaral é c:onIlituído pala

navegaçAo di cabOtagem, pilas viu navegáveis interiores, paloa poIt08

marítimos, flUViais e lacustres, que .se destin8lll a.

I. conectar segmlntos estrulurantHdestAle.ã>outros modos da

tr.wpcxIa. doI8de~ H trate de conexAo interestadual ou inIar-regional;

". 88IIbaI8C8r llg8çllaI inler-regionals; e

I'. pIllIl1OVII' conaxIo a HgIll8nlo internacional, objelo da

lrII8dO.

Do SUblll'l. AarIIvI*Io FadaraI

M. S. O SubeíII8IlIa MrovI*io Fedaral é ccnstitufdo pela parcaIa

da infra-ullulura aeronáutica nacional da interane fadaral e lUIS

correspondentes estruturas operacional I técnico-normativl.

AlI. 40. A infra-estrutura aeronáutica nacional da inlannaa f8daI1Il

compreenda:

I· os ,aeródromos públicos do Sistema Aaroportu8rio Nacional

que atend.m às capitais dos Eslados da Fedltraçio a do DIItrilo F8danII a 80

tráfego regular internacional e os aeródromos de intere... para • integraIçIo a

segurança nacional, bem como aquelas administrados por empr8I8 pública

federal;

". o conjunto de faciiidades, instal~ e astruturu l*T8Ilr8I

de proteçlo ao v!lo e auxilio' navegeçlo ....; •

111 - o conjunto de aerovias. áreas dos termineis de lJifago

aéreo e demais divisões do espaço aéreo brasileiro, necessárias • oparaçio

regular e segura do tráfego aéreo.

AIt. 41. A estrutura operacional é consliturda peto CXllluflIo da

ãrgãos. entidades e empresas públicas competentes do Sistema da Aviaçio Civil,

meios. atividades e serviços necessários à operaçio e manutenc;ilo da infra

estrutura aeronáutica federal.

AIt. 42. A estrutura lécnico-normativa é censtiturda pelo c:or1Uftto da

normas e instruç6es e pràcedimentos relativos ao pl8ll8jamellto, desenvolvimento,
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operaçio, 8l<pIoraçio e manutençAo. da infra-estrutura lIlIfllIláuüca nacional

emanadoa da autoridade aeronáutica competente.

CAPiTULO V

M 43. Sistema Esladual de Viaçio constitui parcela do Sialema

Nacional de Viação fi abrange o. Saltemlll Estaduaia Rodoviário.,

Ferroviário" Aquaviárioa, DulÓviários e AeroviáriOl, exislenlas fi~ noa

E.lado•.

Art. «. Q Silllllla Estadual de Viaçio compreende a infnHlstrutura

viária existlnte e planejada, inciusiVll suas instalaç6el lIC8SIÓIias e

complementares, e respectiva astrutura operacional I8I8cionada 80 tráfego, à

admlnilltaçio, • lllQW'8IlÇ8 •• fiscaJiZaÇio, a caIlIO doa Estadoi.

M 45. O SiIWma Estadual da Viaçio deIIina-M a:

I - 8IIlIgInI' a unidade alladual;

11 - promover a inlagr8Ç4o do Estado com o Sistema Federal de

VI8Çio e com 111 UnidadM da Fedaraçio Iimitroflll;

111- conectar a capital do estado' Iade doa ll1Wliolpio. que

ocomp6em;

CAPíTULO VII

Do Sistema de Viaç40 do Distrito Fadaral

Ar!. 49. O Sistema de Viação do Dislrito Federal constitui plll'C8la do

Sistema Nacional de Viação e abrange os Subsistemas Dislritais Rodoviários,

Ferroviários, Dutoviários e Aeroviários, existentes e planejedos no Dislrito FadaraJ.

M 50. O Sistema de Viação do Distrito Federal comprlMlnde e infra

estrutura viária existente e planejada. inciusive sues instalações acanárias e

complementares. e respecliva estrutura operacional relacionada ao trlifego, à

administração, à segurança e à fiscalização, a cargo do Distrito Federal.

Art. 51. O Sistema de Via~o do Dislrito Federal destinll-l8 a:

I - assegurar a unidade dislrital;

11 • promover a integração do Distrijo Federal com o 'Sistema

Federal da Viação e com os Estados limítrofes;

111 - conectar a Capital Federal às r&giOas adniinistrativ~ que 8

compdem;

ri! - fomentar facilidades para a circulação d~ bans 8 ní\l8il

inlllrestadual e no âmbito do Dislrito Federal; fi

V• proporcionar meios e facilidades para o transPoita colelivo e

individual de pessoas, 8 nivel interesladual e no Dislrito Federal.

Art. 52. Ficam revogadas a Lei nO 5.917, del0 de setembro ~a1973;

a Lei n"1l.261, de14 de novembro de 1975; ,8 Lei nOll.346, de 6 de julho.de 1976;

a Lei n" 6.400, de 21 de março de 1977; a Lei nO 6.504, de 13 da dezembro de

1977; a Lei n" 6.555. de 22 de agosto de 1978: a Lei n" 1l.574,de 30 de setembro

d81978: a Lei n" M30, de 111 de abril de 1979; a Lei n" ll.~, de 16 da maio da

1979; a Lei n"6.671, de4 de julho de 1979; a Lei n"6.776, de 30 de abril de 19110;

• Lei n" 1l.933, de 13 de juiho de 1981; a Lei n" 6.9711, de 14 de ~bro da

1981; a Lei n" 7.003, de 24 de junho de 1982; a Lei n" 7.436, de 20 dezembro de

1965: a Lei n" 7.581, de 24 de dezembro da 1986; a Lei n" 9.060, di 14 de julho

de 1995: a Lei n" 9.078, de 11 de julho dl! 1995 e demais~ilpolÍÇÓllI em

c:ontrério.

ri! • fomentar faollidadH paI8 a olrculaçio da bena a n!veia

inla!astadual a intns..staduaI; a

V-proporcionar meioa e facilidadal para o tranIpOrte coletivo •

individual da pellOU, a nível intal8lladual 8 intns-est.aeiulll.

CAPíTULO VI

Do Si.tlma Municipal di Viaçio

Art. 46. O Sistema Municipal de Viação constitui parcala do Sistema

Nacional de Viação 'e abranga os SubslSte;"as Municipais' RodOViários,

Ferroviários, Aquaviários, Dulovilirios, Aeroviários e Urbano,: ex~tante. e

planejado' noa Municipios.

M 47. O Sistema Municipal de Viação compreende a infr2..estrutura

Ar!. 53.

Brunia,

Este Lei entra em vigor na da1ll de sua publlcaçio.

vilÍrla lxistenta e pllnejada. inclusive suas instalações acessórias e

complementare~. a resplcliva estrutura operacional ralecloOac!a ao tráfego, â

administração, à segu,'anc;a a • flscalizaçãà, acargo dos MuniCípios.

Art. 48. OSistama Municipal de Viaçio dlstina-H a:

I - aSllgurar a unidada municipal;

11_ promover a integração do Municiplo com os Sistamas Federal

a Estadual de Viaçio a com os Munlcipios Iimitrofes;

111 - coneelar a seda do Município aos Dislritos que o compdem:

ri! - fomantar faollidades para a circulação da bans a niveis

intermunicipal e intra-municipai; e

V - proporcionar meios e facilidades par. o transporte colelivo e

individual da peSloeS. a nivel intermunicipal a intra-municipal.

ANEXO I

RELAÇÃO DESCRITIVA DO SISTEMA FEDERAL DE VIAÇÃO-SFV

SUBSISTEMA RoDOVlÃRlO FEDERAL

a, NOMENCLATURA

Da 8COtdO com tua orientaçio geográIlca, a rodoviu fadIIals do
cIauilicadaI nas aeguir.tet categorias: ' .

• Rodovias Radiais: ai que partam da CapilaI FedaraI, em qualquer dnçID,
I*lIIigá-la à capital8ltaduaf ou a pontos periféricos irnpor1antes do Pari;

- RodoVies Longitudiniíis: as que se orierrtam na diraçio geral no_I;

- Rodovi81 Transvlll'llail: as que S<l orientam na diraçil;l~ lellte-<lMla;
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• RodoVias Dill\lonais: as que se orientam nas direções gorais nordeste
sudoetle e noroell8-&Udelle;

• Ligeç6u: as rodovias que, partindo ~m qualquer .direç;lo e nao se
onqua<lnlndo nas categorias precedente., liguem pont~ Importantes de ~uas
ou mais rodovias federais, ou que penm~am o acesso a Instalações federa,s de
impextAncla, a pontos de frcnteira ou aos principais portos marilimos, ~uviais
ou lacuslrel, e tlllTl1inai. ferroviários ou aeroviário" constantes desta lei.

• A designaçlCl de rodovia federal ti assim caracterizada:

• O srmbola iniclaJ "SR" indica rodovia federal.
M IImbokl, separado por um hífen, segue-se um número de três algarismos,
allim conIIituldo:

I - o primeiro algarismo à esquerda indica a categoria da rodovia, sendo:
O(zero) - para as radiais; .
1 (um) - para as longitudineis;
2 (dois) - para as tr8l1svllnlais;
3 (trAs) - para as diagonais; e
4 (quatro) - pare as ligações.

11 • Os dois outros algarismos indicam a posiç;lo da rodovia ralalivamente à
Capital Federal (Brasília) e aos limites extremos do Pais (N, S, L, O, NO,
50, NOsSO).

NOTA TECNICA: A superposíçio de quilomontragem constante da Re~o
DuaiIlva' a Ixtenslo da um tr8Cho comum e coincíden19 com o _ da "BR"
lndlcada.
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SISTEMA FERROVlARIO FEDERAL

aI NOMENCLATURA

• De acordo com sua função, as ferrovias são claSSificadas em:

• Tronco: ferroVia que. por sua diretriz. promove a estruturação do sistema,
funcionando como elemento de agregação dos trechos que lha slio
complementares;

• Ligação: ferrovia qua liga dua~ ou mais farrovias;

• Ramal: farrovia que une um ponto quaiquer a sua ferrovia-tronco, adi! ligação,
a isolada ou a outro ramal.

• A designação da ferrovia do Sistema Ferroviário Nacional é assim
caracterizada:

• A ligia Iniciai, composta de duas letras, indica a função da ferrovia no sistema,
sando: FT • Farrovia Tronco, FL • Ferrovia de Ligação e RF • Ramal
Ferroviário;

•A sigla iniciai, ~ePllrada por um, hifen, segue-se um número de lnls
algarismos, assim constituldo: .

I . o primeiro alg8rismo à esquerda indica a orientação predominante dI!
ferrovia, sendo:

1 (um) • predominantemente longitudinal;
2 (dois) - predominantemente transversal.

11· Os dois outros·àigansmos Indicam a poSição relativa da ferrovia, iniciando
sa com numeração em ordem crescenta seqüencial, em ordinal, de llllte
para oeste! para ferrovias longitudinais, e de norle para sul, para ferroras
transversais; , I

, .• f

111 - Os ramais ferroViários têm o mesmo número da farrovia para a qual
convergem, acreSCido de um algansmo ordinal de ordenação, precedido
por um ponto. O algarismo de ordenação tem sua origem de numeração:

Pera as ferrOVias longitudinais: ramai ma,s ao norte;
Para as ferroVias transversais: ramal mais a oeste.
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SUBSISTEMA AQUAVIÁRIO FEDERAL

a) PORTOS MARíTIMOS

Quinta-feira 23 06293

NÚIllERO UNIDADE
DE DENOMINAÇÃO DA LOCAUDADE (Munlciplo)

ORDEM FEDERACÃO

1 MANAUS Ali M.n.ua
2 ITACOATIARA Ali ltacOllti....
3 SANTARÊM PA S.ntarim
4 SELEM PA Selém
5 VILA DO CONDE PA Barc....n.

li SANTANA AP santana
7 ITAQUII PONTA DA MADEIRA MA 510 Luiz
8 LUISCORREA PI P.rn.íba
lf CAMOCIM Cf Camocim
10 MUCURIPE CE Fortaleza
11 AREIA SRANCA(Tennin.1 S.Uneiro) RN A...I. Bt.nc. (Porto Ilha)
12 NATAL RN Natal
ia CABEDELO PB C.blld.lo

14 RECIFE PE Recife
15 SUAPE PE. CabcJlpoJuc.
ia MACEiÓ AL M.ceió
17 ARACAJU SE AI'Ilcaju

18 SALVADOR BA salvlldor
19 ARATU BA Aratu
20 ILHEUS BA IIhtua
21 [vITÓRIA EI Vltbrta
22 iTUBARÃO ES VIt6rl.
23 CAPUABA ES Vila Velha
24 BARRA DO RIACHO EI Aracruz
25 FORNO Rol C.bo Frio
215 NITERÓI Rol Niterói
27 ANGRA DOS REIS .. Rj , .

Angr. doa Reis
28 RIO DE JANEIRO Rol Rio da oIanelro
211 SEPET/BA Rol Sepetlba
30 SÃo SEBASTIÃO SP 810 Sabalitlio
31 SANTOS SP Santos
32 ANTONINA PR Antonina
33 PARANAGUÁ PR Par.naguâ
34 SÃO FRANCISCO DO SUL SC 510 Franclaco do Sul
35 ITAJAi SC ltajal
36 IMBITUBA SC Imbltuba
37 RIO GRANDE RS Rio Gr.nda
38 PORTO ALEGRE RS PortaAlag...
311 PELOTAS R5 Pal!:ltas·

b) PORTOS FLUVIAIS E LACUSTRES

NUMERO I
DE

ORDEM
DENOMINAÇÃO

'UNIDADE I
. DA

FEDERACÃO
LOCAUZAÇÀO

1
2
3
4
5
li
7
8
9

10
11
12
13
14
15

SACIA AMAZÓNICA

ALTAMIRA I VITORIA DO XlNGÚ
AMAPÂ
BELO MONTE
SOCA DO ACRE:
CACHOEIRA PORTEIRA
CALÇOENE
CARACARAí
COARI
CRUZEIRO DO SUL
GUAJARÂ·MIRIM
HUMAITA
ITAITUBA
oIACAREACANGA
LARANoIAL DO JARI
MACAPÂ '

PÃ
~Af1

.PA
AM
PA
AP
RR
AM
AC
RO
AM
PA
PA
AP
AP

RloXln~u
Rio Amkpâ Grande
RIoXlnôu
RIoPü'
RIoT~
RIoCal9bana
RIoS...pCo
Rio BoIIrn6n
Rloolurui
RIoMarnor*
Rio Mlldalnl
Rio Tapaj6a
Rio Tapaj6a
Rio oIarl
RIoAmazon..
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Coatinuaclo
NUMERO

UNIDADE
LOCAUZAçAoDENOMINAÇÃO DA

DE FEDEAAclo
ORDEM

11 MAZAGÃO AP Rio Muapo

17 OIAPOQUE AP Rio Olapoqua

1S PARINTlNS AM Rio Amaonaa

1. PORTO VELHO RO RIoMadeInI

20 RIO BRANCO NJ RIo Acre

21 IrABATINGA AlI RIo~

BACIA TOCANTlNSlARAGUAlA

22 lAJwwAIANA I REGISTRO ElO ARAGUAIA MTIGO RIo Arallualll

23 ARUANÃ GO Rio Arallualll

24 BARREIRA DA CRUZ TO Rio Java" (braqorne~do Aragualal

25 CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA RIo Aragualll

28 COUTO MAGALHÃES TO RIo Arallualll

27 ESTREITO MA Rio TocantlU

2S IIIfIERATRIZ MA Rio TocantIna

2t MARABA PA RIo Tocantlna

30 MIRACEMA TO RIo TacantIM.

31 SÃo GERALDO DO ARAGUAIA PA Rio Arallualll

32 ITuCURUI PA Rio Tocantlna·

33 !xAMIlIOÀ TO Rio Aragualll

BACIA DO PARNAíBA

34 FLORIANO PI RIoPamalba

35 GUADALUPE PI RIoPamalba

38 PARNAIBA PI RIoPamalba

37 SANiTA FILOMENA PI Rio Pamalba

38 TEREZlNA PI RIoPamalba

BACIA DO SÃO FRANCISCO

ai IBOTIRAMA BA RIo Sio FrancJaoo

40 JUAZEIRO BA RIo Sio FrancJaoo

41 PETROUNA PE Rio Sio FrancJaoo

42 PIRAPORA MG RIoSioFrancJaoo

BACIA DO PARANÁ

43 CHAVESLANDlA MG Rio Paranalba

44 ITURAMA MQ Rio Grande

45 PORTO BARRAGEM DE JUPIÁ Ma RIoParani

41 SÃO SIMÃO GO Rio Paranalba

BACIA DO PARAGUAI

47 CNJERES MT Rio Paraguai

48 LADÀRIO Ma RIoParagul

41 PORTO MURTINHO Ma RIoParagul

BACIAS DO aUUSUDESTE

50 ESTRELA Ra RIoTaquarl

c) VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES

BACIA/RIO TRECHO

1LIB
210
7H

1.4A
44'
21'

1.110
1011
271
721
110
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Javarf
JUM
JuruaM
Liga0*» Hldnlvltrla Baltm-M1lCaP*
Madall'1l
Mamont
Negro
O"poque
Purua
801_
Tapa~

Tarau~
TelMP/,..
TI'CIIIIbIItM
Xlftllu

BACIA TOCANTINI' ARAGUAIA

Anlgu8la
Tocantlna

BACIA DO PARNAlBA

BACIA DO I. FRANCISCO

Sio franclaco

BACIA DO PARAGUAI

Cu\llbi
Paraguai

BACIA DO PARANÁ

Grand.
IlIuaçú
Paran.
Paran.íba
Pal'1lnapanema

BACIA DO URUGUAI

Uruguai

Boca do Javari-M1rInIIFoz
alllllllturgolFaz
I'aEdoRIo~--.TaIaa"""
Hldrovla do Maral6
Porto V.1hoIFaz
(1Uajara-M1rIm/COIIfIU6ncIa do Rio GuapcllW
lçanalFoz
ClavllllndlalFoz
ManoaI UrballOlFaz
BenjMIlm eonatantlConf. Rio Negro
Conftulncla Juruana --. o T.... PItaalFoz
ara~Faz

caotIaaIra da RlIat8IraIoonnulnclia com Juruana
CacIIoalra PorUlraIFaz
Balo MontaIFoz .

PII'1IporaIPaulo Aton80
Dlvlla Bahla-lal'lltpa.AlagoulFoZ

Raprua Água Vennelhll/ColrllUlll oom Rio ParaMIba
SioJoH doa PlnhaialFoz
Conf.Paranaiba-Gtandalftaprna da ltalp(l
ltumDlaralCon1lulncia --. o RIo Grand.
Foz do ItarartlFoz

Barra do Quaraillral

TOTAL GERAl.

510
3.120

440
150

1.0lIO
200

1.070
eo

1.510
1.122

755
570
231
2SO
200

L1lII

1.ll55
1.450

1.111
1.171

1.117
240

1.II2
312

1.320

z.m
51

1.020
101
41!t
471

IJII

aoo

21.121

SUBSISTEMA AEROVIÁRIO FEDERAL

a) NOMENCLATURA

~ siglas constantes na Relação Desaítiva são os Indicadores de Localidades
brasileiras para fins aeronáuticos distribuídos em cinCÇl séries, a saber:

I - A série SBAAlSBZZ li reservada para indicar localidades servides por EstaçAo
de Comunicações que executem o Serviço Fixo Aeronáutico, em todo O território
nacional.

11 • ~ séries SOAAlSOlZ, SNAAlSNZZ, SSAAlSSZZ e SWAAJSW1Z sIo
reservadas às localidades não servidas por Estação de Comunicaç6es que
executem Serviço Fixo Aeronáutico. Para atribuição dos inclicaclorel dessas
";es são adotados os seguintes critérios:

1) - Série SOAAlSOZZ - destina-se a localidades situadas nos estados do Rio
de Janeiro e São Paulo.

2) - Série SNAAlSNZZ - destina·se a loCalidades situadas nos estados de
Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, MaranhAo, Minai Gerai.,
Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e sergipe.
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3) - Série SSAAlSSZZ - destina-se a localidades situadas nos estados de
Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

4) - Série SWAAlSWZZ - destina-se a localidades situadas nos estados do
Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, e
no Distnto Federal.

Novembro de 1995

b) RELAÇÃO OESCRITlVA

UNIDADE
HOME DO AEROPORTO SIGLA lOCALIDADE DA

F!DEllAcA

Intlomacional Augusta Severo SBNT Eduardo Gom. lU(
IntIomacional VaJ.d..cI.. SBBE BeI6m PA
IntIomacional de Boa Vista SBSV Boa VlatIo ItR
IntIomacional Cie Brasilill SBBR BruiIle Df
lntlomacional de Campo Grande SBCG Campo Grande MS
IntIomaclanal de Congonhu seIP SIoPeulo IP
IntIomaclanalde Corumbi SBCR COrurnb* MS
IntIomaclonalde Cruzalro do Sul tlBCZ Cruzeiro do lul NJ
IntIon.aclanalOoia da oIulho SBIV Salvlldor 8A
lntlomaclanal Eduaruo Gomn SBEG Manau . AlI
Intlomeclanal Catloraw SBfI Faz do IgUllÇU ....
intlomacional Guararapn SBRF Recife PE
Intlomaclanal de Macap' SBMQ Macafl* 1#
IntIomaclonal Marachal Cunha Mechado Saal SIoLuIa MA
IntIomacional Pinta Martlna SBfZ Fortaleza CE
IntIomacional de Pontlo Pari S8PP Ponta'Pari Ma
IntIomaoional Praa. M'dlcl . $~e RIo Branco AO
IntIomaclanal do Rio de oIanalro

.. SBGL RIo de oIanairo lU
Internacional Rubem Berta $SUG UruguaiMa M
Internaclonal,lalglldo Filho SBPA PortDA~. M
Internacional de Santlorim SBSN Santlorim' •. PA
IntIomaclonal de 110 Paulo SBRG SIoPaulo IP
IntIomacional TancradoH_ SBCF Belo~ Mel

.lntIomaclonal de Tabatlnga SBTT [rmatinga AlI
IntIorllaclanal de Vlracopoa SBKP Campin.. IP
lntloma~ionalH.reillo Luz SBFL Florianópolla se
Afonao~.na SBCT SIo Joú doa PltlhaIe. PR
Altamlra' ;. SBHT ~Ira PA'
Araguain;;:, . S~foI. . iAragualna TO
CampO dcia'Palmaras SBMa Macaló AL
Caraj" SBQJ· •. ParauaPebu PA
Comandantlo Gustlovo Kraam.r SBSG Bag* Ra
Fernando d. Noronha SBFH F. d. NOronha PE
Santlo G.noveva SBGO ~i11 QO
lIh6ua selL INua IA
Imperatriz SBlZ Imperatriz MA
oIacarapagu' SBJR RIo d. oIanalra lU
.JolnvllJe. SBJV .JoInvIlle se
Londrina SBlO Londrina ....
Marab* ' .... SBMA MaraDi PA
Marechal ROi1don SBCY Culllbi ' IIT
Montaa,C/laroa SBMK MontIosC...... Mel
HlIYag.nUIa SBNF HlIYaganUla se
Palr!l... SWPoI Paim.. TO
Patrollna SBPL Petrollna P!
PortDV.1ho SBPV PortoV.lho RO
Pr.1dentaCaltro Pinta SBJP JoIoP._ P8
Praaldante .Joio 8uaaaunií " SBKG Qamplna Graná P8
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Continuacão
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UNIDADE
NOME DO AEROPORTO SIGLA lOCAUDADE DA

FEDERAÇÃo

Santa Maria SBAR Aracaju SE
Santo. Dumont SSRJ Rio de Janeiro RJ
Tera.ina SSTE ~era.ina PI
Uberaba SSUR Uberaba MG
Ubarltndla SBUl Uberltndla MO
GoIabeira. ssvr Vltbrla E8
JúlloC"ar SBJC S.l4Im PA
Taf6 SBTF ~af6 AM
PampullUl SSBH Balo Hortzanta MG
Baoacherl SSSI Curitiba PR
Parto Nacional SBPN Parto Naclonel GO
PaIota. SBPK Pelota. RS
Douradoa SSCO Dourada MS
Sartololomeu llundro SSCP Campoa RJ
Santa Maria SSSM Santa Maria R8
Marta SBMT SIo Paulo SP
Porto Seguro SSP8 Porto Seguro BA
C.~r1 SNQY Juazeiro do Norta CE
Pamaíba SBPS Pamaíba PI
caravelaa SBCV Caravela. BA
Mecae SSME Mecae RJ
Olapoque SBOl Olapcque AP
BII" A6rae de Santoa SBST Santos 8P
SIo Gabriel d. Cachoeira SSUA SIo GabrIel ct.a Cachoeira AM
810 Joae doa Campoa SB8J SIo Joa6 dOe Campoa SP
Carolina SBCI Carolina MA

ANEXO 11

RELAçAo DESCRITIVA DOS SEGMENTOS VIARJos DE INTERESSE
NACIONAL

.a) ROoQVlAS

RODOVIA TRECHO CORRESPONDENClA NO PNVI73
RODOVIA TRECHO '

••1- NO E8TADD.DESÃo PAULO

sp-on Entr. SP4aOlEntl'. BR-118

8P-150 SIo Paulo (Capital) - .....

SP-20l1 Entr. SP-300lEntr. SP·211O

SP~215 Entr. 8P4a0lD1v. MG

8P-225 Entr. 8P-27G-Entr. 8P-33O

"'-270 DIv. 8PIMa-Entr. 8P-225

""2110 Entr. 8P-225181o Paulo (Capital)

SP-3oo Olvl.. SPIM8-Entr. 8P·2OlI

8P-310 DIvlaa 8PIMa-Entr. SP-3S0

BR"7. lSofocaba. ,Juquli

SR-OSO SAo Paulo - 8aiItDe

SR-21S7 Parta fernJra-Dlv. SPIMG .

BR-3" Em. 8P·225 - PJraaaualllllla

SR-2IS7 Olv. SPIMa-Entr. BR-158
BR-374 Entr. BR-158.Entr. Sp.au •

BR-374 Entr. Sl".UI-UoPaulo (capital)

BR-15111282 DIv. SPlMlI-Andradlna
SR-1M Entr. 8P-3OO-Entr. SR-153
SR-21S7 Entr. SR·153 - Entr. SP-3I1O-(Plrajal)

BR-2S2 DIv. 8PIMa-Entr. SP-4I1
BR-45S Entr. 8P-4I1-81o JoH cio Rio Preto

Aoeao a MafIo
BR-3M Entr. 8P-321-Eatr. 8P-330
BR-U7 Entr. 8P-la1-Entr. 8P-225
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8P-320 .DIv!,•.8PiMIS-Entr.8P-310

SP-330 Dlvlu 8P/MG- SIlo Paulo (Capital)

8P-425 Entr. 5P-27O-D1v1u SPIPR

8P-l5e3 Entr. SP-310·Ent. 5p·270

BR.QSO

BR·2112
BR·1118

DIv. 8P/MG-S1o Paulo (Capital)

Entr. 8P-300· Entr. SP-310
Entr. 8P-3OO - Entr. SP·270

••2- NO ESTADO DO PARANÁ

PR,317 DIv. PR.SP·Santo In'cJo.lguaraçu-Entr. BR·3711

..
PONTO UNIIlAIlE'

FERROVIA DE DA OIII1EIIVACOEI
PASIAGEII FEDERAÇAo

FEllAOIIIAI TROIICO

FT,160 Omog..u__lrioPr-e-IIr__IIla"'·IIoyrink-Ev~"'_".~""" - FEPA~"FT'_'__"""""(2M''''
FT-160 lpero-ltapev.·PtnhaWnhO IPIl'A FEPAIA

FT·lSO Santar'm-Culabi PAIIIT FEIlllOHOltTIi

FT·240 PortoV.IIIO,~·AIloAr"'-DIlt.IITIOO·DIlt.IlOIIIG·_ IIOotITIIlONG FElIIIClfIORTE

FT·250 • Alto Ar.guaia-Apllrec.... tioTabado-UMINl de'" IITIIII FERRONORTE
-Ponla~(IIIv__~Ilit......1CII1.-_.._~_ IP FEP~FT.1..._~(2M...)
lol.yrinl<·Ev.l\QOlIoIado_·p.,.~

FT·260 B.u,... Rublio~r'Iporô-lolayrlnk·P"'__.~"'_ IP FEPAIA

FT·270 Oourado...Guak'...Caac:aql.Guarapuwa MSlPA FERROEITE

FERROVIA" DE L1GAçAO

FL·I4a Boa Vlata-CampinH-Jundlai IP FEPAIA

FL·244 Pa:I:Jag.m-Ribtilrio Pr.to SP FEPAIA

RAMA" FERROVlAllIOa

RF·260.1 Ar~r.qu.r~ IP FEPAIA

RF·250.3 Panoram.·Baunrllk'."" IP FEPAIA

Rf-260.5 Pr.akl.nteEpltick>-P.......~.Ir. IP FEPAIA

b) FERROVIAS

c) VIAS NAVEGÁVEIS IN:TERIOR.ES

RIO/CANAL TRECHO

••1- NO~#ADO DE IIÃO PAULO

TIet6

PIraolcIlba

Canal ParelnI Barrata

SIoJoú" lJoIIradae

1'110 neWRlo eloJaai doe DounldcllI

canalP........ BarNtoIRIoP.....

~.NOE6TADD DO,AIIA

c...-
&.1- NOE6TADDDO~GlfANDEDO 6UL

T....... ·"-'·LaP.......
&4-NOE6TADDDEJMnJ tiIIt»MJ

RIo da lIortM

~.Porto AIegJw. RIo Gtanct
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TtrvLo 111

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

....._-..- ~-.---- -.-_._..-.._- _..
Art. 21. Compete à União:

...•......••.•.•------..-----------............•......-- .
xx - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbInG. inclusive babitaçlo,

saneamento básico e transPOrtei urbaDOl; !

XXI - estabelecer principiai ediretrizes para o sistema nacional ele vWçIo;

XXII ~ executar os scrviçoI ele policia marftima, aérea eele fionteíra;
.•••..... _-- --------- -- __ .
._.._ _---_.._----_.----._-~_ ~-_._-_ .

LEI N" 5 .1l1'l - DC 10 DC SEUJlftlO
De 1873

Aprova o Plafto NaCIOnal da Vlaç40 •
cfd outrlll prollkUncflll•

.- _--.-.-..-._--- •••• 0-:- •••

........__ _--_.._-------_._-_._---_...••...••.......
Ll!:l' N:' O.lIG1, 1lP: 1-1 Ilt: NO\'EM••O

DC 11175

Di.~ .obre o Sistema Nacional do'
Tran.porte, Urbano.. autoríZCl ta
cnação dll EmpreslJ Dmsileita do.
2'rlln./JOrll'll Urbano. e tiã o/ltrllS
provldellCIAIS•...-.._~.._---_ ----_.._----------_.._~ __ .

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

LEI N' 11 3411 - DE 11 DC .muro
DE 1914

Ine'ul.If17IlC4n. ierrollldria de Ifnto
. Gm5$" nll: relaçll" dtscriUvn Da'

/er1OI"n, do PIIIHO Nacional 'U o/IU
ç40. IlIslllutdo ptla tel nIÍJI',ro
1.117, ele 10 ele ,.cembro c1lt 1913,

~ .._-._-._--_ _.--.. _---.----.~ -.__..~ ..
......._.._.•...•..•.•--.~._--_.__.--._....~..•.......•

Novembro ae 1995

LEI 1ft 'e~4OI ~ DII lU ."MAlçO • 1m

AUCTC& CI' cfirdn.. deU rodoVfoiB.R-aa • BB-4A. I7ItQTIJfttt. cIO PIoJIO Na
cf01IGI da v~. lIprof1GcIO pele Lá 1&' '.1117, ". 10 ". ...cembro â 1171•

...__ __.._-_ _------ - ~..
..._--------....•...._--..•......__...•......•.•
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6.504. d. 13 ·d. d.u.boro d. 1 977.

Alttrl a Jfalaçio DlIsc:rtttva das Rodo
vias do 'lallO lIKiOMl de Viação. apI'Õ
vado pela L.f nt 5.917. de 10 di si
tallbro di 1973. -

Quinta-feira 23 06301

.. _-----------*------~-------------------- ...
de 1 978.

LE [ N9 6.555. de 22 de agosto

Altera a Relação Descriti~a ~a5 Rod~
vias do Plano Nacional deVlaçao. apr~
vado pela lei nQ 5.917, de lO de s!
tembro de 1973.

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

LEI N9 6.574. de 30 de 5eullbro de 1 ~78.

Altera i diretriz di ferrovh EF-463
integrinte do Pl.no N.cion.l de Vi!
çio. aprovado pela Lei n9 5.917. de 1
de seteMbro de 1973.

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

1.t:1 N! 1\.630, DE 16 DE ABRIL DE 1979

A/rll'ra dÍl,posic6l1'a ela I.ai n~ 5.917, de lO ele ."tembro dll' 1973. qu" .aprova o Plano Naelonal
dll' Vi"c'o. "dti nutr.. provid"nci....

------------------------_.- _- _ .
I.EI N? 6.648, DE 16 DE MAIO DE 1979

~trodulla/tar~ç.o no Plano Naciom" de Vi.ç.o. incluindo trecho roflf/viário no. Estados de
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. " o

.------_.__._-_._---._-.-.__ .~'_.-._-- ......
. ~-----.__..._------------....._-..._._--_. __ ...

I.EI N~ 6.671, DE 04 DE ,JUUIO DE 1979

Indui no I'I.no Na('ion.J de Vi,ç,o. aproudo pela I.ei n~' fio!I17. dE' 10 de "etem/Jrll de
1973, o Porto de l',,(é, loc.lizado no Municipio de l'e(é. ~srado do Amazonas.

O Prp.!>idenle da Ilepúhlica Faço saher qUE' o ConRreuo Nadonal decret. e eu sancio
no 11 SE'Ruinte tei:

Art. I! ~'ica incluido na Relaçlo dncritiva dos Porto!! Muítimus, Fluviai!! e r.acu.·
trf'll do I'I.no Nacional de. Viaçlo, seçlo 4.2 do docllmento anuo de que tr.t. o ut. 1~ da
I.ei n~ 5917. de lO de setf'mbro de 1973, o f'orto de Tefe, locllli1.odoil margem do Rio Soli·
111005, Munidpio de Tefê, Estado do Amuonas.

Art. 2~ Esta (A!i entrar4 em viRor na data de sua puhlicac:ão.
Art. 3~ °Revolllam·se •• dispOliçclelll'm contrírio.
Uruili•. ,'m 04 de julhllde 1919: 1li8~ dalndejll!ndfiíci. e~H~ d,UI·pública.

JOAo B. [Uo~ ~'I(i\Jlo:IR~:IK)

EIi"j'u R""l'ntie
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LEI N? 6.776•.DE 30 DE ABRIL DE 1980.
Altera a Re/.rlo Ih,criUva da' Rodo·

vi.. do PI.no Nadon.1 de Vi."o. aproVa'
do pe/. Lei D~ 6.917, dr 10 de ..tembró d.
1973.

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

LEI N~ 6.933. DI'; 13 DE .JULIIO DE 19141

'/II"ui IiJtn,·"" ,m/,n·iliri. 'li' He/"'Io
H"I",.rilivll dlls /lodo,·i.!; dll Silotem. Ro~o'
vi.rio ,.·••de,,1 dll p/,.nll NadclO'/ dr "".r'o. inslitult/O "e/,. I.ri n~' fí.917. de UI d•
• eh'mbro de '9,:'.

Novembro de 1995

o 'PResIDENTE DA REPÚBLI~A. f~ço saber que o Con~resso

Nacional decret.a e eu sanciono a segumte Lei: .
Art. I? Fica incluída na Relação Descrit.iva ~Ias Ro~ov!as.do S~.·

R d "'0 Federal do Plano Nacional de VlaçAo. mstltUldo pelatema o OVlarl . .
Lei n~ 5'.917, de lO de setembro de 1973, a segumt.e ligação:

.. UberlAndia-Campo Florido·Planura·MO...
Art. 2~ Esta Lei entrará em vigor na dat.a de sua publiuC;l.o.

Art. 3? Revogam-se as disposiçOes em conLr'rio.
Brasília, 13 de julho de 1981; 160? da Independ6ncia e 93~ da Repú'

blica.

JOÃO FIGU~~IREOO

EUseu Resende
José Flávio Pécor.. ,

LEI N:' H.97H. DE 1·1"1)10; DEZEMBIW DE 1981

.\I/"m 1/ ,/ir/'Iriz da Ilm/""ÍI' 1111·222. in/L"
/o!llIl11" c/" Plnno N.rim,.1 dI' '·ill,·Jo. Dp1()'

,",U/II ""la I.,'; n:' run i. dI' III d" st"t'ml,rll dI'
19i:l.

o PRESIDENTE DA REPOBLlCA. faço sabt.>r que o Congresso
Nacional dt'cret.a <' t.>u sanciono a seguinte Lei:

Art.. I~' A diret.riz da Uodovia BU-222, constanLe da RelaçãO Descri·
tiva das Uodo"ias do Sistema Uodoviário Federal - Anexo ao Plano
Nacional d(' Viação. aprovado p<'ln Lei n~' 5.917. de 10 de setembro de
1973. passa a vigorar ('om a seguinte redação:

Bn Unidade da F.xtl'n!'lllo SUp"rpol'õiçllo
....·d,·flI\·lIo 'KMI _ Bit '. KM

222 1·'orlah·za·l'iripiri·/tllpl·c·ul·u Mirim·
Santa Ini's·'\çailànl!ia· \'ila F,·linto
Müll,·r·l\ll1ralui·'·:nlr"'''·'IIII1'III'' 1111·
lIi/! C"': I" 1\1:\,1'" "'"7-1

Art. 2~' Est.n Lei enlrará ('m vigor nn data de sua publicação.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília.... dE.' dl'/.t>mbro de 19M1; UiII:' da Indcp('ndênda e 93:'

dn Ut'plÍblica.

JOÃO FIGUEIREDO
IJ'c11Jdn Pt·reira BorKes
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LEI N~ 7.003, DE 2~ DE JUNHO DE 1982
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..lIll'rn 11 /t('/lIçlill J}('.~C'ritiHI dlls Rodo
"j;,~ do /'Ja.m. NlldollllJ li" Villç'o. IIpro\'II
do pl'111 I.e, 11:' 5917. ri(' 10 dt' serpmbro dI'
19,:1. (' (fá oUlr1/!' prol"id(Ô'/( i1l5•

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

-.. ~ ... -..._._-.--._-_._--._--------.--------.------_.
LEI N~' 7.436, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985

Inclui nll ReJar'o Dellcritiva d..- F.rro
vias do Plllno Nllcional de Vill"O, 101ltl·
tuido I"la Lei n.· 6.911, de 10 d" 'etalJJbro
d" 1973, (errovill tr,n,v"r"lli.llndo Ihllm
S'o 'IU/lf- Tert'.in•.

o PR"~SllJENTE DA REPOBLICA. faço saber que o Conlre..o
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. J~' Fica incluída na Relaçlo Descritiva das Ferrovia. do Pia_
no Nacional dl! Viaçlo. instituído pela Lei n~ 5.917. de 10 de .etembro
de 1973, sob o número de ordem EF·370. a ferrovia transversal B.I~m·
(PAJ - SAo Luís (MA. - Teresina (PU.

Art. 2:' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.
Art. 3:' Revogam·se as disposições em contr'rio.
Brasília. 20 de dezembro de 1985; 164~ da Independência e 97~ da

República.

JOSF; SARNEY
Affonso Camargo

LEI N? 7.581, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1986

Alter. o Plano Nacional de Viarlo.
aprovado pela Lei n~ fi.911. d~ 10 de ..&em·
bro de 1913. modificando o traçadlJ d.
BÍl-080.

O PRESIDENTE" OK 1tEPttBti€A.- laç-& -nôer que o Congresso
~acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. l~ O Pl~no Nacional de Viaçlo. aprovado pela Lei ~: 5.917.
de la de setembro de 1973. na parte referente à RelaçAo Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal. passa a ter a seguinte reda

. çlo:
..2.2.2 - Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Ro

doviário Federal:
R(\tfovias Radiais
................................................................
8R.080 - Brasílià-Uruaçu·Slo Miguel do Ara,uaia·ElltroDo
camento c/BR·158."

Art. 2~ Eita lei entra em vigor na data de sua publicaçto.
Art. 3:' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2-1' de dezembro de 1986; 165~ da Independência e H! da

Rep·úl:Jlica. J .

JOSg SARNEY
José Reinaldo Carneiro Teva,..
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LEI N° 9.060 • DE H DE ,jUNHO DE1~.

Lei:

Inclui liJIIÇIles Cerroviúias na RcIIÇIo
Delcritiva du FerroVIU do Plano Nacional
ele ViIÇIo. ibalilufdo pela Lei rf 5.917. de lO
ele letembro ele 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço Slbcr que o Conpesso Nacional dectela e eu IIIlCÍlIIIO a Ie,Pinte

Art. I- $lo ínclufelas. na ReIIÇIo Descritiva du Ferrovias do Plano NaciOaaI ele
ViaçIo. iDIIiWlilo pela Lei n- 5.917. de 10 ele IeIeIIIbro ele 1973. IIlepUua IipçOel farDviútII.
CCID OI rapccUVOI paafOI de JIIIIIIIIIl:

I . SaJpeirooArlrlplna. no EIIado de ~buco. etenomÍlladl Ferrovia do

D - CnIo-Allripina-ean&o do Burili-Eliaeu Mlninl-Ribeiro ao.;aJftl-8aIIII
c.oJirJa.AnIuaina. aos EIIados do Ceart. Panambuco. PiIuI. ....-.o e TOCIJIIiIlS.
deIIomÍlladl fíenovia1'IInsnordeIIiu

m - El491-Fcn do IJIIIÇIl-Dianflio Caqucira-SIo MipeI do 0tIle. IlOl EaaIdD5
do Panú e SIma CaIariJIa;

IV • El499-SIo MiJIICI do OeIIe~JoIçaba-HerYa1do 0..-c...-NcwoI-Laps. DO Es&Ido de SImaCIIIriIIa;

V - EF-500-Poale AlIa-curilibIIICII. no Estado ele SImaCI&ariJIa.

An. 'J!' EIIa Lei emraem vip 111 dala ele _ pabliclçlo.

Art. Y' Revopm-1ll11 cIiIpoIiç6a em~.

Brudía,14e1e junho

..,..'""'- l • .: ......-,

ele 1995; 17.... da IIIdepeDdeDcia e Im- da

LEI:N- 9.078 ,DE 11 DE JULHO

o PRESIDENTE DA REPiJaLlcA
FIço saber que o Coapeam NIl:ioIIIl dec:reIa e eu~ a .....

Lei:

An. 1- O SiIIem& RodcM*io NacioaaI do PIIIIo NICioeII de~ PIla
Lei ri" 5.917. de 10 de .-.abro de 1973. pma a incluir o proIoaP'""'O da ..2G. I
pIItit de $lo Mipel D'QaIe. DO Estado ele 5IAla CMIriIII. ... I ......o lUo fIpIripIcII,
• diYia CID I ArpIIIiIIL

AIt. 'J!'!IIa Lei...em 'Iip.dIIa de Ma pablk:IçIo

AIt. 3" bvopm-.II diIpaIiçOIt em CC*dIio.

BruaIa. 11 de Julllo di 1995; 17.... da ~.,.. je • Ir di
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Mcnsqem n" 1.174 9, Assim, entendemos que o Anteprojeto de Lei exprime os anseios dos
diferentes agentes do Setor, quanto à configuração de um importante instrumento para a
Função Transporte e em conçlição de ser submetido à apreciação do Congresso
Nacional.

Respeitosamente,

Scnlwres Membros do ConlfOUO Nacional,
. Ton, ~r1g. d~io~RANDAGANDRA

MI:éd~EJtàd/" Aoronáutica

Nos termos do artigo 61 da Constilulçlo Federal, submeto • elevada deliberlçlo de

Vossss Excel!nci.., lOompanhado de Exposiçlo de Motivos dos Senhores Minlstro& de Estado da
AeroIW1tka e dos TranJpot1cs, o texto do projeto de lei que ·EItabeIece OI priDcfpiOl e U

dircUizos para o Sistema Naclooal de Viaçlo e d4 outras providenci..•• ANEXO A EXPOSIÇ~D DE' MOTIVOS INTERMINISTERIAL NQ 004 /95/MAer/MT.'-
DE 28 . DE setOll'bro DE 1995_

Anteprojeto de Lei dispondo sobre os princlPios e as direuize;. :
para o Sístema Nacional de Viação.

de 1995.
1. Síntese do problema

providências:
ou da si tuação Que reclama

EXPOSIÇl\O DE MOTIVOS NQ 4, DE 28 DE SETEMBRO DE 1995,DOS SENHORES M

NISTRCB DE ESTADO DA AERONAuTICA E DOS TRANSPORTES:

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

Temos a honra de submeter à superior consideraçAo de Vosse Excelência,
o anexo Anteprojeto de Lei dispondo sobre os princípios e as diretrizes para o Sistema
Nacionel de ViaçAo, em atendimento ao disposto no inciso XXI, do artigo 21, da
Constituiçio Federal.

2. A necessidade do estabelacimen\Q desse importante marco de referência
pmI implemenlaçAo de a;OR no êmbito do Selor Transportes decorre da exig6ncia
constnucionallUpracitada e irá substituir o Plano Nacional de ViaÇAo, aprovado pela Lei

n" 5,917, de 10 de setembro de 1973, inteiramente incompaÍivel Com a realidade
brasileira atual.

3. A perUr de 1973, mudanças profundas vêm ocorrendo no cenário socilll e
econ6mico brasileiro. O crescimento do Pais e a atual organização tecnológica e espacial
da economia incorporaram novas fronteiras de desenvolvimento, ocasionando o aumento
da produção e da área ocupada, aproximando o mercado nacional de seus parceIros
internacionais, espacialmente dos vizinhos da América do Sul.

.oi, A recente configuração dos fluxos para o interior do Pais e para o exterior,
por si só exige a substituição do Plano Nacional de ViaçAo, em vigor paio sistema ora
apresentado, objetivando a atender és demandas atual e potencial por transportes.

5. Os Subsistemes Rodoviário, Ferroviário, Aquaviário e Aeroviário do Sistema
Nacional de Viação-SNV contempiam a redefinição de rasponsabilidlldes entre 8lI estaras
de Governo (Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Flldarel) decorrentes da
Constnuiçio de 198B, quando estabelece áreas da competência e altera o sistema
tributário. Acrescem-se a isto as axigências contemporâneas de desregulamentação e de
descentralização, objetivando facilitar o aulliento da produtividada nacional, através de
processos de transferência jurisdicional e de terceirização d. segmentos viários.

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida
proposta:

) O Anteprojeto de Lei decorre da exigBncia do disposto no inciso :
I XXI. do artigo 21. da Consti tuição Federal, e irá substitui r o I
I Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei ng 5.917, de 10 de I! setembro de 1973. . [

3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:

\ Não existe outro anteprojeto do Executivo nem do Ll!;g;..<:-l~".:ivo

Isobre ~ matéria. portanto. a. proposta ora apresentada atende às I
necess1dades.

!

4. Custos:

!Hão há custos a considerar.

5. Razões que justificam a urgitncia:

lO Plano Nacional de Viaç:io (Lei nQ 5.917. de 10 de setembro de

1
1973). é inteiramente incompatí.vel com a realidade brasileira
atual.

6. Ilftpacto sobre o meio-ambiente:

O anteprojeto não provoca impacto sobre o meio ambiente.

7. Síntese do parecer do órgão jurídico: I

,Os pareceres das Consul terias Jurídicas do Minist'rio da
J Aeronáutica e do Ministério dos Trasnportes considerzun que o
I anteprojeto está eln condições de ser submetido à decisio

Ipresidencial, nada havendo que se possa opor à sua jurldicidade
e da t'cnica legislativa. .

Atenciosamente.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelent{ssimo Senhor Presidente da
Rep~blica rolativa a projelo de lei que "E."abeleee o. princlpios e .. direm.....·pll'S o Síatema
Nacional de Viaçno c dá oulras provid~nei",.".

Cc -
CLOVISDEBA~

Mini..ro de E'lado Chefe da Casa Civil
da Pro.idência da Rep~bliea

6. Exigências técnicas e tecnológicas modernas determinam e necessidade de
caracterizaçAo dos grandes eixos viários estruturantes para o aprovenamento das
vantagens particulares de cada model, considerando a muUimodalidade e a
complementariedade dos serviços oferecidos com vistas é redução dos custos
operacionais do transporte, na cadeia Iogistica de sua utilizaçAo.

7, Nesse contexto, o referido Anteprojeto de Lei consubstancia OI resultados
de exaustivos esforços desllOvolvidos pelos setores competentes dos Ministérios dos
Transportes!, da Aeronáutica, contando, ainda, com a participação técnica de outrall
entidlldes representativas do Setor, notadamente as Secretarias e ÓrgAos de Transporte
Estaduais e do Distrito Federal, com os quais foi desenvolvida complexa negociação pare
a definição da'parcela federal do SNV.

B, Dessa forma. este Anteprojeto de Lei resultou em significativa redução do
sistema viário sob responsabilidade faderal, já formalmente avalizada peles autoridades
estaduais de transporte, dando cumprimento à política de descentralização adotada pelo
governo da Vossa Excelência, contemplendo os raquisnos de integração regional,
nacional e pan-americana, de abastecimento intemo e de comércio exterior, da
multimodalidada, da adequada compatibilização entre as esfares da governo, de
eficiência, da descentralizaçAo e da auto-sustentabilidade do meio ambiente,
conceituando o Sistema Nacional de Viação, estabelecendo princípios e diretrizes que
devorA0 norteá-Io e definindo os Sistemes de Viação Federal, Estadual, Municipal e do
Distrito Federal.

.Av;so n" 2.296 • SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário.

Brasflia. 31 de outubro de 1995.
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MeDIqem n' 1.174 Capitulo I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Senhores Membros do Congresso Nacional.

PROJETO DE LEI N° 1.178, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Mensagem n° 1.175/95

Art. I· Sujeitam-se ao "'gimc de conccaslo ou. quando couber. de pcnniaIIo, _
1CIlDOS da Lei n' 8.987. de 13 de fevereiro de 1995. os seplCS serviços e obras póblicaa de
COIDpel!ncia da Unilo:

I-(VETADO)

li - (VETADO)

m-(VETADO)

IV - vias federais. pIlOCedidas ou nilo da exccuçlo de obra ptlblica;

V - exploraçlo de obIU ou serviços federais de bamgcos, contenções, eclusas.
diques e irrigaçllcs, Jl"'CCdidas ou nlo da ellCCllÇlo de obras pllblicas;

VI _ CSIaÇÕCS aduaneiras e outros terminais alfandcpdoa de uso póbIico. nIo
instalados em úea de porto ou aeroporto. Jl'"CCdidoa ou nlo de obras póblicas.

Art. 2" ~ vcdailo A UnilO. aos Estados, ao 1>iJId1o FcdcnJ e 101 Munic!pioc
excculaIlOm obra. e serviços pllblic05 por meio de COIlCC5SIo e"pcni\iulo de serviço póblico. JOlIl
lei que lhes autorize e fixe os 1Cnn0l. dispensada alei aUlOrillliva nos casos de saneamenlo búico
c limpeza urbana c nos jt ",feridos na Constltuiçlo Federal. nu ConstilUiçllcs EstaduaiJ e ou Leia
Orllnicu do Distrito Fedcrai e Municípios, obserVado. em qualquer caso. 05 termos da Lei n'
8.917. de 1995.

§ 1° A conaallÇlo dos serviços e obras póblicas rcsuIWlICS dos JlI"OC"'IOI iniciadoa
com base na Lei n' 8.987. de 1995. enlre a data de sua publicaçlo c a da pmacnte I.ci. flCl
dispensada de lei autorilllivL

§ 2" Independe de co=oi!o. peÍlnisslo ou autorizaçlo o traII5porte de carps peJo
meio rodovitrio. .

§ 3°lndepcnde de COIlCC5SIo ou pcnnisslo o uanspone:

I - aquavitrio. de plSSliClros, que nIo seja ",.Iizado cnlre portos orpaizadOI;

li - rodovitrio e aquavitrio de pcssou, realizado por opcradoraa de Iuriamo DO
cxcn:!cio dcsu atividade;

m - de pcssou, em carttcr privativo de orpni7.llÇÕCS públicas ou prlvadaa, ainda
que em forma ",guiar.

de 1995.

Autoriza a União a delegar aos Estados da Federação e ao
Distrito Federal, a administração e exploracão de rodovias
de trechos de rodovias, ou de obras rodoviárias federais. '

Nos tennos do anigo 61 da Constituiçlo FedeI3I. submelo Aelevada deliberaçio de
VOllU ExccJ!ncias. acompanhado de Exposiçio de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da
A«!JIWJtica ~'dos TranJpOflCS, o lCXlo do projelo de lei que "EsllbeIccc os princípios e as

diIctti2cs para o Sislcma Nacional de Viaçlo e di oull'U provid!ncias".

(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO pQ
BLICO; DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTI
ÇA E DE REDAÇÃO (ART. 5~)- ART. 2~, II) -

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° FlCl a UniIo. por loteml~o do órglo compelente do Minis~rio dos
Transponco. autorizada a dcIcpr. pelo praro de a~ viole mos, aos Estados da Federaç10 onde se
localizem. ou ao Distrito FedeI3I. a~ de rodovias e .xplonçlo de =hos de
rodovias, ou de obm rodoviúiu fedcnla.

Art. 2" A delepçlo sent fonnaliZada mcdimle convenio.

Art. 3" Pua COlUCCUÇIo doa objetivos indicadoa nesll Lei. podcrt o Estado ou o
Distrito Fcdc<a1 cxplonr a via diIcwnente ou attaV9 de conccsslo 1 inicWiva privada. medianle
cobmlça de pcd4io.

Ar!. 3° Na aplicaçio dos arts. 42. 43 e 44 da Lei n' 8.987. de 1995. scrIo
observadas pelo poder concedente a.li seguintes determinações:

I ~ garantia da continuidade na prestação dos serviços ptiblicos:

li - prioridade-para conclusão de obra.. paralisada.. ou em all'UO;

m - aumento da eficiência das empresas concessionárias. visando l clev&Ç1o da
competitividadc global da economía nacional~

IV - :ncndimemo abrangente ao mercado. sem exclus10 das populaçOCs de baixa
renda e das mas de baIxa den!iidadc populacional inclunive as rurais:

v • uSO racional dos bens colelivos. inclu~ive os recUI30S naturais.

Capitulo 11
DOS SERViÇOS DE ENERGIA ELÉTRlCA

Scçio\
Da.. Concessões. Pennissões e Autonuçõcs

Pmpo doico. No ínJttumcnlo de conv!nio conswt cláusula p",vendo a
possibilidade de aphcaçlo da legislaçlo do Estado OU do Distrilo Federal. na cobrança do pc<Ugio
e na fonua de investimento de seu resultado. •

Art. 4' A UniIo podcrt destinar rocursos fmancciros Aconsttuçlo. conscrvaçlo.
melhoramenlo e opcraçIo das rodovias ou ltOChos de rodoviu e obIU rodoviúios federais, objeto
de deJcgaçio. que nlo sejam financiadas com rocursos de pc<l4io.

• Art. 48
• An co~essõcs. pe:nnin.~s e autorizações de exploraç:Jo de serviços e

mstaJações de energia el~trica e de aproveuarnemo energl!tico dos cursos de '&ua !eriO
contratadas, prorrogadas ou oUlorgada.. nos Ienno. de.ta c da Lei n' 8.987. de 1995, e das demais.

feitas a titulo 0~e~:o~~ora~:~~un7~~~rgas e prorrogaçõc.. de que trata e.te artigo podcri!o ser

Lei:

BIUlIia.

LEGISLAçJ\O CITADA E ANEXADA PELO AUTOll'

§ r Afi. concessOC:s de gera.ç~o de energia cléuica. contratadas a partir desta Lei.
teIio o prazo necessário à amenização dos tnvcsumemos. limitado a trinta e cinco anos. contado
da dali de ....i~atura do impIlOSCindívcl contrato. podendo ,;cr prorrogado no máximo por igual
pcriodo. a cnténo do poder concedente. na.. condiçiles cstabelecida.. no conlIato.

li - IlOSpOn..bilizar-sc pela raposiçio dos bens c equipamentos. na fonu do
disposto nQaIt. 6° da Lei n' 8.987. de 1995.

Art. 35. A cstipulaçlo de novos beneficios tarifários pelo poder c:onccdcn1e. fICa
condicionada A previsão. em Ici. da origem dos recut10S ou da simull!nca "'viJIo da ClttUlUIa
tarifúia do conce..uíonário ou pennismonúio. de forma a preservar o equillbrio econOmico
fUllJlOCiro do conlrllto.

Parágrafo ~nico. A conccssio de qualquer beneficio tarifário SOlDCJlte podcrt ....
atribuída & uma cl.... ou coletividade de osutrios dos serviços. vedado. soh qualquer p<etexto. o
beneficio singular.

Ar!. 36. Sem prcjulzo do disposto no inciso XII do ar!. 21 e no incito Xl do ar!. 23
da Constituiçio Fcderal. o poder concedenle podcrL mediante cono!nio de coopcroçlo. credenciar
os Estados e o Distrito Federal a realizarem atividade.ll: complementares de fiscalizlçlo e COIltro1e
dos serviços prestados nos IlOSpcCtivos territórios.

Art. 37. ~ incxigrvcl a licitaçlo na outorga de serviços de Ielceomonicaçlo de IIJO
restrito do outorgado. que nlo sejam passfvcis de exploraçlo cometcial.

Art. 38. (VETADO)

Art. 39. Esta Lei cnlrll em vigor na dali de sua puhlicaçlo.

DE 1995.LElN· 9 .074 ,DE ,1 DE JULHO

Art. 6' Esla Lei enlIa em vigor na dala de sua publicaçlo.

o PRESIDENTE DA . RE~ÚBLI~A
Faço saber que o Congrcsao Nacional decrell e cu SllICIODO a segomle

Art. 5" NIo se aplica o disposlo no arL 2" da Lei n' 9.074. de 7 de julho de 1995. As
consttuçl!es. As obIU destinadas Aconscrvaçlo. melhoramenlo e opcraç!o das rodovias, ltOChos de
rodoviu e obIU rodovi4riu federais.
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An. 40. Revopm·.. O peripafo único úo an. 28 da Lei n° 8.987. de 1995 e u
demais disposições em conumo.

Sonhor Primeiro SCcreulrio,

Brullia, 7 de julho de 1995: 174° da Independencla e 107" da Encaminho a essa secretaria Mensagem do Excelentíssiino Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Autoriza a Unilo a delegar. ao. Estados da Fede[llÇla.e ao
Distrito Federal, a administraçlo e explo[llÇlo de rodovias, de trechos de rodovias, 00 de obras

rodoviárias federais".

Mensagem n° 1.175

SOnh.... Membros úo Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituiçlo Federal, submeto I elevada deliberaçio de
V..... Exce~ncias, acompanlw:lo de ExJ!O'lÍçlo de Motivos do Sonhor MiImtro de Eslldo úoa
'rranspo<teo, o texto do projeto de lei que "Autoriza a Unila a delegar, aos E.sIldos da Fedet1çlo e
ao DiJtrito Federal, a adminislraçlo e exploraçlo de rodovias, de trechos de rodoviu, ou de obro
rodovimu federais".

Atenciosamente.

c~'\
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presid!ncia da República

Brufiia. 31 de <lUt:lbxo de 1995.

A Sua Exce~ncia o Sonhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeito SCcreulrio da CAmara dos Deputados
BRASILM·DF,

j:.,(,:,.-ol.lÇhO "O.. f10n voo>,,'?3-5 , '0$ 6 P9 $~15"O 'D4r j#'}I'J'5, 't)D -%
vHOP- U'.()J~ t:le e...~ 'Ol?'lio. '"Íp.b.JJ'$o"Po,Q.TJf:"S:

Excelentfssimo Senhor Presidentll da República,

Atendsndo proposta formulada por este Ministfiio, o Poder Executivo ellá
encaminhando eo Congresso Necional projeto de lei tendente a atualizar o SISTEMA
NACIONAl DE VIAçÃO.

2. Paralalamente a tal projeto, é oportuno que a UNIÃO possa delegar, aos
Estados e ao Distrito Foderal competência para administrar e elCplorar Rodovias ou
trechos de Rodovias, bem como obras rodoviárias que hoje eslAo lOb jurisdiçio federal
ou nela COIXinuario.

3. A minuta do projeto de lei que ora submeto à eievada conaideração de
Voua ExceI6ncia vi8ll a adequar a legisllÇio~ à matéria, hoje condicionada aos
parAmetroe ditados pela lei rf' 9.07<1, de 7 dejulhode 1995.

4. Trata-se de provid6ncia reclamada pelo desenvolvimento da economia
nacional, acrescentada às IlXigências~ de clesrllgultllTl8lltaçAo e de
descentrslizlÇio, objetivando facUítIIr o aumento da produtividade nacional, atravàs de
processos de transfer6ncia jurisdicional e de terceirizaçAo de segmentos viários, com
vistas a maior elici6ncia e reduçio dos custos operacionais dos stlfviÇQS de
infra..fttnJlura de trarllportes prestados pela Administraçio Pública, e atendimento
salisfatório aos usuários desses serviços.

5. RessaltlHe. por opoffiino, que· est.. - -projeto" se compatibiliza,
aubstancialmente, coma politica de mod&mizaçêo adotada pelo Governo Federal,
redelinindo O papel do Estado e o redimensionamento de seu tamanho, eliminando a
tutela do mesmo sobre a atividade econômica dos stlfviÇQs públicos nas rodovias
federais, e transferindo aludidos encargos, nao só aos governos Mladuais, mas, também,
à iniciativa privada, por intermédio do instituto jurídico .da concessAo, que poderio
explorá-Ie mediania a cobrança de pedágio. .

6. É de salientar..... ter sido a matéria em qullSlAo discutida com os diversos
segmentos de sociedade e, em especial, com os govem.oores dos Estados, tlll\do havido
conunso em relaçAo à oportunidade de transferência da administraçio de algumas
rodovias federais para aquelas ooidadlJs federadas.

7. Assim, submeto à elevada conllideraçio de Vossa Excelência a minuta de
projeto de lei em anexo, que, uma vez aprovado, em f_ da ralevincia da matéria,
demandará pedido de urgência para sua apreciação pelo Congresso Nacional, nos
termos do parágrafo primeiro de arl. 64 da Const~uiçãO.

Respeitosamente,

~~'
L
,·, (. ~~"~,. ~---

/ODACIR
Ministro de Estado os TranSPorl1

PROJETO DE LEI N° 1.179, DE 1995
(Do Sr. Osvaldo Biolchi)

Concede isenção de Imposto sobre Produtos Industriali2a

dos (IPI) nas aquisições de veIculas feitas pelas Asso

ciacões de Pais e Amigos dos Excepcionais _ APAEs.

(As COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇh>; E DE CONSTITUI_

CJ\o E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 541 - AR:!'. 24, II)

o Congresso Nacional d~crcla'

An ltl Ficam isentos do ImposrD sobre Produtos Industrializados

(IPI) os automóveis de passageiros. camionetas l1U utilítarios de tàbrica~à'o nacional. cum

motor de até 127 HP de potência bruta (SAE). quando adquiridos pela!> A!tsoc1açõcs de

Pais e Amigos dos Excepcionaís- APAE

Art. 2° Cada APAE. podem adquirir. com isençào do IPI. somente
um veiculo a cada quatro anos

An )0 A isenção S~ra reconhecida pela Secretaria da Rcccil3

Federal do Mínisterio da Fazenda. medianle l~revia \.crificação de que o adquirente

preenche os requisitos previstos nesta lei

Art. 4° Fica assegurada a manutençào do credito do IPI relalivo as

materias~prjmas. aos produtos intermediarias e no"material de embalauem efetiva111ent~

utilizados 'na industrialização dos produtos reJerido~ n~sta i'ei .... > '

An' $0 O i~poslo .il1çidira nonnalmemc. s~bre quaisquer

acessórios opcionais que não sejam equipamenros originq;s do, \clculo

Art' 6° . A alienação do veiculo. 'ldquirido nos termos desta lei.

antes de tres anos contados d~ data de sua aqUisição. ti pessoas que não satisfaçam as

condições e requisitos estabelecídos, acarretara n pagal11ento. pelo alienante. do t;ibuto

dispensado, atualizado na lorma da legislação tributaria

Paragrato Linico. A inobservância do dispOSlO neste iirtlgo sujcíta

ainda o alienante ao pagamento da multa e juros moratorins pre\i!ilos na ICl.!.islação em
vigor para a hipótese de fraude ou Jaha de p~ga~~~lO do·il11po~ll)devid"'o -

An :7° Esta lei entra em vigor na t,hlla de ~ua publicaçào

An 8° Revogam-se as disposições em contrario

JU~TIFlC,\Ç,\O

Aviso n° 2,297 - SUPAR/C. Civil.

BrasOia. 31 de outubro de 1995.

OS HIXISU1S e ns p()rtadores de dclí~ícl1l:ias li ...icas 1":111 "'Idn

beneficiados. nos ultimas anos. com li conccs5.ão clé i:-cnçào dn Impu:-Io :-ubrl! Pl'tldulu:.

Industrializados (IPI) nas aq~isíções de automo\cis de passageiros. p~rn U~t~ pm.~rio
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A intençào sempre li.li a de facilitar a ,ida do deliciente Ibico. que

encontra grande dificuldade para se lucolllO\ er. c a de ':1\ oreccr. no ca::.o do!> 1ll\IMa~.

pessoas de menor poder aquisitivo. que uulizam n itulomO\c! como mSlfUlUCllIo de
trabalho

As APAE reunem. n um sn tempo. wdo~ U~ prcssupo~Tn!> pilrtl tlllC

possam. igualmente. usufruir da Isençào do. IPI lia::. aqlllsiçõc::. de \~u.:ulos. poi~ IlreSlam

assistência lambem a pessoas de reduzida l.'Jpacldade e~onóll1ica e encontram glande~

dificuldades para a locomoção dos e'\cepcionni!l

Nada mais justo. portanto. que estender o beneficio liscal a e$sas

associações, Assim, esperamos contar com O apoio de nOSS05 í1ustrcs Pares para a

aprovaçio do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, em 3 de novembro de 1995

r0AJL
Depu••do OSVALDO BIOLCIII

PROJETO.DE LEI N° 1.187, DE 1995
(Do Sr. Jorge Anders)

Altera a redação do parágrafo 29 do artigo 13 da Lei

n9 6.354, de 2 de setembro de 1976, que "dispõe so

bre as relações de trabalho do atleta profissional
de futebol e dá outras providências" ..

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 1.159, DE 19951

o congresso Nacional decreta:

Art. J.g O S 2" do art. 13 da Lei UI;! 6.354, de

2 de setembro de 1976, passa a ttigorar com a seguinte

redação:

"5 2" O atleta terá direito à parcela de, no

mlnimo, 50% (cinqüenta por cento) do montànte do passe,
devidos e pagos pelo empregador cedente ti ..

Art. 2 g.. Esta. lei ~entra em vigor na data de

sua publicação'.

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

JUSTIFICAÇÃO

A Lei NQ 6.354, de 2 de setembro de 1976

dispõe. sobre as relaçOes de trabalho do atleta profissional

de futebol e dá outras providt:ncias. t conhecida (e, por

isso, de muitos mal-amada) como Lei do passe., monstrengo

legislativo aborta?o em pleno regime militar para beneficiar

os llltimos partidários da escravatura, ou seja, os donos .... de

clubes de futebol, que usam e abusam do jogador como se

fosse sua propriedade.

Na verdade, é chegada a hora de acabar com a

estrutura arcait::a d~ futeból- brasileiro, concebida e mantida

para condenar à rua da amargura os ex-craques, quase sem

exceção. Oficialmente, os clubes não têm fins ll1crativos e

seus dirigentes, que dizem renunciar a tudo por amor ao

esporte, passam por autênticos benfeitores da humanidade.

Entretanto, quando cedidos a outro clube, os jogadores,

coitados, s6 têm direito a miseros 15% da importância

aco~dado pelos clubes, não havendo qualquer justificativa

objetiva para tão ridiculo percentual, nem transparência

quanto ao destino dos 85% restantes. Enfim, se a Lei do Passe

n!o beneficia os jogadores, a quem beneficia?

o projeto de lei ora apresentado poderá ser o

primeiro passo no sentido do encerramento definitivo de um

autêntico perlodo jurássico do futebol nacional e do inIcio

de uma era revolucionária nas relações de trabalho entre os

profissionais da bola e os clubes. Por isso, conto com o

apoio de meus pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, em 7 de novembro de 1995

), . I

Deputado Jor.ge Anders.......
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS l.EGISL.ATlVOS-CeDI"

LEI N° 6.354 - DE 2 DE SETDlIlRO

DE 1976

Dispõe sobre as relações de trab:zlho
do atleta profissional de futebol e
dá outras providências.

Art. 13. Na cessão do atleta po
derá o empregador cedente exigIr do
empregador cessionário o pagamento
do passe estipulado de acordo com as
normas desportivas, segundo 0..11 limi
tes e as condições estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Desportois.

§ 19 O montante do passe não será
ohjeto de qualquer l1mitação, quando
se tratar de cessão para empregador
sediado no estrangeiro.

§ 29 O atleta terá direito a parce
la de, no minimo, 15% <quinze por
cento) do montante do passe, devid06
e pagcs pelo empregador cedente.

§ 39 O atleta não terá direito ao
percentual, se houver dado causa à
rescisão do contrato, ou se já houver
recebido qualquer importância a ti
tulo de participação no passe nos 111
tim06 30 <trinta) meses.

.. - - -- .

PROJETO DE LEI
N° 1.192, DE 1995

(Do Sr. Leonel Pavan)

Determina a alienação de cigarros a,;;oreendidos e a desti

nação de seu produto para a recuperação de d'ependentes
quimicos.

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE FINAN

ÇAS E TRIBUTAÇAo; E DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDA

ÇAo (ART. 541 - ART. 24. II) -

O Congresso Nacional decreta:

Art. I- Os cigarros apreendidos por infraçio apenada com a perda

de perdimento serio alienados na fanna do art. 29 do Decroto-Iei n' 1.455, de 7 de abril do
1976.
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Art. 2- Do produto da alienação dos cigarros mencionados no

artigo anterior, 40-.4 {..'l.Iarenta por cento) seria repassados ao Fundo Nacional de Saúde e

seria ap~iCldDS em pro. ramas de recupcraçlo de dependentes químicos, tendo os 60'.10

(.....nt. por cento) rest...... a destinação e!lllbelecid. no § I' do art, 29 do Decreto-lei n'

1.455, de 7 de Ibril de 1976, com • redação dada pelo Decreto-lei n' 2.411, de 21 de
jlneiro de 1988.

An.3' O Poder Ex_tivo .egulamenlllrâ o di!lpOsto nesta lei no

pl'l7.o de 60 (sessenta) diu,

An. . EJla lei entra ctn vigor na dita de sua publicaçio,

An. . Revogam-se u di!lpO.jçõ.. ctn contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A ineineraçlo dos cigarro. apreendido. pel. Secretaria d. Receita

Federal por infraçlo de que decorra a pena de perdimento colTC5ponde a uma aniqui1açlo

de patrimônio público. Nlo se justifica a manutenção d. antiga nonoa do Decreto-lei

1.593, de 21 de dezembro de 1977, que detennina a incineração do. cigarro., If. época era

grande I motivaç!o de punir I introduçio de mercadoriu estrangeira que nio tivessem

pISO tributos de importlção, ctn função do feclwnento de no... economia, o que já hoje

nio ocorre.
Ora • aJíenaçio dos cigarros pode trazer recursos, que nio se

esperam whosos. mls que poderio amenizar I carencia de recursos para programas

especifico.. E.tlmo. sugerindo que tm recursos sejam .plicado. ctn programu de

rectlpmlçlo de dependentes quimicos, que sIo escusamente contemplados na despesa

pública e cuja importincia é reconhecida por todo•. Assim, 40% (quarenta por cento) do.

recursos seria destinados ao Fundo Nacional d. Saúde, com a previsio de que seria

Ulilizodo. nl rectlpmlçlo de dependentes químico. - drogo, cigarro, álcool, etc. O restante

do produto di alienaçlo, que corresponde a 60".4 (sessent. por cento) terá a destinação du

despe••• Idministrativo previstu no Decreto-lei n' 1.455, de 7 de abril de 1976, com a

red&çlo dada pelo Decreto-lei n' 2.41!. de21 de janeiro de 1988.

Sendo, pois. I proposta de alto vafor social, contO'com o apoio dos
eminentes pares para SUllprovaçio.

Sala do Sessões, em de

DECRETO-LEI N? 2.411, DE 21 DE JANEIRO DE 1988

Dá nova redação ao § 1.° do art. 29 do
Decreto·lei n~ 1.455. de 7 de abril de 1976.

Art. i? O § I? do art. 29 do Decreto-lei n? 1.455, de 7 de abrtl de
1976, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 29. . .
~ i? A partir de H de janeiro de 1988, o produto da aliena

ção de que trata este artigo terá a seguinte destinação:

a) 60% (sessenta por cento) ao Fundo Especial de Desenvol
vimento e Aperfeiçoamento, das Atividades de Fiscalização
(FUNDAF), instituído pelo Decreto-lei n? 1.437, de 17 de dezem·
bro de 1975;

b) 40% (quarenta por cento) ao Programa Nacional do Vo
luntariado (PRONAV), da Fundação Legião Brasileira de Assis
tência (LBA), instituída pelo Decreto-lei n? 4.830, de 15 de outu
bro de 1942.».

Art. 2? O Programa Nacional do Voluntariado '(PRONAV), da
LBA, poderá também continuar a receber mercadorias de dificil comer
cializaçiio externa, na forma do disposto no item 11 do art. 29 do
Decreto-lei n? 1.455, de 7 de abril de 1976.

Art. 3? Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.

Decreto rei Il9 1593, de 21 de dezembro de 1977
Altera a lelislação do I.posto
sobre Prodlitos Industrializa
dos. em. relação _ aos casos que
~~~~~:;~ca. e da outras provi-

o Presidente da República, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 55. ite.. lI.da Con,!
tituição.

D E C R E T A:

Art. l' - A fabricação dos cigarros classifi
cados no Cõdigo 24.02.02.99 da tabela de incidência do Imposto

sobre Produtos Industrializados (TlPI) e a atividade de benefiei

amenta e de acondicionamento por enfardamento do t~baco em fOlh;
adquirido do produtor serão exercidas exclusivamente pelas elllpre
sas que, dispondo ·de instalações industriais adequaaas. mantive:

reli registro especial na Secretaria da Receita Federal do Minis
têrio da Fazenda.

"LEGlIlI.AÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE UTUDOS I.IiCllSI.ATlVOSoC.DI"

tarão
com o

l' - As empresas fabricantes de cigarros e,!
ainda obriladas a constituir-se sob a fona d~ soeiedade e

capital ..ini.o estabelecidos pelo Ministro da Fazenda.

DECRETO-LEI NO 1.'55 - DE 7 DE
AlllL DE 1976

Dllpõe .obre bagagem de 1I,...aqe.ro
procedente do exterior, duellllbla -o
ngime de: entTl!!po.to aduaneirD, tI,..
tabelece normas &Obre mercadorias
••trange/ra. apreendidor e dá outra.
providtnciar•

..............................................
Art, 29. A alienação ou destlna

çio .er" efetivada da eln!nte for
ma:

I - mercadorias com not6rlas poe
IIbllldad.. de comerclaJlzaçlo utel'
Da:

a) venda a empresas comerciaiS
exportadoras que l!l1lllJ&l" ' compro·
m1sIo de comprovar 'lua efetiVA ex-
portaçioõ '"

b) veuda a loj.. fraIteaa:
II - mercadorl.. de dlflcU comer·

clalizaÇio externa: outras formas de
destlnaçio. conforme critérios e :on-
g~~n~;,~em fixados pelo MIn!lltro

I lO O produto da alienação de que
trata este artigo constituirá recella
da União.

I 29 Fica o Poder Executivo auto
rizado a abrir um crédito especial de
até Cr$ 200.000.000,00 ,duzentos mi
lhões de cruzeiros) em favor do Fun
do Especial de Desenvolvimento c
Aperfeiçoamento das Atividade.; de
F'lscalização - FUNDA~\ para. aten
dimento dos encargos de adminLc;tra ..
ção e alienação das mercadorias apre.
endldas.

I 30 Os rec1ll'll0ll neceosárlOll \ exe
cuçio do disposto no parágrafo ante
rior decorrerão da a.üulaçào de duta·
ç~es orçamentárias coDStll11lLdas no
vigente orçamento.

'I 'O Caberá à Becretarla da Re
ceita Federal a administração e ..11e
naçio das mercadorias apreendl_.

5 2' - O registro especul de qué., trata e,!
te artilo poderá tube. ser exilido. a criterio do Ministro da

Fazenda. das Itllpresa5 que industrializare. outros prodUtos do ca
pitulo 24 da tabela. -

5 3' - O Ministro da Fazenda expedirá nor
.a5 compl••entares relativas ao relis~ro especial e ao clDlpril1en
to das exieências a que estão sujeitas as e.presas, .ssi.. 85 ji
existentes co.o .5 que venhUl. a constituir-se, podendo ainda es
tabelecer condições quanto i idoneidlllde fiscal e financeira dãs
aes••s e.presas e de SIUS sócios ou diretores.

5 4' - O Minist'ro da Fazenda fixará prazo
para que .5 eapresas j ã existentes se adaptem aos preceltos
proceda. ao relistro. previstos neste arti,o,.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - mento do mercado interno de produtos do
Sobre a mesa uma comunicação do Sr. Presi- setor sucroalcooleiro", 1.156, de 24 de ou-
dente do Congresso Nacional, Senador José tubro de 1995, que dispõe sobre o valor
Sarney. anual das mensalidades escolares e dâ

Senhor Presidente, outras providênciasll; 1.157, de 26 de outu-
Comunico a V. Exª e, por seu alto in- bro de 1995, que "dâ nova redação ao art.

termédio, à Câmara dos Deputados, que 2º- da Lei nQ 8.844, de 20 de janeiro de
esta Presidência convoca sessão conjunta 199411

, 1.158, de 26 de outubro de 1995,
do Congresso Nacional a realizar-se, hoje, que "dispõe sobre o pagamento dos servi-
quarta-feira, às dezenove horas, no plenário dores civis e militares do Poder Executivo
dessa Casa, destinada à apreciação das Federal, inclusive suas autarquias e funda-
Medidas Provisórias nºs 1.147, de 24 de ou': ções, bem como dos empregados das em-
tubro de 1995, que lIinstitui a Taxa de Juros presas públicas e das sociedades de eco-
de Longo Prazo - TJLP, dispõe sobre a re- nomia mista, e dá outras providências";
muneração dos recursos do Fundo de Parti- 1.159, de 26 de outubro de 1995, que 1Ia1_
cipação PI8-PASEP, do Fundo de Amparo tera dispositivos da Lei nº- 4.024, de 20 de
ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mer- dezembro de 1961, e dâ outras providên-
cante, e dá outras providênciasll, 1.148, de ciasll; 1.:160, de 26 de outubro de 1995,
24 de outubro de 1995, que "cria a Gratifica- que lIa1tera a redação de dispositivos das
ção de Desempenho de Atividade de Fiscali- Leis nºs 8.112, de 11 de dezembro de
zação, a Gratificação de Desempenho de 1990, e 8.911, de 11 de julho de 1994,
Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras para instituir os Décimos Incorporados, e
providências"; 1.149, de 24 de outubro de dâ outras providências, 1.161, de 26 de
1995, que IIdispõe sobre os quadros de car- outubro de 1995, que "organiza e discipli-
gos do Grupo-Direção e Assessoramento na os Sistemas de Controle Interno e de
Superiores - DAS da Advocacia-Geral da Planejamento e de Orçamento do Poder
União, do Ministério da Fazenda: e dá ou- Executivo, e dá outras providências"; 1.162,
tras providênciasll; 1.150, de 24 de outubro de 26 de outubro de 1995, que lIa1tera a Lei
de 1995, que "dá nova redação a dispositi- nº 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras
vos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de providências"; 1.163, de 26 de outubro de
1993, que dispõe sobre a organização da 1995, que IIdispõe sobre as alíquotas de
Assistência Social, e dá dutras providên- epntribuição para o Plano de Seguiidade
cias"; 1.151, de 24 de outubro de 1995, que Social do servidor público civil ativo dos Po,-
llfixa critérios para a progressiva unificação deres da União, das autarquias e das funda-
das tabelas de vencimentos dos servidores, ções públicas, e dá outras providênciasll;
altera o Anexo 11 da Lei nº- 8.237, de 30 de 1.164, de 26 de outubro de 1995, que "dis-
setembro de 1991, para implementação da põe sobre crédito rural e dá outras providên-
isonomia a que se refere o § 1Q. do art. 39 da cias, 1.165, de 26 de outubro de 1995, que
Constituição, e dá outras providênciasll; reduz o imposto de importação para os pro-
1.152, de 24 de outubro de 1995, que lIaltera dutos que especifica e dá outras providên-
as Leis nºs 8.019, de 11 de abril de 1990, e cias, 1.166, de 26 de outubrom de 19~5, que
8.212, de 24 de julho de 1991, e dâ outras dispõe sobre a instituição de crédito presu-
providênciasll; 1.153, de 24 de outubro de mido do Imposto sobre Produtos Industriali-
1995, que IIcria a Gratificação de Desempe- zados, para ressarcimento do valor do
nho e Produtividade - GDP das atividades PIS/PASEP e COFINS nos casos que espe-
de finanças, controle, orçamento e planeja- cifica, e dá outras providênciasll; 1.167, de
mento, e dá outras providênciasll; 1.154, de 26 de outubro de 1995; "dispõe sobre a
24 de outubro de 1995, que "dispõe sobre a base de câlculo da'Contribuição para o Pro-
organização da Presidência da República e grama de Integração Social- PIS dêVida pe-
dos Ministérios, e dá outras providênciasll; las pessoas jurídicas a que se refere o § 1º-
1.155, de 24 de outubro de 1995, que IIdis- do art. 22 da Lei nº- 8.212, de 24 dajiJlho..ele
põe sobre medidas reguladoras do abasteci- 1991, e dâ 'outtas providênciasll; 1.168, de



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Ivo Mainardi.
O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf-!s e Siso
Deputados, possivelmente, no final de março do pró
ximo ano, estaremos votando a emenda já aprovada
pela Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa, de autoria do nobre Deputado Mendonça Fi
lho, do PFUPE, que propõe a reeleição para Prefei
tos, Governadores e Presidente da República.

A questão, apesar de não ser hoje prioritária
com relação às demais ora em tramitação neste
Congresso, mereée, pelo seu significado e conse
qüências para a continuidade do crescimento sócio
econômico do Brasil, ser analisada e discutida com
calma, sem precipitações, desde agora.

S. EXªs, assim como eu, sabem o alto preço
que a Nação paga pela descontinuidade do Gover
no: a cada renovação de Prefeito, de Governador,
de Presidente da República, milhares de cargos são·
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26 de outubro de 1995, que "dispõe sobre a de outubro de 1995, que "cria a Gratificação
Nota do Tesouro Nacional - NTN e sua utili- de Condição Especial de Trabalho - GCET
zação para a aquisição de bens de direitos para os servidores militares federafs das
alienados no âmbito do Programa Nacional Forças Armadas, e dá outras providências";
de Desestatização - PND, instituído pela Lei 1.178, de 1Q. de novembro de 1995, que "dis-
nº-8.031, de 12 de abril de 1990, consolidan- põe sobre a alocação, em depósitos espe':'
do as normas sobre a matéria constante da ciais, remunerados, de recursos das disponi-
Lei nº- 8.177, de 1Q. de março de 1991, e da bilidades financeiras do Fundo de Amparo
Lei rP- 8.249, de 24 de outubro de 1991 , e aI- ao Trabalhador - FAT"; e 1.179, de 3 de no-
tera o art 3Q da Lei nº- 8.249191 "; 1.169, de vembro de 1995, que "dispõe sobre medidas
26 de outubro de 1995, que "dispõe sobre a de fortalecimento do Sistema Financeiro Na-
participação dos trabalhadores nos lucros ou cional e dá outras providências"; e dos Re-
resultados da empresa.e dá outras providên- querimentos nºS 314, de 1995 - CN, de au-
cias"; 1.170, de 26 outubro de 1995, que toria do Senador Roberto Requião, que "re-
"dispõe sobre a aplicação da Taxa de Juros quer a criação de Comissão Mista Especial
de Longo Prazo - TJLP sobre empréstimos destinada a acompanhar e fiscalizar o Pro-
concedidos com recursos dos Fundos Cons- grama Nacional de Desestatização"; e 319,
titucionais de Financiamentos das Regiões de 1995 - CN, de autoria da Deputada So-
Norte, Nordeste e Centro-Oeste e dos Fun- corro Gomes e outros, que "requerem a
dos de Investimentos do Nordeste e da Ama- constituição de Comissão Mista para estu-
zônia e do Fundo de Recuperação Econômi- do da legislação que dispõe sobre as em-
ca do Espírito Santo, e com recursos das presas estatais, visando sugerir normas que
Operações Oficiais de Crédito, e dá outras faciJitem seu funcionamento, sua relação
providência$l'; 1.172, de 27 de outubro de com a União e agilidade na sua inserção no
1995, que "dá nova redação ao § 3Q do art. mercado".
52 da Lei nº- 8.931, de 22 de setembro de Colho o ensejo para renovar a V. Exª
1994, que dispõe sobre amortização, juros e protestos de elevada estima e distinta consi-
outros encargos decorrentes da extinção ou deração. - Senador José Sarney, Presiden-
dissolução de entidades da Administração te do Senado Federal.
Pública Federal, e dá outras providências"; O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas-
1.173, de 27 de outubro de 1995, que "acres- sa-se ao
ce parágrafo ao art. 57 da Lei nº- 8.666, de 21
de junho de 1993, que regulamenta o art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitação e contratos da Admi
nistração Pública e dá outras providências";
1.174, de 27 de outubro de 1995, que "alte
ra a legislação referente ao Adicional ao
Frete para a Renovação da Marinha Mer
cante - AFRMM e ao Fundo da Marinha
Mercante - FMM, e dá outras providências";
1.175, de 27 de outubro de 1995, que "dis
põe sobre o Cadastro Informativo dos crédi
tos não quitados de órgãos e entiqpdes fe
derais, e dá outras providências"; 1.176, de
27 de outubro de 1995, que "dispõe sobre o
número de cargos de Natureza Especial, de
cargos do Grupo-Direção e Assessoramen
to Superiores e de Furidações Gratificadas
existentes nos órgãos da Administração PÚ
blica Federal direta, autárquica e fundacio
nal, e dá outras providências"; 1.177, de 27



GOVERNO DE PERNAMBUCO, REDUZ DESPESAS,
CORTA PRIVILÉGIOS, COBRA DOS DEVEDORES E

AMPLIA CONTROLE SOBRE ESTATAIS

O Governo de Pernambuco encaminhou on
tem, para apreciação da Assembléia Legislativa, três
emendas à Constituição Estadual e projetos de lei. A
iniciativa, tomada depois de análises com repre
sentantes dos partidos políticos, da bancada da
Frente Popular, do funcionalismo público e do em
presariado, tem por objetivo melhorar os serviços
prestados à população pelo Governo de Pernambu
co, através da redução de despesas, aumento da ar
recadação e extinção de privilégios de setores do
funcionalismo público estadual.

Entre as medidas, destaca-se o projeto de lei
que cria contratos de gestão entre o Governo de
Pemambuco e as empresas públicas estaduais. Ele
visa especificar com clareza as metas a serem atin
gidas por cada empresa e disciplinar os repasses do
Tesouro do Estado. Com isso, o Governo evita de
missões nas empresas públicas, mas ao mesmo
tempo racionaliza despesas e investimentos, estimu
lando a busca de uma maior eficiência nos serviços
por elas prestados.

Emendas à Constituição

As emendas propostas pelo Govemo de Per
nambuco alteram a redação dos artigos 97,98 e 99.
O artigo 9~ elenca, na Constituição do Estado, direi
tos dos servidores públicos. Vários incisos deste arti
go estão suspensos por força de medida liminar do
Supremo Tribunal Federal. A nova redação proposta.
é a do artigo 37 da Constituição Feeeral, obrigatório
para a União, Estados e Municípios. O teor do artigo
98 será transposto para a Lei Complementar nQ 3.
Nesta transposição algumas regras não serão repro
duzidas e outras sofrerão modificações, a saber:

1) Supressão da yenda de quinze dias das fé
,rias. Pelo texto atual da Constituição Estadual, nas
férias do servidor, além do pagamento de 1/3 sobre
a remuneração - direito que permanece - o Gover-
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trocados, milhares de pessoas· são substitUídas, O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSÉ3-PE.
prioridades são revisadas .pelas novas C?be.ças, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ocupo a
obras e programas são abandonados. Os bilhões de tribuna para referir-me a al1lgo publicado pelo Jor-
reais investidos pelos trabalhadores apodrecem sob nal do Comércio sobre as providências do Governo
a forma de sucatas, conforme constatado pela Co- de Pernambuco para reduzir as despesas, cortar pri-
missão do Senado que está investigando as obras vilégios, cobrar devedores, e ainda ampliar o contro-
inacabadas do Governo Federal. le sobre estatais do Espado, o qual peço a V. Exª

Se os membros dos diversos legislativos po- seja publicado na íntegra.
dem ser reeleitos, por que não os dos executivos? ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
Os membros dos vários judiciários não são vitalí- DOR
cios?

A sociedade brasileira, ao destituir o Presiden
te Fernando Collor de Mello, provou a sua capacida
de de discemimento, de julgamento de seus admi
nistradores. A população de Triunfo, pequeno Muni
cípio do interior do Rio Grande do Sul, igualmente
deu mostras do seu amadurecimento político ao exi
gir e obter a redução das diárias pagas para os seus
Vereadores.

Sr. Presidente, meus caros pares, faço questão
de registrar, desde já, minha posição quanto ao as
sunto: sou totalmente e irrestritamente favorável à
reeleição de todo e qualquer bom administrador,
seja ele Prefeito, Governador ou Presidente de Re
pública.

Não podemos mais admitir para o nosso' País,
srªs e Srs. Deputados, a definição de mandatos se
gundo os interesses de ambições pessoais, confor
me quem está no poder ou na iminência de conquis
tá-lo, como os cinco anos negociados por José Sar
ney e a redução para quatro quando Lula aparecia
em primeiro lugar nas pesquisas.

A preocupação com os destinos da Nação
deve prevalecer sobre a possibilidade de postergar
as aspi(ações políticas de cada um de n6s.

E aos que defendem a não reeleição sob a
desculpa do uso da máquina administrativa, indago:
BiII Clinton não derrotou George Bush? E ele nem
mesmo abandonou a Casa Branca, não renunciou
ao seu mandato.

A desincompatibilização é outra hipocrisia que
deve ser banida. Por acaso o rei, fora de seu palá-
cio, manda menos? .

; Quanto' aos que temem o aumento das despe
sas públicas com a reeleição, em conseq~ncia da
generosidade que costuma ocorrer em época de
eleiçãq, sugiro a aprovação do projeto do Senador
Vilson Kleinubing, do PFUSC, que proíbe Govema
dores e Prefeitos de conceder aumentos salariais e
de fazer gastos além do previsto no orçamento no
último ano de mandato.

Era o que queria dizer.
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no de Pernambuco teria que comprar metade das fé- ções de qualquer natureza que, percebidas nos 24
rias, A emenda à Constituição Estadual propõe a ex- meses anteriores à aposentadoria, podem, pela le-
tinção desta obrigatoriedade. gislação atual, ser incorporadas aos proventos. O

2) Pagamento apenas de uma licença-prêmio Tribunal de Contas do Estado vem registrando o
não gozada. Atualmente, o servidor poderia receber, . grande ônus que este artigo constitucional traz para
em dinheiro, tantas quantas fossem as Iicenças-prê- o Tesouro Estadual.
mio a que tivesse direito. Tal disposição vem acarre- 7) Fim do pagamento de Indenização aos OCU-

tando um dispêndio anual do Tesouro Estadual de pantes de cargos comissionados. A legislação atual
aproximadamente R$18 milhões. Cabe observar garante, aos titulares de cargos comissionados, o di-
que, por entendimento simulado do Supremo Tribu- reito a uma indenização qLiando deles exonerados.
nal Federal, os que já completaram os períodos É um privilégio que o Governo de Pernambuco pro-
aquisitivos não perderão o direito, na fbrma hoje pre- põe que seja extinto. _
vista. 8) Adequação das promoções dos servidores

3) Limitação a uma licença-prêmio na conta- militares. A proposta do Governo do Estado adequa
gem em dobro para aposentadoria. A licença-prêmio os critérios de promoção na Polícia Militar de Per-
é de seis meses para cada dez anos de serviço. O nambuc.o às regras em vigor nas demais polícias mi-
Governo de Pernambuco propõe que apenas seis Iitares estaduais e no Exército Brasileiro.
férias de 30 dias, não gozadas, poderão ser conta- 9) Alienação de bens. É sugerida correção de
das, em dobro para aposentadoria. Objetiva-se com distorção na redação do artigo 98 da Constituição
isso evitar aposentadorias precoces, que estão one- Estadual, que versada sobre a alineação de bens,
rando o serviço público. Pela sistemática atual, em sem prejuízo da previsão de exigência de autoriza-
determinadas categorias os servidores podem se ção legislativa para a venda de bens imóveis.
aposentar, proporcionalmente, com apenas 23 anos 10) Lotação de servidor suplente de vereador.
de tempo de serviço. Os direitos já adquiridos não Pela regra atual, o servidor público suplente de ve-
são atingidos na presente proposta de emenda à reador tem que ser lotado no município que sedia a
Constituição. Câmara Municipal para a qual ele foi eleito. O Go-

4) Redefinição da contagem de tempo de Iicen- verno de Pernambuco está sugerindo a supressão
ça-prêmio. Apenas será computado na contagem desta regra.
para a licença-prêmio e tempo de serviço prestado Projetos de Lei Administrativos
exclusivam~nte ao Estado de Perna~buco. ~ forma 1) Contratos de gestão. O Governo de Per-
atua! permite,que esta co~tagem seja tamMm es- nambuco pretende, com este projeto de lei, possibili-
tendida a penodos de serviços em outros Estados e tar que o Executivo assine, com as empresas públi-
no Governo Federal, o que vem onerando o Tesouro cas estaduais, contratos de gestão que estabeleçam
Estadual. metas administrativas a serem alcançadas, a partir

5) Fim da estabilidade financeira. Extingue-se de repasses mensais de recursos do Tesouro Esta-
em definitivo, na Administração Estadual, a estabili- dual. Trata-se de medida avançada em administra-
dade financeira. Este privilégio possibilita ao servi- ção pública, que certamente contribuirá para maior
dor, depois de ocupar por cinco anos um carg~ em eficiência das empresas controladas pelo Estado,
comissão ou uma função gratificada, incorporar ao tanto no que toca à economia na @licação das ver-
salário de seu cargo o salário do cargo comissiona- bas, quanto na melhoria dos serviços prestados à
do ou da função gratificada. população.

Tal dispositivo, que o Governo do Estado pre- 2) Limitação de salários. Nenhum salário na
tende extinguir, é causa de distorções no serviço pú- Administração Estadual, nos Poderes Executivo, Le-
blico, a exemplo - como os ocorridos em governos gislativo e Judiciário, poderá superar, sob qualquer
passados - de nomeações de Secretários de Estado título ou argumento, o salário percebido pelo Gover-
com o objetivo único de incorporar os vencimentos nador de Pernambuco, que é de R$6 mil por mês. A
das comissões aoS salários. proposta do Governo abrange todos os salários, as

6) Fim da l{1COrporação das gratificações aos aposentadorias e as pensões pagas pelo Tesouro
proventos da aposentadoria. A proposta de emenda Estadual.
constitucional encaminhada pelo Governo de Per- 3) Lei Orgânica do IPSEP. É proposta altera-
nambuco à Assembléia Legislativa retira a incorpo- ção na Lei Orgânica do IPSEP, visando dotá-lo de
ração, aos proventos da aposentadoria, das gratica- condições financeiras para cumprir os direitos d,Os
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pensionistas previstos na Constituição Federal, entre
eles o pagamento integral das pensões. Isto será fei
to através do aumento das alíquotas de contribuiçõ
es dos servidores, que incidirá nas faixas salariais
que ganham mais de dez salários mínimos por mês.
Este grupo corresponde a apenas 7% do funcionalis
mo estadual, que recebe 48% do total da folha de
pagamento. Os servidores que ganham de um a dez
salários, correspondentes a 93% do funcionalismo
estadual, não terão qualquer aumento em suas alí
quotas de contribuição ao IPSEP.

4) Cessão de servidores. A proposta tem por
objetivo disciplinar, por lei, a cessão de servidores
estaduais, definindo inclusive a quem caberá o ônus
pela liberação de pessoal para outros poderes. O
Governo de Pernambuco está fiscalizando a fre
qüência dos servidores, inclusive com a instalação
do controle eletrônico de ponto, e os servidores cedi
dos, que não estão submetidos ao rigor da freqüên
cia, podem se valer de privilégios em relação aos
que cumprem jornada traba.lbando nos órgãos da
administração direta e indireta do Executivo.

Além dos projetos de lei acima referidos, o Go
verno de Pernambuco encaminhou ontem à Assem
bléia Legislativa projetos de lei que tratam da Lei Or
gânica do Distrito Estadual de Fernando de Noro
nha; do Estatuto do Magistério; da lei autorizativa
para aceleração dos processos de municipalização
dos serviços de saúde; da lei que define o efetivo da
Polícia Militar, em virtude sobretudo da recente auto
nomia do Corpo de Bombeiros e da lei que cria o
Conselho Estadual de Alimentação Escolar.

Projetos de Lei Tributários

1) Agilização do julgamentoae processos
administrativo-tributários. O objetivo da medi
da proposta é diminuir o tempo necessário
para o julgamento dos processos, permitindo
ao Estado receber com maior rapidez os tribu
tos devidos. A principal mudança reduz () pra
zo de tramitação de processos de menor valor
(até 5 mil UFEPE). Outra medida prevê o ,en
caminhamento imediato para cobrança de Rro
cessos com defesa ou recursos apresentados
intempestivamente.

, 2) Redução e elevação de alíquotas do ICMS.
As propostas relacionadas cOlTlo ICMS alteram alí
quotas de produtos e serviços'que, comparativa
mente a outros Estados, em particular os do Nordes
te, diminuem a competitividade da economia per
nambucana ou implicam em perdas de receita injus
tificáveis, diante da necessidade de recursos do Es-

tado e do grau de essencialidade de produtos e ser
viços.

Dois dos,projetos encaminhados à Assembléia
Legislativa reduzem a alíquota do ICMS. O primeiro
projeto diminui de 17% para 12% a alíquota relativa
à produÇão de farinha de trigo por moinhos instala
dos em Pernambuco. Com isso, os produtores do
.E.$.1ado terão condições de competir com os da Ba
hia e Sergipe, onde a carga tributária já foi reduzida
para j 4%. O segundo projeto reduz de 17% para 7%
a alíquota incidêntesobre os produtos de informáti
,Cª, dando aos contribuintes de Pernambuco condi
ções de competir com os do Estado de São Paulo, já
tributados pela alíquota inferior. A medida tel11 gran
de importância para fomento de tecnologia de ponta.

...0 projeto prevê elevação de alíquotas de ener
gia elétriê~:rde 20% para 25% entrá consumidores
residenciais na faixa de consumo mensal de 301 a
500 Kwh; o aumento das alíquotas de gasolina e ál
cool de 20% a 25% e a elevação de 17% para 25%
nas bebidas alcoólicas, com exceção da aguardente
de cana-de-açucar. O projeto de lei sugere ainda
uma nova alíquota, de 25%, para os serviços de te
lecomunicaçõesl ajustando a carga tributária do se
tor no Estado à que vigora na maioria das unidades
da Federação. '

O crescimento da alíquota do ICMS da energia
elétrica alcançará apenas 5,6% das residências de
Pernambuco (77,7 mil em 1.382.250 residências). O
aumento de combustíveis provocará um incremento
de três centavos em cada litro de combustível. As
medidas, portanto, não penalizarão a grande maioria
da população, nem terão qualquer conseqüência so
bre os índices inflacionários.

O projeto prevê ainda a tributação, com 5% de
ICMS, dos serviços de televisão por assinatura.

3) Modificações nas leis sobre multas e juros
moratórios. O projeto de lei fixa percentuais inferio
res a 30% para a multa moratória, adequando-a à
conjuntura inflacionária e estimulando os contribuin
tes a regularizarem débitos tributários. O projeto
também permite a aplicação de juros de mora em ní
veis superiores à atual taxa de 1%, bastante inferior
à praticada no mercado financeiro. O objetivo do Go
verno de Pernambuco, com esta medida, é desesti
mular a utilização do imposto como fonte de finan
ciamento, por parte do contribuinte.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, quero hoje, nesta tribuna, re
forçar a posição de meu partido para que se instale
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (C~I), vi-



Sr. Presidente, Srs. Deputados, as informações
aqui reveladas dizem respeito ao mês de agosto,
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sando apurar a existência de tráfico de influência e veriam ser sigilosas. Na verdade, ele busca inverter
corrupção na implantação do Sistema de Vigilância a situação, demonstrando que seu objetivo é punir
da Amazônia (SIVAM). Ao mesmo tempo, repudio a quem denunciou ao invés de apurar a existência de
atitude da bancada governista que, após uma con- graves irregularidades.
v~rsa com FHC, decidiu voltar atrás, e não apoiar a Com seu posicionamento, FHC desrespeita a
cnaçã? da CPI, usando argumentos semelhantes população que clama por justiça social e já não
aos utihza?os para retardar as CPls do Orçamento e agüenta mais tanta corrupção, tanto uso indevido do
de PC Fanas. dinheiro público ao lado da falta de emprego, mora-

Para "convencer" seus aliados, o Presidente dia, investimentos em agricultura. Portanto, mais do
Fernando Henrique Cardoso usou o falso argumento que um Sistema de Vigilância para Amazônia - cuja
de que a CPI iria prejudicar o andamento das refor- importância não questiono, apesar de julgar, no mí-
mas constitucionais. Com essa sua posição, dá si- nimo, estranho que ele seja feito justo por uma em-
nais claros de que, de fato, deve haver muita sujeira presa do País que mais quer explorar a Amazônia -,
a ser "apurada". E, mais uma vez, apresenta prova precisamos de um forte sistema de vigilância social
de que não está interessado em Governar com de- sobre o próprio Governo:'
mocracia e transparência, tampouco em favor dapo- O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Pronuncia
pulação, mas sim em benefício e a mando de uma o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
elite. Deputados, enquanto ouvimos pregações de que o

Como fez em ocasiões anteriores, a exemplo País está crescendo, o número de empregos está
dos casos Milton Dallari e Henrique Hargriaves, FHC crescendo, o Ministério do Trabalho, segundo análi-
só decidiu pelo afastamento do então coordenador se mensal do mercado de trabalho com base no Ca-
de Apoio e de Cerimonial da Presidência da Repúbli- dastro Geral de Empregados e Desempregados,
ca, Júlio César Gomes Santos, depois que a imprerí- mostra que os dadOs relativos ao mês de agosto dão
sa divulgou denúncias contra ele, apesar de há mui- conta de que o nível de emprego formal da econo-
to tempo conhecer o relatório, segundo o qual Júlio mia brasileira acusou queda de 0,51 % em relação
César havia cometido tráfico de influência no Caso ao mês anterior e que esse é o segundo mês conse-
SIVAM. Com isso demonstra que sua preocupação cutivo de declínio. Traduzindo, este percentual rep-
não é em eliminar a corrupção que mina seu 'próprio resenta a gesativação de 123.326 postos de traba-
Governo, mas sim preservar uma imagem que, a lho, proveniente de 758.036 admissões e 881.362
cada dia, se vê mais elameada. desligamentos em termos setoriais, os dados indi-

Desde que começou a ser analisado o proje- cam queda generalizada no nível de .e~prego. A ~n~-
to SIVAM, que prevê a instalação de radares, ca exc~o ficou por cont.a da Admlnls~a~o :ubh-
equipamentos de comunicação e de controle am- ca, cUJo desempenho fOi estável. A Industna de
biental na Amazônia, dentro de cinco anos, apre- transformação, com a s~pressão de,71 :468 post?S
sentou indícios de irregularidade. Por tais indícios, çj~ trabalho, cerca ?e 58~ d~ saldo liqUido do PaiS,
a primeira empresa escolhida, a Esca, foi desclas- fOi ? setor que mais contribUIU p~.ra o. resultado ne-
sificada. Mesmo sem que ocorressem maiores es- g:=ttlvo d9 mês de.agosto. Em sequêncl~ vêm os ser-
clarecimentos, o Governo assinou contrato de 1,4 ViçoS e o comérCIO com perda, respectivamente, de
bilhão (o segundo maior projeto estratégico do 19.487 e 18.457 empregos.
mundo) com a Raytheon, dos EUA. Agora, novas Os dados desagregados da indústria de trans-
denúncias.surgem no cenário, a partir da gravação formação assinalam que todos os ramos apresenta-
de uma conversa entre Júlio César e o repre- ram retração na demanda de mão-de-obra, com des-
sentante da Raytheon no Brasil, empresário José taque para a indústria têxtil, com menos 11.529 em-
Afonso Assumção, na qual este revela, inclusive, pregos, e no material de transporte, com_ r~dução de

.que não apenas Júlio César, mas outros ocupan- 9.983 postos de trabalho. El:!tes números, incon-
tes- de cargos do primeiro escalão do Governo são testáveis, porque são oficiais, demonstram que o
seus "amigos íntimos". Brasil não está às mil maravilhas ~ q.ue diariamente

Diante de tal panorama, em vez de se empe- centenas de pais de famílias são jogados para a rua,
--Rhar em-apurar-as denúncias de tráfico de influência levando o desespero e a insegurança para seus la-
e corrupção, o Presidente Fernando Henrique está res.
preocupado em,descobrir a origem para permissão
da escuta e como vazaram as informações que de-
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mas já sentimos que o problema tende a piorar e o volvem a administração pública fluminens~, .decidiu-
exemplo disto são as declarações do Presidente da se por. uma proposta de ~efo~a d~ admlnls~a~o,

Federação das Indústrias de Santa Catarina, Osval- encammhada à Assembléia Legislativa. O projeto In-
do Douat, de que a· inadimplência e o desemprego clui a privatização de várias est~tais .que, ao long?
crescerão se o Governo não viabilizar medidas ur- dos anos, vêm-se revelando ou meficlentes t:: deficl-
gentes pa~a baixar os juros, conter a inadimplência e tárias ou fora dos parâmetros que caracterizam as
liberar o crédito. Para ele poderá ocorrer uma forte funções típicas de Estado.
pressão de desemprego nos meses de janeiro e fe- Na tarde do dia 21 de novembro corrente, os
vereiro de 1996, e optamos por acreditar nas previ- Deputados Estaduais reuniram-se para apreciar a
sões do Dr. Osvaldo Douat, pela sua experiência ao proposta do Governador Marcello Alencar, fazendo-
longo de vários mandatos à frente da FIESC. o sob forte pressão de agitadores e de lideranças de

Temos plena convicção de que não é o empre- segmentos\corporativos da sôdedade, entre os
go que gera o juro alto, mas o juro alto que vem ge- quais sindicalistas que se rebelaram contra a privati-
rando o desemprego no País,.e queremos alertar o zação de empresas estatais que somente acarretam
Presidente Fernando Henrique Cardoso e o PSDB, prejuízos ao Erário e mantêm privilégios para seus
principal partido de sustentação ao Governo, para empregados.
uma tomada drástica de posição com relação à atual O espetáculo de vandalismo, de desrespeito,
política de juros. de violência oferecido pelos mencionados agitado-

O Governo Federal tem consciência do estrago res exigiu da Polícia Militar do Estado do Rio de
e do rombo que os juros estão fazendo na economia Janeiro uma reação enérgica, dentro dos limites
do País, porque o Tesouro Nacional pagou, de janei- da lei, sem o que a cidade do Rio de Janeiro e a
ro a outubro deste ano, R$6,3 bilhões por conta dos Assembléia Legislativa do' Estado teriam assistido
juros da dívida interna e R$4,4 bilhões com juros da a maior cena comportamental de agressão a um
dívida externa, atingindo uma cifra recorde de mais Poder constituído, ofendendo os ditames da demo-
de R$10 bilhões pagos pelo Governo em juros, num ;cracia e a liberdade de reunião dos Srs. Deputa-
período de apenas 10 meses. dos Estaduais.

. Imagine-se o que poderia se fazer c~m este ?i- Infelizmente, há pessoas e instituições que ain-
nh?iro S? não f~sse .entreg~e aos banqueiros naclo- da vivem sob o signo do atraso, sustentando a ne-
nal~ e mte~naclonals! Dana para colocar o ~etor cessidade de o Estado ser paternalista e assumir
Saúde no eiXO, deslanc.har o. Programa ~ducaclonal encargos que nada têm a ver com suas funções ins-
do Governo ou construir mais de um milhão de ca- titucionais. Assim vejo, inclusive, algumas lideranças
sas populares. sindicais no Estado do Rio de Janeiro e no País, que

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao enc~rrar ainda não se aperceberam que os tempos modernos
meu pronunciamento, queremos cobrar uma POSiçãO exigem que o Estado se dispa do peso de máquinas
definitiva do Governo: a segunda parcela do 13º- sa- improdutivas, de empresas deficitárias, de estruturas
lário. dos servidores públicos vai atrasar ou não? O que não justificam os pesados investimentos que
Presidente da República de um lado garante que. nela se fazem, sobretudo porque, alheias às políti-
não, o Secretário do Tesouro Nacional e outras au- cas de produtividade e de h.,N);ratividade, sentem-se
toridades econômicas do Governo, por outro, ace- livre das responsabilidades que o capitalismo impõe
nam com a possibilidade disso ocorrer. Então, que- às empresas, pois sabem que oEstado as socorrerá
remos uma posição da Liderança do Governe> nesta quando derem prejuízo, o que ocorre sistematica-
Casa, para que, não fique. um jogo de disse-não-dis- mente.
se e restabeleÇa a verdade sobre o pagamento do Ao que sei, Sr. Presidente, no Estado do Rio
13º- salário pará que os funcionários possam traba- de Janeiro este modo de pensar e de agir de grupos
Ihar em paz, sem o medo deficansem.dinheiro para corporativos inseridos em empresas estatais é coisa
o Natal. de um passado que todos queremos ver o mais dis-

Era o que tinha a dizer. tante possível. E o Governador Marcello Alencar
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia bem sabe disto, ao ponto de encarar de frente este

o seguinte discurso.) - Sr.' Presidente, srªs e Srs. problema, mandando ao Poder Legislativo Estadual
Deputados, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, as proposições que, permitindo privatiza~es de ?m-
agindo com a seriedade que lhe caracteriza e voltan- presas, aliviam o Estado de encargos hOJe conslde-
do-se para a solução dos graves problemas que en- rados insuportáveis.
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Quero emprestar minha maior solidadedade ao
Governador Marcello Alencar no que se refere à co
ragem de enfrentar este problema de frente, ofere
cendo ao Poder Legislativo a oportunidade de con
ceder aos fluminenses terem uma administração pú
blica moderna, leve, liberta dos "elefantes brancos"
que de hâ muito a atormentam e prejudicam o seu
desempenho.

Por igual, manifesto o meu aplauso aos Depu
tados Estaduais, que, sem se acovardarem ante os
vândalos, souberam entender a seriedade das pro
postas do Governo, aprovando-as depois de uma
avaliação profunda e igualmente séria.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EUR(PEDES MIRANDA (PST-RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, nosso tempo caracteriza-se por ser
uma idade essencialmente trâgica, com agressões
ao meio ambiente que prenunciam um desastre eco
lógico de proporções mundiais, que, inclusive, pode
râ inviabilizar qualquer forma de vida neste planeta.

De fato, a exploração indiscriminada dos recur
sos naturais, a contaminação do solo, da âgua e do
ar e a derrubada das florestas vêm provocando efei
tos perversos com a desertificação de amplas âreas
do território brasileiro, a extinção de rios e de espé
cies vegetais e animais.

Além disso, o ar nas concentrações urbanas
vem-se tornando irrespirâvel, devido aos poluentes
aéreos, e o "efeito estufa", provocado por emissões
de aerosóis e de gâs carbônico, associado à destrui
ção da camada de ozônio, vem contribuindo para
aquecer a Terra, destruir plantações e provocar cân
cer maligno nos seres humanos, como o melanoma.

Nesse panorama apocalíptico, é fundamental
que o meio ambiente, ou seja, a totalidade das con
dições físicas e bióticas que agem sobre os organis
mos seja preservado e recuperado.

A proteção à natureza e ao indispensâvel equi
líbrio ecológico são medidas compulsórias de qual
quer Estado e de qualquer comunidade responsâ
veis, como imperativo para a própria preservação.

Entretanto, Sr. Presidente, por motivos segura
mente vinculados à nossa tradição cultural, a postu
ra governamental quanto às questões vinculadas ao
meio ambiente, assim como no que respeita às co
munidades indígenas, primam pelo exagero e pelos
extremos: ou hâ a completa omissão e indiferença,
ou parte-se para exageros inadmissíveis.

Assim, em virtude dessa postura, sob a alega
çãode preservação ambiental e de se assegurar a
sobrevivência de grupamentos indígenas, os órgãos

federais competentes têm implantado, invariavel
mente, reservas indígenas e ecológicas em terras
férteis, desprezando as âreas iJTIprodutivas.

Ora, Sr. Presidente, uma coisa é agir de acor
do com as necessidades mundiais e do País, preser
vando o meio ambiente e assegurando reservas
para os índios. Outra coisa é simplesmente impedir
o desenvolvimento socioeconômico de Estados
como Rondônia, que se vê de mãos atadas para
promover o progresso de sua população, porquanto
suas terras férteis ou são reservas indígenas ou
ecológicas.

É preciso que os Ministérios do Meio Ambiente,
Recursos Hídricos e Amazônia Legal e da Justiça
reexaminem a questão, compatibilizando a necessi
dade fundamental de preservação ambiental e de
assegurar terras para os índios com a do desenvol
vimento sócioeconômico, que pode ser desencadea
do com respeito à natureza

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. CLÁUDIO CAJADO (BlocolPFL - BA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna, para cha
mar a atenção do Governo Federal para um proble
ma que se vem agravando a cada dia.

Desde a primeira Edição da Medida Provisória
nº- 1.165, de 1995, que "reduz o imposto de importa
ção para os produtos que especifica e dâ outras pro
vidências", tenho chamado a atenção do Ministério
da Indústria, do Comércio e do Turismo.

O problema é fundamentado por vârios aspec
tos, entretanto apresentei apenas três:

1 - a redução proposta na medida provisória,
que pode chegar a até 90% do imposto de importa
ção, incidente exclusivamente sobre mâquinas, equi
pamentos, ferramentas, etc., relacionados somente
à indústria automobilística;

2 - o estabelecimento da redução de 18% para
2% para il1Jportação de bens de capital e insumos
para as montadoras;

3 - o clima desfavorâvel que se formou com os
países exportadores, tendo inclusive o éomitê da
OMC - Organização Mundial do'Comércio recebido
queixas, as quais a delegação brasileira rebateu, ar-I
gumentando que a Medida Provisória não havia sido
aprovada pelo Congresso Nacional ainda, e que era
inoportuno qualquer pronunciamento daquele órgão.

Sr. Presidente, ao trazer esses dados, quero
chamar à reflexão o Governo Federal; não dispomos
no Brasil somente da indústria automobilística. Te
mos outros segmentos que também são de muita
importância para nosso País.
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Trago, como exemplo, a indústria de produtos O SR. CONFÚNCIO MOURA (PMDB - RO.
primários no Estado da Bahia, que conta com algu- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
mas das maiores empresas desse ramo no País e srªs e Srs. Deputados, a SUDAM (Superintendência
enfrenta uma situação diferente. Cito como exemplo de Desenvolvimento da Amazônia) é órgão cujo ob-
a disparidade entre o cobre eletrolítico produzido no jetivo principal seria promover, de modo integrado, o
Brasil pela Caraíba Metais e o cobre produzido pelo desenvolvimento da Região Norte, através de recur-
Chile. sos do FNO (Fundo Constitucional do Norte), recur-

O cobre eletrolítico tem alíquota de importação sos orçamentários e de incentivos fiscais.
prevista na TEC de 6%. Entretanto, há um acordo Tenho conversado com Vereadores, Deputa-
entre o Brasil e o Chile na ALADI - Associação Lati- dos Estaduais e Federais e tenho sentido, também
na Americana de Desenvolvimento e' Intercâmbio -, de parte do empresariado, a insatisfação com a polí-
no qual o Brasil concede preferência de 75% àquele tica desenvolvimentista da Sudam, principalmente
produto. Portanto, a base sobre a qual será aplicada por julgá-Ia discricionária e favorecer acintosamente
a alíquota de 6% fica reduzida para 2,5%. o Estado-sede.

Nesse exemplo, vale ressaltar que o Chi- Não dá para entend~r tamanho descaso, as
le é o maior produtor do mundo e a Caraíba aplicações desproporcionais destes recursos, mais
Metais, única produtora de cobre eletrolítico pareqendo que a Sudam seja um órgão estadual do
em nosso País no âmbito do Mercosul, só dis- que rj9Qional.
põe de 20% de suprimento de minério de co- :Par~, a ·primeira vista, um discurso de dor-
bre, importando o restante de sua matéria-pri- de-cotovelo, um discurso ingênuo, um discurso de
ma do próprio Chile. quem não conhece a intimidade da Sudam, mas não

Adicionalmente à sua proteção tarifária extre- precisa ser grande técnico ou especialista na área
mamente reduzida e insuficiente, que beneficia os ou mesmo um "sudamlogista", percebe-se o tenden-
concorrentes externos, há ainda a incidência das cionismo do órgão, de longas datas.
contribuições sociais denominadas PIS (0,75%) e O Governador do Amapá registrou o seu des-
COFINS (2%) que incidem apenas no produto nacio- contentamento com a Sudam, durante o encontro
nal, totalizando um percentual de 3,1 %, gerando, as- Condel de Macapá; os Deputados do Acre, Roraima
sim, uma desproteção tarifária de 1,6% no produto e Tocantins também'não estão satisfeitos. Então, a1-
brasileiro. guma coisa está errada. Quando a maioria não con-

Ao demonstrar esses dados, fica fundamenta- corda, alguma coisa deve mudar. .E a primeira mLr
da minha preocupação. A MP nº- 1.165 deveria ser dança seria os critérios de repasses de recursos a
corrigida de forma a beneficiar também outros seg- empresas e iniciativas dos Governos parceiros.
mentos da nossa indústria. Qual o critério que a Sudam utiliza para apro-

A crise vivida hoje no sistema financeiro se ~ar os projetos para os Estados? É o populacional?
equipara à da indústria e à da agricultura. A solução E o inversamente proporcional à renda per capita?
que o Governo tem dado aos bancos deveria ser, da Não há critérios? É o critério da demanda? É o crité-
,mesma forma, oferecida a esses segmentos que rio político?
também enfrentam dificuldades. Alguma coisa precisa .ser feita. Acredito que

Sr. Presidente, segundo Mário Bernadini, Vice- hoje, o crité~o ?a vizinhança, d? influência do Es~-
Presidente do CIESP - Centro das Indústrias do Es- do-sede, da Indicação do Supenntendente, fala maIS
tado de São Paulo, as condições adversas entrenta- alto. Não quero acreditar na cartelização da Sudam,
das pelas empresas do setor produtivo tornam incer- pois seria abominável.
to o futuro das indústrias. Seria, Sr. Presidente, de bom alvitre, a distri-

Minha préocupação Sr. Presidente, Srs. :De- buição eq~itativa dos recursos da Sudam, que este
putados, é no sentido de que esta Casa se una e órg~o OUVI~S~ O? Governadores, e encamP,8sse os
proponha ao GO\1erno Federal que tome as medi- projetos 'pr~ontános ~os Governos EstadUaiS, onde
das necessárias :para o saneamento de todos os forem pnonz~dos projetos em que o empr?Qo fosse
setores deste País e, principalmente, a indústria o fator ~e ~alor p~o ~ a preservação ambientai fos-
de produtos primários, não ficando apenas no se- se a tônica Impresclndlvel.
tor financeiro, além da política de redução de alí- A Sudam precisa urgentemente ser refàrmula-
quotas de importação, que só beneficia a indústria da. Virou um monstro burocratizado e insensível. É
automobilística. teleguiada pelas consultorias.



Somente para gastos com publicidade, o Go
verno Federal reservou R$188 milhões. As despe
sas com a Força de Paz em Angola chegarão a
R$57 milhões. Dois Ministérios abocanharão R$10,8
bilhões dos R$12,8 bilhões previstos para investi
mentos: o das Comunicações (R$5,6 bilhões) e o
das Minas e- Energia (R$5,2 bilhões). As outras
áreas (educação, saúde transportes e agricultura) fi
carão com pouco menos de R$2 bilhões.

Há discrepâncias na proposta. Como deixar de
priorizar educação, saúde, habitação e ag~icultura?

E os transportes? Não consigo entender como um
programa de computador possa tolher ao Parlâmen
tar sua prerrogativa de legislar. Era a oportunidade
que tínhamos, constitucionalmente, de eliminar es
sas discrepâncias.

Critico a subservância da Comissão de Orça
mento. Essa subservência ao Executivo chegou ao
ponto de trancar no programa de computador mais
de 90% dos recursos distribuídos originalmente pelo
Executivo. Para mim, quem deve decidir para onde
vão os recursos são os Parlamentares. Foi deixada
uma bagatela de R$2,5 bilhões para ratear entre 604
parlamentares. O que foi isso? Uma esmola? Um
cala-boca? Isto é uma humilhação!

Era o tinha a dizer.

o SR. ROBERTO PESSOA (Bloco - PFL 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, srªs e Srs. Deputados, há, presentemente,
uma tomada de posição por parte de todos os nor
destinos quanto à solução do problema de água
na sua região, pois de há muito já se sabe, com
provadamente, que o Nordeste, na sua região
semi-árida, tem um dos maiores lençóis de água
subterrânea do mundo, hoje calculado em mais de
30%.

Esta foi a conclusão de um estudo realiza
do pela Associação Brasileira de Aguas Subter
râneas - ABAS - calculando que pelo menos
19,5 bilhões de metros cúbicos poderiam ser re
tirados dos lençóis subterrâneos do Nordeste,
por ano, sem risco de esgotamento dos seus
mananciais.

Essa é, portanto, mais uma negação dos falsos
conceitos assacados contra a região nordestina, no
sentido de que o Nordeste era inviável, seco, de ter
ras improdutivas, clima refratário ao desenvolvimen
to e outras afirmações levianas, que estudos e a ex
periência recentes se incumbiram de desmentir.
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O Iobby é institucionalizado. Os repasses em- me quase todo dinheiro do País", disse o Parlamen-
presariais - deduzidos no imposto de renda para a tar.
Sudam - tornaram-se brincadeira de mau gosto; há
supertaxação nas intermediações, e hoje quem mais
ganha são empresários que repassam os recursos
do Imposto de Renda para projetos da Sudam, que
recebeu adiantado de 25 a 30% e, com isto, a Re
gião e o Governo são lesados duplamente. É a insti
tucionalização da fraude, do abuso e da sacanagem.

A Sudam precisa e pode mudar. Reformas em
sua estrutura de funcionamento serão oportunas
neste momento histórico de mudanças.

O Estado de Rondônia não pode ser mais um
mero espectador e membro nato do Condel, não
passando de mero homotogador de decisões que
vão beneficiar outros Estados.

o SR. HERMES PARCIANELLO (pMDB
PR) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
venho à tribuna, nesta quarta-feira, 22 de no
vembro, para denunciar a proibição, pela Comis
são Mista de Orçamento da Câmara Federal, da
habilitação de emendas pelos Parlamentares. "A
Comissão Mista de Orçamento elaborou um pro
grama que nos castrou: volumes enormes de
emendas foram rejeitados em suas próprias for
mulações, abortando mesmo antes da fecunda
ção", ironizou o Deputado que pretende questio
nar no Judiciário o que chama de pseudoprerro
gativa da Comissão.

Ao realizar uma análise da proposta orçamen
tária, apesar de não especialista no assunto, conse
gui observar verdadeiras discrepâncias. Um exem
plo disso é a verba orçamentária destianda ao Gabi
nete da Presidência da República, prevista em
R$1.036.071.944,00, ou seja, 0,33% do valor global
da proposta orçamentária para o ano de 1996. Ao
Judiciário caberá R§ 3.830.180.469,00 ou 1,39%.

Massacrada quase diariamente pela opinião
pública, a Câmara dos Deputados - cujos Parlamen
tares foram impedidos de habilitar emendas - rece
berá 0,22% do valor global, ou R$681 milhões. Para
o Senado foram destinados- R$548 milhões, cerca
de 0,18% do Orçamento Geral da União, que totaliza
R$312 milhões. O Congresso Nacional (Senado e
Câmara), que é duramente atacado, receberá me
nos de meio por cento (0,5%) do Orçamento de 96.
Estão incorporadas aí todas as despesas do Parla
mento Nacional, com subsídios de Senadores e ,De
putados, salários dá seus Quase 15 mil funcionários,
despesas administrativas, manutenção, segurança e
congêneres. "a opinião pública deve cientificar-se
disto. A população imagina que o Congresso conso-
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Em verdade, o Nordeste é potencialmente rico
em terras férteis, água, clima, salubridade e dotado
de um povo corajoso e trabalhador, que não emigra
quando as condições locais lhes são favoráveis. Eo
caso de nos indagarmos se temos todas as condiçõ
es favoráveis, por que a região continua à margem
do progresso? Sem entrar no mérito da ausência de
um projeto político, contínuo de investimento na re
gião, lembramos que há problemas, é. claro. Mesmo
este rico potencial de águas subterrâneas tem sido
usado com parcimônia, porque em alguns casos a
perfuração de poços é um investimento de risco,
tendo em vista o teor de salinidade das águas. Esti
ma-se que existem no Nordeste mais de 20 mil po
ços, com vazão superior a dois mil Iitroslhora, mas
impróprios para o consumo, pelo alto teor de salini
dade.

Ocorre que este problema já é plenamente so
lucionável, como o foi nos Estados Unidos, Japão,
Itália, Arábia Saudita, México e outros países. Em
princípio, todos sabem que a salinização contamina
a água por razões de natureza geológica, de tal
modo que os próprios animais a rejeitam e não ser
ve sequer para lavar roupa, causando, ainda, doen
çasvárias.

Mas, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
já há um técnica científica de dessalinização,
através de equipamentos simples que transfor
mam a água salobra em água de melhor qualida
de para abastecimento público, uso industrial e
irrigação.

Essa tecnologia surgiu em 1977 e já é utilizada
em vários países do mundo, e aqui mesmo no Bra
sil, com experiências bem- sucedidas. Adotá-Ia em
larga escala, criando condições de fixar o homem no
campo, pode ser um golpe de morte na chamada in
dústria da seca, que tanto atraso já tem causado no
Nordeste. Esse problema não está afeto apenas ao
aspecto hídrico, mas a outro grande problema so
cial, que é o êxodo rural. Salvo aqueles emigrantes
nordestinos que têm sorte de encontrar emprego
nos grandes centros, a verdade é que, o êxodo rural
não trás benefício para ninguém. As cap~ais incharh,

'aumentam os índices de mendicância, 'de violência'
urbana e outra mazelas. Por outro lado, os retirantes
sofrem com a falta de adaptação, com o choque cul
tural. Enfim, repetimos, nenhuma das partes é bene
ficiada.

Achamos ainda que a utilização da tecnologia
de dessalinização virá dar uma contribuição impor
tante ao problen;ta da saúde pública. Ninguém ignora
que a água captada em barreiros, córregos contami-

nados, represada ou transportada em caminhões
pipa, sem tratamento adequado, é responsável pe
los altos índices de mortalidade infantil, índices es
tes que se tornaram alarmantes e impiedosos no
Nordeste.

A dessalinização da água dos poços já
existentes e a abertura de tantos outros quantos
sejam necessários é a solução para minimizar o
problema nordestino em várias de suas nuanças.
Foi com esta visão que apresentamos emendas
ao Orçamento da União, destinando recursos
para a instalação de aparelhos dessalinizadores
no Nordeste, dando início, espero, à difusão da
tecnologia.

O dessalinizador é de fácil manejo e requer
apenas energia elétrica ou solar para a sua instala
ção. Com amplo mercado nos países desenvolvidos,
essa tecnologia tem demonstrado eficiência nas se
guintes aplicações: desmineralização da água; água
pura para laboratórios e hospitais; água descontami
nada para irrigação e, sobretudo, água potável.

É comprovadamente, a opção de menor custo
e a que oferece água da melhor qualidade.

Não posso me deter nesse estudo, Sr. Presi
dente, $rªs e Srs. Deputados, porque o assunto é
vasto e de profundidade, fiz questão apenas de dar
esta notícia em plenário, no pequeno Expediente,
como um.dos defensores da viabilidade do Nordes
te, já comprovada e a requerer apenas soluções ra
cionais, urgentes e definitivas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, com muita tristeza, tenho acompanhado o
fato de alguns maus brasileiros estarem envolvidos
no atraso ou até mesmo na extinção do Projeto SI
VAM.

Vale lembrar que a cifra de 1,4 bilhões de dóla
res, ora em disussão, é simplesmente irrisória se for
mos comparar com os potenciais existentes na nos
sa Amazônia. Só dentro da reserva lanomami esti
ma-se um potencial em minerais de aproximada
mente 3 trilhões de dólares. Quanto mais ,tempo fi
carmos sem saber o que temos dentro da Amazônia,
melhor será, no meu entender, para os países do
Primeiro Mundo, em especial Estados Unidos e
França. Por que, Sr. Presidente? Porque, com a in
dústria da demarcação das terras indígenas, assim
como Quebec quase se separou do Canadá, num
curto espaço de tempo, os lanomamis poderão, com
o auxnio dos Estados Unidos, vir a se separar do
Brasil.
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Eu, particularmente, não considero encerrado 130, no ano passado, matando 21 militares da ativa
este caso com a queda de duas autoridades, em es- da nossa querida Força Aérea, foi por motivo de fal-
pecial a do Ministro da:Aeronáutica, Brigadeiro Mau- ta de manutenção do aparelho, por falta de -peças de
ro Gandra. Quero até que o Ministro Gandra, pen- reposição, ou melhor dizendo, foi pelo aparelho es-
sando maior, pensando no Brasil, fez vista grossa a tar usando peças já desgastadas, uma vez que o Mi-
esses maus brasileiros, que tudo barganham. La- nistro Lélio Lobo não se preocupava com isso.
mentavelmente, pelo que tudo indica, alguns são Logicamente uma pessoa dessa linha acabou
desta Casa. Mas quase todos são do Executivo. sendo amiga do Ministro da Fazenda e, logo em se-

Só não consigo entender - e não quero tam- guida, premiada pelo próprio Presidente Fernando
bém - o porquê da saída tão passiva do Ministro Henrique Cardoso com o cargo de Presidente da Te-
Gandra. E o Ministro José Serra? S. Exª declarou, lebrás.
há alguns dias, que foi furtado em 1.600 dólares Este cidadão é acusado, em que pese o forte
quando retornava de Israel. Na verdade, este furto termo, de ter assassinado esses· 21 militares no ano
ele participou dezoito dias dêj:>Ois que voltou de Is- passado, na Bahia.
rael, e não poderia ficar inve'1.!ando, no meu enten- Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a triste-
der, essa história de cobertura. za dos companheiros da Força Aérea é enorme a

Tenho certeza também de que o Ministro Gan- nomeação do Ministro Lélio Lobo. Não podemos ter
dra, se pudesse, faria pressões e gestões no sentido uma pessoa deste quilate comandando a nossa For-
de que a CPI do caso Sivam fosse aprovada, por- ça Aérea. O Presidente da República deve rever
que, como ele mesmo disse, ao pedir demissão, não essa decisão. O próprio Ministro Ulysses Pinto Cor-
pode pairar sobre um superior a desconfiança de um reia Neto, quando foi anunciada a nomeação do Bri-
subordinado. Não pode a Força Aérea Brasileira gadeiro Lélio Lobo para Ministro da Aeronáutica, pe-
conviver com a suspeição de um Ministro acusado diu exoneração e transferêflcia para a reserva. Isso,
de corrupção. Sr. Presidente, marcou fundo a nossa Aeronáutica.

Então, apelo aos meus companheiros, que no Peço ao Sr. Presidente da República que reve-
ano passado fizeram uma campanha prometendo a 'ja essa nomeação tão maléfica para as Forças Ar-
moralidade e varrer tudo que de ruim havia no Con- madas brasileiras.
gresso passado, para que assinem o pedido dessa O SR. JOSÉ FRITSCH (PT - SC. Sem revisão
CPI. do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,

,N~o aceito os ~rg~m?nto~ do Presidente da hoje à noite estaremo~, na sessão do Congresso,
Repubhca de que ela Invlablhzana as reformas. Per- votando a medida provisória do crédito agrícola.
g~nto:. o que e m~is im~ortante, uma reforma admi- Gostaria de deixar claro que, na sessão do dia
n1st~atlva, da PreVidência, ou uma ref~rma n:"'r~l? 9, o Partido dos Trabalhadores não podia, de manei-
Logicamente, u~a reforma moral é mUito mais I.m- ra alguma, votar favoravelmente a um projeto de lei
portante. Não adianta, P?r ~xe~plo, em um hospital que chegou à mesa do Presidente quarenta minutos
te~s apa~elhos de pnmelra Imha se os m~lcos depois de ser instalada a sessão, quando nenhum
são mcapacltados e vão acabar matando o paciente. Deputado conhecia o teor da lei de conversão da
Não adianta termos ??as leis e uma boa Constitui- medida provisória do crédito rural. Nós, do Partido
ção se os nos.sos pohtlcos não são honestos, decen- dos Trabalhadores, não estamos acostumados a vo-
tes. Logicamente, o contribuinte padecerá. tar em coisa alguma que não lemos e muito menos

Então, apelo aos companheiros no tocante à em algo que foi acelerado no final da tarde, no Mi-
CPI. nistério do Planejamento, juntamentecoiTl a banca-

Também trago aqui um apelo dos meus com- da ruralista, a OCB e a Sociedade Rural Brasileira,
panheiros de caserna no sentido de que o Presiden- sem que setores dos pequenos produtores brasilei-
te Fernando Henrique Cardoso reveja a nomeação ros tenham sido consultados; a Contág, por exe~
do Brigadeiro Lélio Lobo para o Ministério da Aero- pio, não teve participação.
náutica. Foi um Ministro que se caracterizou, 'segun- Então, o PT não votou, exigiu verificação de
do nós, militares, e agora a imprensa, pela omissão quorum, porque era legítimo fazê-lo. E hoje estou
e pela subserviência Em momento algum, ele pro- absolutamente convencido de que o PT agiu correta-
curou o então Ministro da Fazenda Fernando Henri- mente; a posição do PT, do PDT e de outras Lide-
que Cardoso para pleitear verbas e recursos para a ranças, que "também se manifestaram aqui, foi no
Fórça Aérea. Inclusive a queda do avião Hércules C- sentido de que não se podia votar aquele projeto de
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lei de conversão da forma como estava. Infelizmen- Se esta Casa aprovar integralmente o projeto
te, setores da bancada.rural ism, usando o poder que de lei de conversão, estaremos resolvendo única e
têm na mídia, disseram que o PT era contra a agri- exclusivamente o problema dos banqueiros; o Te-
cultura. souro despenderá sete bilhõep de reais em títulos,

Quero dizer que o PT agiu corretamente, por- que serão usados para resolver o problema de ba-
que o acordo feito entre a bancada ruralista e o Go- lanço dos bancos. Não podemos aceitar que seja
vemo, relativamente ao projeto de lei de conversão, votado esse blefe, sob as alegações de que não há
tem um caráter de injustiça incontestável, porque outra saída ou alternativa. Estamos no final do ano e
discrimina quem já pagou financiamento de quem esse assunto deveria ter sido negociado há quatro
não pagou. Com essa discriminação o PT e os De- ou cinco meses, definindo a solução, e não agora.
putados que lutam por justiça nesta Casa não vão Faço um apelo a todos os Parlamentares, para
concordar. Vamos a um exemplo concreto: dois pro- que levem em consideração as emendas que apre-
dutores brasileiros, sejam eles pequenos, médios ou sentamos. Vamos pedir destaque para votação em
grandes, fizeram contrato do seu financiamento na separado dessas emendas para que, de fato, sejam
mesma safra, no mesmo ano. O produtor que conse- contempladas duas questões: justiça em ielação aos
guiu pagar o seu financiamento já está condenado; que já pagaram os financiamentos e estão excluídos
aquele que não pagou, por razões as mais diversas, do processo de securitização e, em segundo lugar,
acaba sendo beneficiado. dos financiamentos o descasamento do Plano Collor

Não podemos aceitar isso, porque tem um e a capitalização mensal de juros. Isto dá uma dife-
conteúdo social muito forte. A ampla maioria de rença, na conta atual de quem deve, de mais de
médios e pequenos produtores - são dados do 35%, o que significa boa parte de recursos. Assim,
Bando do Brasil - pagam e pagaram as suas con- estaremos fazendo justiça, sem esquecer que, neste
tas, muitas vezes, se desfazendo de um bem, ven- ano, a agricultura brasileira perde 10 bilhões de
dendo máquinas, vendendo junta de bois, venden- reais, que poderiam estar na agricultura, por causa
do um pedaço de terra, vendendo algum imóvel, da política de juros.
algum bem que tenham como reserva. Desfazem- O SR. EDISON ANDRINO (PMDB-SC. Sem
se de algum capital para. honrar o compromisso revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
com o banco. Agora, a securitização deixa fora putados, ocupo a tribuna, mais uma vez, para trazer
aqueles que conseguiram pagar sua conta. Essa é a esta Casa a nossa preocupação com um dos seto-
a primeira grande injustiça do acordo celebrado res mais abandonados pelo Governo Federal e tam-
com a bancada ruralista. bém, por que não dizer, por esta Casa e pelo Con-

Segundo, a bancada ruralista, juntamente com gresso: e da pesca.
~s entidades que ne~ociaram o acordo, Ii~~ralmente À reunião que será realizada amànhã, a partir
Jog~ram na lata do. hx~ a CPMI do EndiVidamento das 9 horas, no plenário do Anexo IV, estarão pre-
A~n~ol~. Esta Comlssao ~ontou como cau~a dos sentes entidades que cuidam da pesca nos Estados
pnnclpaIS problemas relaCionados com a cnse da do Brasil universidades federais e estaduais órgãos
agricultura o descasamento da correção dos finan- do Gove;no Federal e membros desta Cas~ Depu-
cia~entos do Plano Collor e a capitalização mensal tados e Senadores, para tratar deste assunto'da ma-
dos JUros. neira como ele merece.

O acordo que hoje, à noite, vai ser colocado O Brasil, que já foi um dos grandes exportado-
em votação, não contempla essa ques~ão; diz que res de pescado, hoje importa produtos do mar do
isso vai ser apartado e depois vão resolver o que fa- Chile, do Uruguai, da Argentina, de paíse& orientais
zero e europeus, já que o próprio Governo não estabele-

Pois bem. Todos os estudos feitos até agora ceu uma política de importação para estes produtos.
dizem que, embutindo o descasamento, que é i1egíti- Se as autoridades competentes deste País não to-
mo, do Plano Collor mais a cap!taliz~ção mensal de mar13m as devidas providências, nossas emp'resas
juros, os produtores que fizerem a securitização não de pesca vão passar, embora já passem pdr mo-
terão condições de resolver o seu problema de fi- mentos difíceis, e há a·previsão de que haverá uma
nanciamento. É impagável, conforme está colocado, verdadeira quebradeira..
hoje, nesse projeto de lei de convers~o, resultado de Esta Casa não tem os instrumentos oficiais
acordo entre o Ministério do Planejamento e o Minis- para tratar de um asseL!nto sério como este. Quem
tério da Fazenda. cuida da pesca no Congresso Nacional é a Comis-



o SR. NILSON GIBSON (Bloco/PSB-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, venho hoje a'esta tribuina tratar de
tema que interessa a muitos brasileiros que moram
à beira-mar, que são ocupantes, desde longa data,
dos chamados terrenos de marinha, inclusive alguns
deles' agora distantes do, mar, seja em virtude de
aterros e outras benfeitorias e modificações oêorri
das na orla, seja em razão do tempo, ou da ação do
Poder Público que executou obras de saneamento
em baixadas.

Sr. Presidente, recebi, sobre este tema sensí
vel, cópia de carta aberta ao Sr. Presidente ,pa'Re
pública, enviada pelo cidadão Pedro Schirmer. A
carta é auto-explanatória e para conhecimento da
Casa passo à sua leitura, como parte integrante des
te pronunciamento:

Carta aberta ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República

Eu, Pedro Schirmer, venho à presença
de Vossa Excelência para dizer' que sem
pre paguei todos os impostos devidos, in
clusive o intitulado "Foro",..atê acordar para
o absurdo e a injustiça do referido tributo,
que, por via de conseqüência,---deixei de re
colher nos anos de 1993 e 1994. Tõméi
me inadimplente, por rebeldia, consC-iente
de que estou praticando um· ato de deso
bediência civil. E vou além, ao dizer que
tenho concitado pessoas a adotar o mes
mo procedimento.

Tomei esta decisão, por julgar ser a
única forma de materializar o' meu protesto
contra a existência de um tal imposto, que
não têm razão de ser, que é frutb de prática
anacrônica. É a maneira pela' qual vislubrei ,
chamar a atenção das autoridades respon-,
sáveis, com vistas a banir da legislação este
entulho medieval.

:A cobrança desse imposto é injusta,
por caracterizar uma bitributação, já que o
proprietário paga o IPTU e a União nada re
toma a esses imóveis.
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são de Agricultura, da qual faz parte o Deputado à pesca a atenção que ela merece. Por esse motivo,
Valdir Colatto. Pelo que temos conhecimento, para convidamos a todos que compareçam amanhã, a
esta Comissão, este assunto não é prioritário. Mui- partir das 9h, no plenário do Anexo IV, para discutir--
tos dos Deputados que optam por ela sequer sabem mos, junto à sociedade brasileira, os pescadores, os
a diferença entre um carangueijo e um siri, uma cor- empresários, os órgãos estaduais, municipais e fe-
coroca e uma garoupa - muitos deles nem sabem derais, o assunto da pef?ca. É o convite que faço a
Iladar. Quem pertence à Comissão de Agricultura todos, principalmente àqueles que se interessam por
deve, de fato, cuidar dos assuntos inerentes ao cam- esse setor produtivo.
po, à área agrícola e às fazendas.

Em função disso, esperamos que esta Casa,
especialmente sua Mesa, aprove .nossa sugestão
para que, a partir do próximo ano, possamos ter no
Congresso Nacional uma Comissão Permanente
que cuide da pesca. Queremos que o Governo Fe
deral deixe de patinar nessa emolação, nesse
nhenhenhens de criar comissão para tratar do as
sunto. Sabemos muito bem que depois da extin
ção da SUDEPE nada se fez no País para que ti
véssemos um instrumento valorizador desse setor
produtivo.

No dia 13 o Governo criou o Grupo Executivo
do Setor Pesqueiro - GESP, através do qual propõe
financiar, com 30 mil reais, os pescadores do Brasil
inteiro. Houve uma grande expectativa e o que ve
mos são colônias de pescadores e as federações
estaduais sendo procuradas. No entanto, bem sabe
mos que sequer foi regulamentada essa proposta de
financiamento do Governo Federal.

Queremos que o setor pesqueiro seja desvin
culado do IBAMA e vá para uma Secretaria.Nacional
de Desenvolvimento, Pesqueiro, que deverá ser cria
da pelo Governo Federal, com o apoio da Frente
P~r1ament~r de Pesca. Sabemos que o IBAMA é um
órgão de fiscalização cro meio ambiente; e tanto a
pesca quanto a agricultura são setores produtivos. A
única diferença é que um trabalha,no mar e rios e 6
outro na terra. por isso, precisamos urgentemente
criar esse instn..ímento no Governo Federal.

Precisamos de uma política nacional de pesca
e. de uma legislação regionalizada. Não é possível,
Deputado Valdir Colatto, que o IBAMA aqui em Bra
sília baixe uma portaria determinando os dias e
meses dos defesos da sardinha, do camarão ou
da anchovà. Sabemos a dimensão do País, suas
ipeculiaridades, as diferenças regionais, precisa
mos de uma leQislação regionalizada para cuidar
mos da pesca.

Por, isso, aproveito esta oportunidade para fa
zer um convite a todos os Deputados que se preocu
pam ~m a alimentação neste País, com a Campa
nha da Fome, .p~trocinada pelo Governo Federal:
vamos produzir mais pescados no Brasil. Vamos dar
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Por ser legítimo adquirente de uma
casa, com escritura lavrada em cartório, a
exemplo de milhões de escrituras de imó
veis situados além de uma folclórica linha
imaginária passando a "33 metros medidos
horizontalmente, para a parte da terra, da
posição da linha do preamar-médio de
1831", não aceito tal preceito, que embora
dito legal, não encontra amparo jurídico para
sua cobrança.

Não admito os argumentos do SPU, de
que eu seja um "ocupante de terreno da
·União".

Repito a afirmação de que minha resi
dência; havida por compra, seja um "bem da
União"..

Repudio o dizer do SPU, de que se
deve "estabelecer uma justa remuneração
pelo uso desse bem público".

Recuso-me a aceitar a afirmação de
que estou obrigado a pagar uma "taxa de
ocupação".

Nego-me a acolher a assentiva do
SPU, de que os legítimos proprietários se
jam nominados "ocupantes de. imóveis per-
tencentes a toda a nação brasileira". ,

Repugna-me, â 'insolência do SPU, que
nas guias de cobrança deste imposto, qual
moderna "derrama" insinua que a inadim
plência pode significar a perda da residên
cia, que, no conceito divino, de direito à vida
e à felicidade, está ó direito de propriedade.

Abomino a ameaça de funcionários do Estado,
verdadeiro ato de terrorismo, .ao dizerem que "o não
pagamento do débito implicará a sua imediata inscri
ção como Dívida Ativa da União".

Entristeço-me ao constatar a existência de pes
soas, cujo único, bem material é o teto ~b o qual se
obrigam, que, temerosas, não alevantam suas vozes
numa desobediência civil generãlizadà contra tama
nha injustiça. , ' ,

Deploro a omissão da imprensa, tão ciosa na
defesa de determinadas bandeiras, por relegar ao
descaso a existência de um tal problema, do qual
tem assaz conhecimento.

Lamento a visão de funcionários públicos que
se prestam ao ridículo papel de ,modernos prebos
tes, que em vez de procurarem adequ~r a legislação
aos atuais preceitos de cidadania,' nãO percebem
que o Estado não é algoz, mas tão somente regula
dor da vida e dos costumes da sociedade, com vis
tas ao bem-comum.

Entendo, embora com ânsias de expectoração,
o papel dos mencionados prebostes, que defendem
tal imposto; não é fantasia afirmar que participam do
gozo dessa receita.

'Senhor Presidente! O assunto não lhe é estra
nho. Ao seu tempo de Ministro da Fazenda, um pro
jeto de lei, de autoria da então Deputada Sandra Ca
valcanti, visando a corrigir tamanha aberração, que
é o instituto da "enfiteuse", foi aprovado, em 1993,
pela Câmara dos Deputados e Senado, mas vetado
pelo então Presidente Itamar Franco.

O veto redigidq no Ministério da Fazenda, do
qual Vossa Excelência era o titular na época, foi es
cudado num fantástico "Iobby'" dos Delegados do
SPU, que arrecada um dinheiro cujo destino é o de
um nicho à margem do,s cofres do Tesouro, e que é
gasto com obras suntuárias, ao bel prazer desses
Delegados, motivo bastante para uma auditoria e até
mesmo uma CPI, a fim de se arrombar essa "caixa
preta".

A participação de' Vossa Excelência; na quali
dade de Ministro da Fazenda, por ocasião da elabo
ração do referido veto presidencial, foi deplorável.
aLi Vossa Excelência foi um mero portador de docu
mento a ser chancelado pelo Presidente, o que ca
racterizou imperdoável omissão e, como tal, falta de
exação, ou concordou ~m os seus termos, demons
trando insensibilidade e despreparo para o exercício
daquele alto cargo.

Senhor Presidente! Vossa Excelência dispõe
de oportunidade rara para resgatar os justos anseios
de umponderável segmento da sociedade brasileira,
comcercà de 250 mil famílias. Em assim fazendo,
conquistará o respeito e a estima dessas famílias,
que referendarão as suas ditas intenções de um go
verno'justo.

O SR. PADRE RoQUE (PT-PR.Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
venho a esta tribuna, ,hoje, antes de mais nada, para
comunicar a esta Casa que se realiza, nesta tarde e
no começo da noite, em Curitiba, no Paraná, o Fó
rum Estadual pela Reforma Agrária e Contra a Vio
lência no Campo.

No evento estarão reunidos representantes dos
mais' diversos segmentos sociais, principalmente os
Srs. Deputados Estaduais, Vereadores, membros do
Partido dos Trabalhadores. Enfim, um número gran
de de pessoas estará reivindicando um pouco mais
de j'ustiça no campo, bem como uma reforma agrária
justa que resolva, efetivamente, os gravíssimos pro
blemas que se estendern por este Brasil e, também,
no nosso Estado do Paraná.



o SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, tivemos, aqui na Câmara dos Deputados,
este ano, algumas questões que mereceram gran
de destaque na divulgação das atividades desta
Casa. Uma delas foi o caso Sivam, que se vem ar
rastando desde o começo do ano. É um projeto
cuja nebulosidade não se restringe apenas aos as
pectos de moralidade das licitações. Agora, com o
grampeamento de telefones, há a clara indicação
de que há fraude nas concorrências públicas, lici
tações fraudulentas, caixinhas, interferência por
tráfico de influência. Até o Presidente dos Estados
Unidos ligou para o Presidente Femando Henrique
Cardoso indicando a' f?mpresa Raytheon para o
Projeto Sivam, etc.

Tivemos uma segunda fase depois da des
classificação da empresa Esca, envolvida em frau
des contra o INSS. Nesse período, nós, da Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, além do caso Sivam, também aCQmpa
nhamos um outro projeto, o do zoneamento ecoló
gico e econômico da .Amazônia. Essa matéria,
coordenada pela Secretaria de Assuntos Estratégi
cos da Presidência da' República, .mostrava gran
des problemas. Fizemqs uma representação ao
Ministério Público, já que lhe foi indicada, sem lici
tação, uma ONG, uma or;:Janização privada deno
minada Fundação Brasileira para o Desenvolvi
mento Sustentável - FBDS, para substituir a Fun
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti
ca -IBGE, na elaboração do diagnóstico alTlbien-
tal da Amazônia.' .

A partir desse momento, apresentamos na Co
missão de Meio Ambiente uma proposta de fiscaliza
ção e controle que esclarecesse o que é o zonea
mento ecológico e econômico e por que o IBGE, um
órgão técnico federal com toda a capacidade para a
elaboração do diagnóstico, foi substituído por uma
entidade privada formada por grandes grupos eco
nômicos, particularmente da área de celulose, como
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À noite, entregaremos ao Sr. Governador do compromisso, aqueles que no passado foram sérios
Estado um memorial com todas as reivindicações e não só consigo, mas com os bancos, com a socieda-
temos certeza de que poderemos contar com a com- de brasileira, com a sua própria consciência, agora
preensão e anuência de S. Exª, a fim de que o pro- não sejam tratados como filhos órfãos que nada vão
blema no campo, no Estado do Paraná, não seja trá- possuir; aqueles que já pagaram suas dívidas preci-
tado da mesma forma como foi, recentemente, em sam receber um tratamento eqüânime e justo, sob
Santa Isabel do Ivaí, onde pude constatar a violência pena de estarmos tratando novamente alguns caia-
da polícia. Naquele episódio, 15 lavradores e alguns teiros inadimplentes, de uma forma privilegiada, em
policiais foram feridos e isso, certamente, depõe prejuízo de todos aqueles que, repito, honrosamente
contra um processo que desejamos avance de for- cumpriram com o seu dever e honraram o fio de bi-
ma pacífica, justa e ordeira. gode que Deus lhes deu.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna, hoje, tam
bém, referir-me ao projeto de lei da conversão da dí
vida agrícola proveniente da Medida Provisória nº
1.194 que finalmente vai ser votada esta noite, nesta
Casa.

Foram inúmeros os discursos feitos nesta Casa
sobre a agricultura brasileira. Por outro lado, muito
pouco se fez para que neste País se estabelecesse
uma política agrícola séria, duradoura, justa e que fi
zemos jus não apenas aos agricul.tores, mas que
respeitasse um dos segmentos mais importantes da
economia nacional.

Sr. Presidente, louvo neste instante a vontade
desse líder da bancada ruralista, q\Jeelaboróu um
projeto de lei mas, ao mesmo tempo, quebrou o inte
resse pela agricultura .brasileira. Qut;ro salientar o
grande problema que encerra <> projeto de lei de
conversão produzido basicamente no Ministério da
Fazenda, no acordo firmado com a bancada ruralista

O projeto de. lei, Sr. Presidente, contém um ví
cio de origem gravíssimo, porque,~1TI primeiro lugar,
prejudica a todos aqueles que já-tomaram emprésti
mo no Banco do Brasil e nos bancos em geral..Na
verdade, trata-se de um projeto extraordinário para
os bancos,. banqueiros e para aqueles que historica-
mente sempre ganharam neste País. .

Conversando com segmentos da pequena, mé
dia e grande propriedade pude sentir o mal-estar
que causO!J esse projeto no meio de todos aqueles
que amam a agricultura e ql,Jer,em vê-Ia saindo. do
marasmo no qual se encontra.

De fato, como muito bem faloul o Deputado
José Frilsch, os argumentos que S. Exª:apresÊmtou
são, extraordinariamente, verdadeiros.

Quanto à capitalização mensal dos juros, en
fim, o; descasamento, devo dizer o seguinte: espera
mos que o referido projeto seja aprovado principal
mente com as emendas que o Partido dos Trabálha
dores propõe para que, primeiro, os bancos não se
jam grandemente beneficiados no futuro. E, em se
gundo lugar, para que aqueles que honraram o seu
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a Klabin e a Aracruz Celulose. Há dois·meses traba- Era o que tinha a dizer.
Ihamos nessa questão do zoneamento ecológico e A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Sem revi-
econômico da Amazônia.: são da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.•Depu-

Finalmente, quando conseguimos o ?epoimen- tados, nós que somos de São Paulo não completa-
to do Diretor da FBDS, Sr. Walfredo ShlJnder, per- mos o nosso dia enquanto não lemos a irreverente
guntamos a este cidadão quem estava financiando o coluna do analista político - no meu entender - José
levantamento e o diagnóstico ambiental. Simão.

Inicialmente, foi reticente ao afirmar quem es- Hoje a folha 5, do Caderno "Ilustrada", da Fo-
tava pagando. ~ o representante da SAE, D~. He- lha de S. Paulo tem um primor e uma pérola de hu-
bert Shubert, dlss~ que não ~ra a Secretana de mor que convém citar, antes do meu pronunciamen-
Assuntos Estr~tégl~os. Questlqnado novamente, to mais forma/. Sob o título "Um radar para vigiar a
deu-no~ a se~umte In~ormação: quem ~tá pa~an- compra de radares", o Sr. José Simão, com sua ar-
do o dl~gnóstlco amb!ental é uma entidade pnva- guta inteligência e preciosa ação com a língua portu-
?a, o ~Iscea, o mesmo órgão coordenador do Pro- guesa, diz o seguinte:
Jeto Slvam.. . "O Brasil não precisa de radar para vi-

Ora, como se exphc~ o fato de uma orgamza- giar a Amazônia. O Brasil precisa de radar
ção, co~ a Coordenadona de Le~antamento do Es- para vigiar os caras que tão comprando ra-
p~ço Aere~, de Implantação do Sistema. de Esp~ço dar para vigiar a Amazônia!
Aereo, a Clscea, estar pagando uma entidade pnva- Escândalo Projeto Sivamos Faturar!
da p~ra fazer o diagnóstico a~biental, qu?ando ela Nada de CP/. CPI tá por fora. CPI acaba
não tinha nada a ver com o Projeto da SAE . sempre numa pizza luxuosa! Rarará! Eu te-

Dissemos ao Sr. Presidente e aos Srs. Depu- nho a solução! Eu sou a força! Contrata uma
tados que tínhamos convocado o Ministro da Aero- empresa de radares .para vigiar a empresa
náutica para depor.~ E, pela segunda vez, a Aero- de radares que vão vigiar a Amazônia. Fácil!
náutica não enviou seu rep~esentante, o Coorde- Mas aí descobre que antes de comprar os
nador do Ciscea, Brigadeiro-do-Ar Marco Antônio. radares os caras tão comprando os caras
Não veio· depor, nem na semana passada, nem que tão comprando os radares.
ontem, tendo sido indicado pelo ex-Ministro Mauro - Aí então a gente contrata uma em-
Gandra. Recorremos novamente, pois é evidente presa de radares para vigiar a empresa de
que a Ciscea não poderia·pagar uma entidade pri- radares contratada para vigiar a empresa de
vada o diagnóstico do zoneamento ecológico-eco- radares que vão vigiar a Amazônia! E assim
nômico. sucessivamente, suceSIVAMOS para trás.

Por isso, também colocamos sob suspeição as Diz ainda ele: "Isto é algo que só nos resta em-
ações da Secretaria de Assuntos e do Ministério da briagar".
Aeronáutica e exigimos esclarecimentos, através de Era este o comentário jocoso, mas profunda-
depoimentos da autoridade da Aeronáutica e da mente tradutor de um momento da vida política bra-
FBDS, no que diz respeito à proposta de fiscalização sileira.
e controle implantada na Comissão de Defesa do Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, a di-
Consumidor, M.eio Ambiente e Minorias desta Casa. vulgação da conversa telefônica entre o diplomata

Não podemos mais aceitar a milita.:ização des- Júlio César Gomes dos Santos e o dono da Líder
se processo e o tráfico de influência. Obviamente, o Táxi Aéreo mostrou-nos que o Projeto Sivam mere-
que está.em jogo, tanto no Projeto Sivam quanto ce uma investigação mais aprcfundada. Não é de
neste caso, são poderosas Jor.ças econômicas e po- hoje que o projeto tem sido alvo de denúncias, como
líticas. E o lobby está claro; não há transparência no as que ocorreram em relação à empresa ESCA, em
proce\iSo. Por isso, a decisão do Governo, apoiada abril passado, e é.por isso que a melhor forma de

. pela maioria desta Casa, de,impedir ,a ins~alação de tomar tra:nsparente todos os interesses que cerca~
Comissão Parlamentar de Inquérito.)para\ investigar o SIVA~· é a instalação de uma Comissão Parlai.

.não,só as irregularidades do Projeto Sivam, mas o mentar de Inquérito.
seu ,mérito - questionado por cientistas como Rogé- A necessidade se faz presente, primeiro, por-
rio Cerqueira Leite -, precisa ser disct,rtida. Temos que na transcrição da conversa do Sr. Júlio César
de garantir a democracia e a viabilidade das ações com o proprietário da Líder Táxi Aéreo, muitas dúvi-
desta Casa. das ficaram no ar e, segundo, porque o contrato em



O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
nós, da bancada do PT, fomos triturados pela ban
cada ruralista na negociação das dívidas dos agri
cultores. Disseram que éramos contra a negociação
da bancada ruralista com o Governo, que os gran
des beneficiados seriam os pequenos agricultores,
seriam beneficiados somente aqueles que deviam
até 200 mil reais.

Pois bern, nunca fomos contra a prorrogação
do prazo das dívidas. Fomos contra as injustiças co
metidas por essa negociação.

Sr. presidente, prezados colegas, chegou o
momento de os membros da bancada ruralista dize
rem se estão verdadeiramente preocupados com os
pequenos agricultores, porque se "isso for verdade·
terão de acatar a nossa emendá, e dizer também se
são patriotas, se são mais brasileiros ou mais ban
queiros. Se forem mais brasileiros, devem aprovar a
emenda da bancada do PT, apresentada pelo Depu
tado José Fritsch. Terão de dizer também se ~ão

mais responsáveis do que caloteiros - se são mais
.caloteiros, que rejeitem nossa emenda. Mas se fo
rem coerentes, se cumprem com sua responsabili
dade, se muitas vezes'se desfazem de alguns capi-
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discussão é de "apenas" R$1.,4 bilhão. Cónvenha- to tal pergunta, o Partido dos Trabalhadores a rnan-
mos, é uma cifra mais do queTazoável para que ne- tém, e queremos uma investigação séria e eficiente
nhum fiapo de dúvida pemnaneça sem explicação. para esclarecermos a opmião pública (pagadora dos

A Bancada do PT está toda mobilizada para 1,4 bilhão) sobre a verdade do Projeto Sivam. A CPI
que ocorra prontamente a instalação da CPI, e os as- é o único caminho.
clarecimentos devidos sejam prestados. Os jornais de Neste sentido, queremos cumprimentar o edito-
ontem revelavam que não era apenas uma vontade do rial da FSP de hoje sobre a CPI:
PT a instalação da CPI e que outros partidos, mesmo "(...) a gravidade das acusações e o
os pertencentes à base governamental, também acha- custo do projeto (US$4 bilhões, um dos
vam necessária a sua criação. Segundo a FSP, era maiores contratos em curso do mundo) justi-
esta a posição, por exemplo, do PFL: ficam um amplo debate acerca da validade

"0 Líder do PFL na Câmara, Inocêncio. do Sivam e da lisura com que o projeto vem
Oliveira, Pernambucano, iria apresentar a sendo conduzido. Nesse sentido, a CPI, por
proposta ao Presidente Fernando Henrique seu caráter público e sua maior inde-
Cardoso, no início da noite de ontem, em pendência diante de pressões do Executivo,
encontro no Palácio do Planalto. parecer ser o foro mais adequado para dis-

Qual a credibilidade (do Governo e do cutir, avaliar e estabelecer as diligências
Congresso) daqui para frente, se não inves- para a total apuração do caso.
tigarmos isso? perguntou Inocêncio." (FSP. A instalação da CPI, para além da apu-
21-11-95, 1-5) ração de responsabilidades civis e penais,

Para a nossa surpresa, não menos do que 24 pode ser extremamente útil para o País
horas depois de ter apresentado tais declarações, os aprender a definir melhor suas prioridades".
jornais de hoje estampam que o PFL voltou atrás, e FSP, 22-11-95, 1-2)
não mais defende a CPI: É preciso que os Deputados tomem conheci-

"Depois de dois encontros com o Pre- mento do seu dever, não deixando de esclarecer a
sidente, anteontem à noite e ontem,. o líder seus eleitores o motivo pelo qual foram eleitos. Afi-
do PFL, Inocêncio. Oliveira, pernambucano, nal de contas, quem tem medo da CPI?
que defendia a CPI, voltou atrás.

Desde ontem, as lideranças do PFL,
PSDB, PMDB e PTB estão pedindo aos de
putados dos partidos que não assinem o re
querimento de CPI do Deputado Arlindo Chi
naglia (PT-SP)". (FSP, 22-11-95,1-5).

Nas palavras da bancada situacionista, uma
CPI atrapalharia o andamento das reformas que es
tão pautadas no Congresso. "Houve um consenso
de que a CPI agora pode atrapalhar o andamento
das reformas", declarou o líder do PMDB na Câma
ra, Deputado Michel Temer, em O Estado de S.
Paulo, de 22-11-95.

Por mais que uma CPI tenha os transtornos
que é de sua natureza, isso jamais poderá seNir
como alegação para que não se investigue um as
sunto que está pautado de dúvidas e de desinforma
ção, como é o caso do Sivam. Achar que o Governo
tomará as atitudes necessárias, é deixar de cumprir
o papel de legislador que nos foi outorgado quando
eleitos Deputados e Senadores.

Valho-me da pergunta do nobre Deputado líder
do PFL feita aos jornais, ou seja: qual a credibilidade
do Congresso e do próprio Governo se não investi
garmos isso? Se o PFL prefere negar neste momen-



O SR. FERNANDO FERRO (PT'- PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, os episódios re
centes na vida pública deste País nos autorizam a
crer que o Brasil não mudou. A corrupção no Gover
no sem mantém em certas áreas, representando, de
certa maneira, a continuidade de velhas práticas.

O escândalo do Sivam mostra que a corrupção
anunciada e desnudada no Governo Collor é uma
realidade da estrutura de poder. Estamos diante de
um fato. que demonstra essa realidade não adianta a
ingenuidade de pensar que a simples prisão de PC
Farias enceraria aquele lamentável episódio. Temos
uma estrutura de corrupção neste. País e não há
como negar que ela adentrou no Palácio do Planalto
nesta gestão. O fato de o Presidente da República
dizer que não conhecia esses fatos é estranho, pois
auxiliares seus indicam que há mais de um mês S.
Exª tinha informação desses procedimentos de es
cuta no Palácio do Planalto.

Ficamos, assim, diante de um fato que está a
exigir a apuração clara e transparente dessa realida
de,

Não adianta o Presidente da República denun
ciar que grave é o grampo. Ora, o grampo é grave
sim, mas mais grave é a corrupção, grave são os in-
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tais para pagar e honrar seus compromissos, que traírem o palmito para os animais e para os homens,
aprovem nossa emenda. Se o projeto for aprovado além do óleo vegetal que tem movido a economia
sem a nossa emenda estará incentivado o caloteiro, daquela região, eles estão utilizando o babaçu para
porque ninguém vai ter mais coragem de pagar con- fazer sabonete, sabão e xampu e para outras ativi-
ta, sabendo que os que não pagarem serão benefi- dades.
ciados e os que pagarem serão injustiçados. Nossa Nesse congresso, elas vão protestar contra o
emenda tenta corrigir essas injustiças. Portanto, está Governo brasileiro, que tem incentivado a importa-
próximo o dia em que veremos quem é quem nessa ção de óleo da Malásia, com preços subsidiados, o
história. que acaba massacrando milhares de famílias cam

ponesas. Vão protestar também contra a política de
incentivo à importação do coco, o que também tem
levado à falência milhares de famílias que sobrevi
vem do coco babaçu naqueles Estados da Federa
ção.

Portanto, com este registro, quero chamar a
atenção desta Casa para "O fato de que este País
não se constrói apenas com macroeconomia. É fun
damentai que os governantes, os governos esta
duais e os prefeitos levem em conta que a economia
familiar deve"ser respeitada e incentivada, porque in
tegra também a economia doBrasil.

Na próxima semana trarei a esta Casa uma
contribuição legislativa para a proteção das milhares
de famílias camponesas que sobrevivem do coco
babaçu, principalmente no Maranhão, no Pará, no
Piauí e no Estado do Tocantins.

Era e que tinha a dizer.

o SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente; srªs e Srs. Depu
tados, jornalistas e servidores desta Casa estarão
de 28 a 30 de novembro no Estado do Maranhão,
onde haverá o 3Il. Encontro Interestadual de Quebra
deiras de Coco, que reunirá os Estados do Mara
nhão, Piauí, Tocantins e Pará

Existem cerca de 300 mil quebradeiras de coco
nesses quatro Estados, que ajudam e muito este
País, contribuindo para a sobrevivência de milhares
de famílias.

Há cerca de 18 milhões de hectares de terras
cobertas por palmeiras de babaçu, que, nos quatro
Estados já citados, teve e têm uma importância mui
to grande, principalmente para as mulheres e crian
ças que contribuem com sua força de trabalho, aju
(:!çmdo. seus familiares na difícil tarefa de sobreviver
neste País. Neste Terceiro Congresso, as quebra
deiras de coco vão tentar não apenas discutir formas
de melhor aproveitamento do babaçu, mas buscar
políticas para a proteção dessa importante palmeira.

Nesses Estados há uma política criminosa por
parte dos fazendeiros e latifundiários que têm pro
movido.o desmatamento da palmeira do babaçu. No
Maranhão', .para evitar que as mulheres quebrem o
babâÇLi, os latifundiários promovem o desmatamento
de até 5 mil hectares de terra, e essa prática tam
bémocon'e nos Estados do Pará, Piauí e Tocantins.
Porisse, esse encontro é importante, apesar de, aos
olhos de quem governa o País, esse tipo de econo
mia não valer. No entanto, para os trabalhadores ru
rais, para as mulheres camponesas, o babaçu tem

,grande importância.
Logo depois desse congresso, apresentarei

nesta Casa projeto de lei que pretende estabelecer
uma política de proteção aos babaçuais no sentido
de garantir que a exploração dos mesmos seja dirigi
da pelos trabalhadores rurais que desenvolvem a
economia famiUar, porque o babaçu é muito impor
tante para a sobrevivência de milhares de famílias
nesses quatro Estados da Federação. As quebradei
ras de coco estão inovando: além de utilizarem as
folhas do babaçu para cobértura de casa e dele ex-
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dícios de corrupção que estão por trás de seu Go
verno. O auxiliar imediato do Presidente, que esco
lhia seus ternos, suas meias e roupas, é um homem
carimbado com todas as dúvidas de um corrupto,
envolvido em maracutaias, trambicagens. Por isso,
esta Casa não pode fugir à responsabilidade pública
de apresentar os elementos para a constituição des
sa CPI.

Sabemos que temos uma longa caminhada
neste procedimento. Sabemos também que o Presi
dente da República, acusando a Oposição de falta
de seriedade, de antipatriotismo, revela o mesmo
discurso que faztam os generais contra toda força
que divergisse de suas opiniões.

O sociólogo não só esqueceu o discurso como
incorporou o discurso autoritário do período da dita
dura. Lembro-me do trocadilho que um tocador de
viola fez no Nordeste: "o sociólogo Fernando Henri
que Cardoso virou sociólogo dos banqueiros deste
País". Hoje, quando o Presidente toma iniciativas
para conter uma investigação séria, necessária e ur
gente, que a sociedade brasileira está clamando,
mostra que tipo de Governo, que prioridades de Go
verno fazem parte do seu programa. Sem dúvida,
uma das prioridades é o atendimento aos banquei
ros, através dessa negociata, que se pretende votar
- hoje a noite.

A negociata já foi denunciada por vários com
panheiros, que reclamam tratamento justo para
aqueles que pagam suas dívidas com o Governo,
pois são eles que serão garfados nesta negocia
ção.

Queremos lamentar que. setores do PFL, que
reconheceram a gravidade do momento político, es
tão ·recuando sob pressão com medo da CPI que o
Presidente da República julga imprópria para aima
gem do País no exterior. Impróprio é o Governo ficar
sob suspeita.. O Presidente da República disse. que
essa CPI pode trazer transtornos para a reforma da
Constituição. As reforma~ podem muito bem aconte
cer com mais legitimidade se esta Casa mostrar in
dependência e autonomia no exercício das suas
ações. Não podemos deixar de reconhecer que o
momento que estamos vivendo no caso Sivam acon
teceu no caso Dallari e em outras evidências que fo
ram mascaradas por ações do Governo na tentativa
de esconder essa realidade.

Portanto, achamos que o Presidente da Repú
blica tem um compromisso moral, ético de não tentar
barrar essa investigação. Esta Casa tem de assumir
seu compromisso de Poder independente. Não esta
mos querendo trazer lama, pois ela já chegou. Não

adianta o Presidente dizer que estamos atrás de car
niça, que já fede no Palácio do Planalto. Então, que
remos saber quem são os grampeadores. Sob or
dem de quem e sob quais interesses se faz o gram
po? Se acabou o SNI e se o próprio Eduardo Jorge
disse que a SAE não é responsável por esse tipo de
atitude, quem são os responsáveis pela briga pala
ciana que está revelando essa podridão do caso Si
vam?

Por isso, estamos conclamando as pessoas de
bem, as pessoas sérias a se engajar pela instaura
ção dessa CPI, que é fundamental para a dignidade
política desta Casa e deste País.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG~ Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, desejo fazer uma solicitação à Mesa.

Hoje, dia 22 de novembto, comemora':se a
Data Nacional do Líbano, os ,52 anos de sua inde
pendência. Portanto, peço à Mesa que apresente
oficialmente ao Sr. Embaixador do Líbano, Dr. Gazi
Chidiac, congratulações pela independência do país
e também o apoio às formulações para o alcance da
paz definitiva naquela região, inclusive com a retira
da total, do .solo libanês, das forças estrangeiras que
ainda ocupam certas regiões.

Falo em nome do Grupo Parlamentar Brasil
Líbano, que tenho a honra de presidir.Ó referido
grupo é formado por 41 Deputados Federais e 6
Senadores que têm laços de família com libane
ses.

Por essa razão, nada mais justo do que solici
tar essa homenagem ao país dos nossos antepassa
dos. Como brasileiro de primeira geração, filho de li
baneses, sinto-me no dever de fazer essa pú>posta.
Solicito também à Mesa que a faça constar ~os

Anais desta Casa.
Outro assunto que desejo mencionar diz·· res

peito a uma denúncia feita pelo Conselho Regional
de Farmácia de Minas Gerais sobre o uso ilegal do
produto farmacêutico misoprostol, que é um deriva
.do das chamadas prostaglandinas, conhecido co
mercialmente como Cytotec. Esse produto, na ver
dade fabricado por uma multinacional farmacêutica,
é indicado para o tratamento da úlcera gastroduode
nal, mas curiosamente - curiosamente, repito ~ o la
boratório coloca na bula, em destaque, em caixa alta
- como dizem os especialistas da imprensa -, o
principal efeito colatf!ral do produto, que é provocar
aborto.

Na verdade, o que tem acontecido é que, ao in
vés de ser usado terapeuticamente no tratamento da
úlcera gastroduodenal, o Cytotec tem sid~ emprega-



O SR. MARCIO fORTES (PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf-ªs e
Srs. Deputados, ontem assistimos a cenas dramáti
cas à porta da Assembléia Legislativa do Rio de Ja
neiro, onde vários grupos protestavam contra o pro
grama de privatização de empresas fluminenses lan
çado pelo Governo daquele Estado. Entendo a preo
cupação' de chefes de família com o risco de perda
de emprego, mas nada justifica a tentativa do uso da
força para defender os nossos ideais. E mais grave
ainda é a falta de percepção de muitos trabalhado
res quanto ao esforço que o Governo do Estado do
Rio de Janeiro vem desenvolvendo justamente para
obter resultados opostos ao que gerou o protesto,
isto é, na busca de soluções que evitem o fecha
mento de empresas estatais por total falta de capaci
dade financeira do Estado de continuar subsidiando
os déficits dessas empresas.

Todos sabemos que a máquina pública está
desgastada, que os tributos pagos pelos contribuin
tes já não suportam as despesas administrativas do
setor público, o que deixa para os governantes duas
opções: simplesmente fechar as empresas deficitá
rias e demitir todos os seus funcionários, ou lutar
para que o setor privado decida investir nesses seto
res, salvando-se não só as empresqs, mas principal-
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do para o aborto criminoso, para as atividades i1e- mente grande parte dos empregos existentes nes-
gais abortivas, levando segundo afirmativa do Con- ses setores.
selho Regional de Farmácia de Minas Gerais - a vá- Diante desse quadro dramático do setor públi-
rios casos de morte e até de deformação de nascitu- co brasileiro - já que essa crise de falta de caixa de-
ros quando a gravidez chega a termo. Na maioria vido"a excesso de despesas ocorre na maioria dos
dos casos há morte fetal e em outros até mesmo Estados - naturalmente ninguém encontrará a solu-
reabsorçãoJetal. ção ideal, isto é, a que atenda a todos. No entanto,

Estou encaminhando, Sr. Presidente, um re- deva-se optar pelo caminho menos doloroso para os
querimento de informações ao Ministro da Saúde so- funcionários de empresas condenadas, que é o da
licitando os seguintes esclarecimentos: procura de uma fórmula que permita o saneamento

1Q.) em que condições o produto misoprostol, de suas finanças.
ou prostaglandina E, comercialmente conhecido Ninguém está maquinando planos para prejudi-
como Cytotec, está sendo dispensado em todo o car deliberadamente trabalhadores sofridos que
País; sempre tiveram salários abaixo do que merecem. A

2º-) se há algum controle na sua produção pelo grande meta é conseguir fazer o setor público fun-
Laboratório Multinacional Biolab Searlo' cionar de forma que atenda aos interesses de todos

3º-) se a Secretaria Nacional de Vi~ilãncia Sani- os cidadãos, que não sej~ um p?S~ insustentável
tária tem conhecimento de que, na bula do medica- para os. orçam.entos estatais, e, pnnclpalmente, que
mento, coloca-se, em destaque, com letras em caixa o~ se.rvI~s sejam pre~tados à comunidade com efi-
alta, a principal contra-indicação do produto, que é a clêncl~i~n~o o fornecimento de luz como o ~e água,
possibilidade de provocar aborto' telef?n1ae. Infra-estrutura, que nã,o ~ecessanamente

o '" " precisam ficar a cargo do setor publiCO, podendo ser
4-) se o Mlnlsténo da Saúde pode fornecer os entregues ao setor privado sob a orientação dos go-

dados de casos em que o produto tenha sido ilegal vernantes '
ou criminosamente usado, com finalidade abortiva. N' t xt S P 'd t to. . esse con e o, r. resl en e, es u conven-

Era o que tinha a dizer. cido de que o programa de privatização lançado pelo
Governador Marcello Alencar será um marco históri
co para o progresso do Rio de Janeiro, gerando
mais empregos e mais riquezas para o nosso Esta
do, porque com as finanças públicas saneadas, cer
tamente o setor público terá recursos para retomar
investimentos fundamentais para a melhora de vida
do povo fluminense, principalmente nas áreas de
educação, saúde e segurança.

O SR. JOSÉ BORBA (Bloco/PTB - PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, o Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, por determina
ção do Ministro José Eduardo de Andrade Vieira,
está investindo na agilização de seus serviços de in
formação. A modernização do Sistema de Informa
ção ç10 Mercado Agrícola (SIMA), por exemplo, é
uma das principais ações nesse sentido. Com méto
dos mais ágeis, o SIMA diariamente divulga cerca
de 25 mil informações, para que o agricultor tenha
condições de planejar uma melhor comercialização
de seus produtos.

As informações são sobre preços, procedência,
unidade de comercialização, variedade, tipo e situa
ção no mercado atacadista de mais de 80 produtos
agropecuários comercializados no País. O critério de
seleção das informações varia de acordo com o inta-
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resse de cada agência pelos informes de mercado buscando sugestões e novas soluções para cada
que influenciam sua região'. questão.

O intercâmbio das- informações acontece entre Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
25 agências situadas na Capitais e 59 subagências O SR. SERAFIM VENZON (PDT-SC. Pronun-
nas principais regiões agrícolas no interior do País. cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Além dos produtores que lidam diretamente no mer- Srs. Deputados, hoje foi feita aqui na rampa do Con-
cada, instituições ligadas à política agrícola, como gresso Nacional uma manifestação pró-vida - contra
empresas e bancos, usufruem do sistema, receben- a violência no Rio de Janeiro, violência que não
do estudos essenciais para suas atividades. ocorre só no Rio, ocorre em todos os Estados, prin-

Para garantir o aperfeiçoamento do sistema, cipalmente nas grandes cidades.
desde março o. Ministério cobra os serviços presta- Muito já se fez, senão para conter a violência,
dos. Essa fonte permanente é que vem garantindo ao menos para diminuí-Ia - desde "àntes da passa-
o custeio do sistema. No entanto, os agricultores gem bíblica onde Caim matou Abel.

. também têm acesso grátis às~1nformações, pelo Todo combate à violência será outra violência
programa Extensão Rural Nacional, da Rádio Na- do mesmo tamanho se não for pela eliminação das
cional, que veicula os dados para todos território causas que estabelecem diferenças sócio-econõmi-
nacional. cas, diferenças essas, em alguns locais, tão grandes

Uma das grandes aquisições, que já está em quanto a relação "patrão-escravo".
estudo pelo Ministério, será a substituição do siste- No meu Estado, Santa Catarina, onde, graças
ma de comunicação via telex pela rede de computa- a Deus, temos grau de violência até pequeno se
dores RENPAC, da Embratel, garantindo maior velo- comparado com São Paulo, Rio, Salvador, mas, por
cidade no fornecimElllto dos dados. Além disso, o outro lado, já predomina a micro e pequena empre-
sistema de divulgação de informações também está sa, a pequena e média propriedade rural, a valoriza-
sendo incrementado; como já foi dito, há a veicula- ção dos operários na maioria das grandes e médias
ção dos dados, para todo território nacional, pelo empresas, não só com salários dignos e observân-
programa Extensão Rural Nacional, da Rádio Nacio- cia das leis trabalhistas, mas, inclusive, com peque-
na!. nos atos como distribuição de cestas de Natal e no

O levantamento não só dos preços, mas tam- dia 1º- de maio, quando se faz a festa de agradeci-
bém das quantidades de produto::; hortigranjeiros co- mento aos operários, quem assa o churrasco e ser-
mercializados na CEASAs é outro projeto do SIMA ve a mesa é o patrão, esposa e filhos. Atos como
em andamento, para que se possam estabelecer ín- esses seriam demagógicos e inúteis se não estives-
dices estaduais e regionais para os produtos hortíco- sem revelando, como se faz, o verdadeiro espírito
las. do povo catarinense - onde patrões e empregados

O SIMA também pretende melhorar a pesquisa são, acima de tudo, conviventes do mesmo barco,
dos pescadores no atacado, com dados sobre quan- onde uns precisam dos outros.
tidades e preços, para estabelecer. os índices do Combate a violência, defendendo a eliminação
produto. Estão sendo concluídos os levantamentos das causas que promovem diferenças inaceitáveis.
das principais espécies de pescado comercializados Este deve ser o princípio das reformas político-admi-
em cada Estado. nistrativas. E a educaçêo e saúde que todos levan-

O produtor. poderá contar com mais um dado tam nos palanques? O que fazer para que todos te-
para analisar as margens de comercialização agríco- nham acesso a saúde? Num país de 170 milhões,
la, em cada etapa percorrida pelo seu produto, a ca- se investisse mil reais ano per capta assim se pode-
minha da exportação ou do abastecimento· interno. ria dar um atendimento de primeira classe a todos,
O sistema vai inserir, na pesquisa de preços no ata- como achamos certo, gastaríamos 170 bilhões, mas
cada, os preços recebidos pelos produtores. Esse o PIS é só de 550, e o orçamento total da União não
projeto está sendo desenvolvido pelo SIMA e pelas passa de 150 bilhões.
EMATERs. A sociedade é tão injusta que quer dar trata-

Para aumentar a qualidade dos trabalhos e dos mento igual a pessoas muito diferentes.
dados coletados, o SIMA também está investindo no As categorias dominantes, se não quiserem
treinamento de agentes, gerentes e pessoal de suas prender-se numa cadeia particular, como são algu-
agências, promovendo cursos específicos e reuniõ- mas mansões de grandes metrópoles, terão que
es para discussão das dificuldades de cada região, aceitar a idéia de que as pessoas de menor renda,



DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR.

No Brasil não, pois vejamos: quais os partidos
que apoiam o Governo? A maioria deles: PMDB,
PSDB, PPB, PTB.

Vejamos algumas propostas que o Governo
está liquidando, e ainda usando o nosso discurso:

a) Política salarial - desindexação - o Governo
é contra a indexação. A desindexação já é lei, via
medida provisória. Mas quem foi o maior líder da re
sistência contra o Governo e, ao final das contas,
vota com o Governo? Senador Coutinho Jorge, do
PMDB.

b) Estabilidade no emprego - Quem foi o seu
maior defensor? O Deputado Prisco Viana, que aca
bou votando com o Governo. Seu partido? O PPB.

c) Reforma da Previdência Social - Quem são
os líderes contrários às mudanças? Deputados Jair
Soares e Euler Ribeiro, do PMDB.

d) Fundo Social de Emergência e IPMF - A re
sistência está sendo feita pelo Deputado Luís Eduar
do Magalhães e o Senador José Sarney, qÍJe, ao fi
nal, votarão com o Governo.

e) A Medida Provisória da fusão dos bancos 
novamente o PMDB, q'le vota com o Governo, lidera
a não aprovação dessa MP.

Esses- são apenas alguns exemplos; podería
mos citar outros.

Se a Oposição não pegar com unhas e dentes
as sete questões abaixo, vamos desãparec'er:

a) Salário Mínimo;
b) Reforma Agrária de Fato;
c) Emprego;
d) Parlamentarismo;
e) Educação;.
f) Denunciar o outro lado da moeda;
g) Corrupção.
Era o que tinha a dizer.
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os pobres de várias causas; inclusive os que perde- Outro assunto, Sr. Presidente: Cadê o rosto da
ram o ânimo de trabalhar, deverão receber um trata- Oposição?
mento diferenciado para mais, por parte do poder Nunca, em todos os anos em que exerço a ati-
público, nas portas de Hospitais e de Escolas. Mas vidade parlamentar, vi situação mais complicada do
não é isso que se vê, a distribuição de AIHs pelas que a que -estamos atravessando.
prefeituras, por exemplo, segue critérios, com tal in-
justiça, que o pobre não tem acesso ao tratamento Onde está a Oposição? rrocuro, mas não a

encontro.
de saúde, a menos que sua enfermidade coloque
sua vida em risco, de tal monta; que possa levá-lo à O Governo manda nos três Poderes e tem um
morte em até 6 horas. Mas alguém diria: "Isso se faz trabalho de mídia assustador.
com o rico também." - Aí está a injustiça. Não existe Da Oposição tiraram até o discurso.
mérito em tratar igualmente; existe, sim, em saber Em qualquer país do mundo, a Oposição grita,
tratar diferenciadamente com aceitação popular. chia, reclama, perde, mas contribui para a democra-

Por isso, distribuir as AIHs simplesmente pelo cia.
critério "emergência" é injusto e desumano, como é
o valor das AIHs.

Se pensar em Educação, não fica diferente.
Em suma, os desprovidos continuam sendo excluí
dos na boa informação na escola primária, secundá
ria ou superior. Quem está na universidade pública
gratuita? Certamente são os que passaram no vesti
bular, onde a prova e os critérios de seleção são
iguais para todos.

Mas quem passa? Onde está a maioria que
cursou a escola primária e secundária pública? E
por que será que as escolas primárias públicas são
piores que as particulares, mas a universidade públi
ca é bem melhor que a particular?

Sr. Presidente, este é um dia para chamar a
sociedade inteira para uma reflexão, sobre a violên
cia, cuja causa está nas Diferenças que poderão ser
diminuídas se buscarmos a justiça social, que nem
sempre é a justiça legal.

A -forma mais cruel de praticar a injustiça é
usando a face de jus~o.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO PAIM (PT-RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, amanhã será realizado, no
Auditório Nereu Ramos, um seminário sobre a parti
cipação dos trabalhadores nos lucros das empresas,
ao qual comparecerão representantes do Executivo,
do Legislativo e convidados internacionais. O nosso
objetivo é regulamentar a matéria ainda este ano.

O documento que encaminho à Mesa é assina
do por mim, pelo Deputado Wigberto Tartuee, da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, e pelo Ministro Paulo Paiva. ;

Então, amanhã, às 10 horas, no Auditório Ne
reu Ramos, será realizado aquele seminário. Apro
veito a oportunidade para convidar todos os Deputa
dos a participarem do evento.
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A Constituição Federal assegura, desde 1946, Este Seminário é mais uma contribuição da
a participação dos trabalhadores nos lucros das em- Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
presas. A partir daí vem se tentando, em vão, regu- Público da Câmara dos Deputados na busca contí-
lamentar essa matéria. nua de soluções para o Brasil.

Países desenvolvidos já demonstraram que a A participação dos trabalhadores nos lucros
Pflrceria nessa questão entre trabalhadores e em- das empresas é uma forma moderna e inteligente de
pregadores dá certo. O resultado tem sido positivo aumentar o rendimento para o empregado e a pro-
tanto para as empresas, com o aumento da produti- dutividade para o patrão.
vidade, quanto para os empregados, com a melhoria Nunca estivemos tão perto de encontrar uma
da qualidade de vida. solução que, definitivamente, beneficie a ambos.

O objetivo do seminário é conscientizar tanto A harmonia entre capital e trabalho no Brasil é
empresários quanto trabalhadores que participarão a grande esperança de buscarmos uma competitivi-
nos lucros não significa ingerência nem perda de po- dade internacional para os produtos brasileiros. -
der. Ao contrário, significa um avanço que se rever- Wigberto Tartuce, Deputado Federal - PPB/DF
terá em benefício de ambos. Presidente da Comissão de Trabalho, de Administra-

Espera-se também que deste seminário resul- ção e Serviço Público.
tem os subsídios necessários à aprovação definitiva A participação dos trabalhadores nos lucros e
da lei que versa sobre o assunto. nos resultados está dando uma grande contribuição

Para que não paire nenhuma dúvida é bom para ampliar o espaço da livre negociação entre em-
lembrar que as empresas brasileiras que já adota- pregadores e trabalhadores, constituindo-se, tam-
ram 'a participação nos lucros estão satisfeitas com bém, em um importante instrumento de estímulo aos
os resultados. E, de mais a mais como diz a canção aumentos de produtividade e em mecanismo para
de Gonzaguinha: É a vida! elevar a participação dos trabalhadores na renda na-

E a vida é um eterno aprender! - Paulo Paim cional.
Deputado Federal PT/RS. Fazer com que os trabalhadores se beneficiem

Programa dos ganhos-de produtividade, através da livre nego-
1Oh ABERTURA ciação, é um dos resultados mais significativos deste

Fernando Henrique Cardoso novo instituto nas relações de trabalho no Brasil.
, Presidente da República . ~ Mtb está seguro que o~ resulta~os .deste Se-

Paulo Paiva mmárlo darão uma substancial contribUição para
Ministro do Trabalho aperfeiçoar a legislação sobre o tema que está sen-

José Ajuricaba da Costa e Silva do apr~i~do pelo Congresso Nacional. - Paulo Pai-
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho va - MInistro do Trabalho.

Luís Eduardo O SR. ALDO ARANTES (PCdoB-GO. Sem re-
Presidente da Câmara dos Deputados visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-

Wigberto Tartuce tados, quero ~anifest~r minha repulsa às notíci~ di-
Presidente da Comissão de Trabalho de Admi- vulgadas hOJe pela Imprensa, com as segumtes

nistração e Serviço Público ' manchetes: "Fernando Henrique Cardoso impede
Paulo Paim CPI do Escândalo SIVAM - "Estado de Minas", - e

Presidente da Subcomissão de Política Salarial "Aliados de Fernando Henrique desistem da CPI" -
11 h-PAINEL: A participação nos lucros e resul- jornal "O Globo".

tados; as experiências internacionais e nacionais Quero dizer que a instalação da CPI é uma ne-
André Marinakis - OIT cessidade, devido à gravidade dos fatos e à necessi-
Hélio Zylberstajn - USP dade de o Congresso Nacional conhecer em profun-
Manoel Castro - Deputado Federal didade a questão do SIVAM, para que possamos to-

15h PAINEL: A participação nos lucros e resul- mar uma decisão cabal sobre o problema.
tados; a visão das atores políticos Outro assunto, Sr. Presidente, o povo goiano
Wilson Fava - Força Sindical acompanha estarrecido o desfalque· dado no Banco
José Jairo Cabral- CUT do Estado de Goiás. O fato é grave não somente por
José Luís de Santêina - Fundação Dom Cabral envolver uma cifra que atinge quase 2 milhões de
Fernando Bezérra - CNI . reais, como por haver suspeita sobre a destinação
Celso Rocha - Souza Cruz de recursos emprestados para campanha eleitoral,



Líder empresarial quer criação de um
grande projeto regional

Para Paes Mendonça, agenda Nordeste
reduziria disparidades

por Maria José Quadros, de Salvador
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bem C?~ pelo fato de que hOLNe um assassinato e sonegação, permitindo-se a abertura das contas
um sUlcldlO de pessoas envolvidas no caso. para uma investigação. Os setores conservadores

A chamada "Operação Brasília" veio à tona, protestaram considerando que o sigilo bancário rep-
com mais força, quando a esposa do agiota Jonas resenta a garantia de um direito individual, impedin-
Lopes Oliveira, assassinado, entregou às autorida- do que este mecanismo fosse aprovado. O sigilo
des uma fita cassete com o teor de conversas telefô- bancário realizado amplamente como hoje dificulta a
nicas que revelavam os nomes de pessoas envolvi- identificação de lesões ao patrimônio público~

das no escândalo. Nestas conversas e nos depoi- Os desvios ocorridos em instituições estatais
."entos prestados ao Ministério Público aparecem têm sido usados como argumento por aqueles que
como diretamente envolvidos no caso o ex-Presi- defendem o processo de privatização e não a mora-
dente do BEG, Aires Neto, o Prefeito de Rio Verde, Iização como saída para as empresas públicas. Sou
Osório Leão Santa Cruz, e várias outras pessoas radicalmente contra a privatização das instituiçõas fi-
classificadas como "laranjas". nanceiras estatais federais ou estaduais. Os bancos
. Pelos depoimentos dá para identificar a forma- públicos são instrumentos importantes para o estí-
ção de uma verdadeira quadrilha para dilapidar o pa- mulo ao desenvolvimento dos Estados e do País. A
trimônio público. Um dos envolvidos, Waldo Freitas formação desta quadrilha no BEG não deve ser r:;t-
afirma em seu depoimento que foi procurado por Ai~ zão para justificar sua privatização. porém não se
res Neto, ~úlio Campar~1i e Osório Leão Santa Cruz pode aceitar a justificativa de defesa do BEG para
para a realização de um empréstimo bancário tendo não levar as investigações até o fim.
sido liberado CR$1 milhão e 500 mil. Fala ta~bém O caminho para dar maior eficiência às institti-
da chamada "Operação Brasília" e de que'foram uti~ ções públicas não é sua privatização, mas sim o
lizadas pessoas simples que, através de escritura contrário, é sua desprivatização, retirando-as da in-
pública de imóveis, regularizavam seus dados ca- ~uência dos interesses privados e colocando-as efe-
dastrais. Waldo declara em seu depoimento que to- t1vamente sobre o controle público; da sociedade.
mou conhecimento da existência de um empréstimo A defesa do' BEG e dos interesses do Estado
de CR$3 milhões e 664 mil para uma pequena gráfi- de ~oiás exigem rigor nas apurações e vigorosas
ca denominada Astro Gráfica, e declarou textual- medidas punitivas para os culpados. A sociedade
mente que "Aires Neto suspeitava que tal emprésti- brasileira está cansada de tanta corrupção e impuni-
mo destinava-se ao pagamento de despesas da dade. Tenho a opinião de que é necessário elevar o
campanha política para a eleição de Governador". papel das empresas públicas, saneando-as e trans-

Anteontem foi a vez de o principal suspeito Ai- formado-as em instrumentos sob controle coletivo e
res Neto, prestar depoimento. Diante do Ministério fomentador do progresso.
Público, Aires Neto não esclareceu nada, prestando O SR. EDSON SILY.A (PDT - CE. Sem re~isão
informações muito vagas aos promotores. Sobre o do or~dor.) - Sr. PresiCIente, nesta oport~nJdade
empréstimo para a Astro Gráfica feito em 12 de de- gostana de con~ratular-me com os e~presános cea-
zembro de 1994, disse que só tomou conhecimento renses Ivens pias Branco, da Fábnca Fortaleza, e
dessa operação em 22 de dezembro, mas ~e contra- Deusmar Quelro~, do Grupo P~gue I~enos, homen~,-
diz quando afirmou que exerceu a Presidência do geados e agraCiados pela revista Balanço Anual ,
Banco de "fato e de direito até 31 de dezembro de ~a "Gazeta Mercantil", como dois grandes empresá-
1994". nos do Nordeste que geram empregos e riquezas

. . para aquela região.
. .Esses fatos eXigem um~ apuração ngoro~~, a Sr.. Presidente, solicito a -V. Ex-ª- autorizar a
Identificação dos res~nsávels e a respo~sabl~lza- transcrição nos Anais desta Casa de matéria publi-
ção pe~al dos envolvl~os e culpados. EVidenCia a cada hoje no jornal "Gazeta Mercantil".
neceSSidade de um maior controle da sociedade so-
bre as instituições públicas. Por outro lado suscita a MATÉRIA A QUE SE REFERE O
questão do sigilo bancário. Ern nossa sociedade o ORADOR
sigilo bancário tem sido um instrumento de acoberta
mento de fraudes.

Na Comissão de ~onstituição e Justiça da Câ
mara Federal discutiu-se a proposta do Governo de'
Reforma da Previdência, em que se propunha a
quebra do sigilo bancário em casos de suspeita de
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O presidente do grupo Bom Preço, de Pernam- Como membro da Comissão de Defesa Nacio-
buco, João Carlos Paes Mendonça, conclamou on- nal, creio que hâ em curso uma conspiração contra
tem os empresârios e líderes políticos nordestinos a a instalação desse sistema em nosso País, jâ que
deixar de ladQ o individualismo e trabalhar numa sistema de vigilância da Amazônia não brasileira

.agenda Nordeste, a fim de inserir a região na nova vem sendo instalado por outros países vizinhos. É
etapa de crescimento que se anuncia para o País. estranho que a questão estratégica e de soberania

O que vemos hoje é cada um defendendo o nacional esteja sendo esquecida nessa discussão.
seu estado, sua empresa. Tenho certeza de que se Amanhã, apresentarei à Comissão de Defesa
trabalharmos unidos num grande projeto regional Nacional proposta de criação de uma Subcomissão
poderíamos reduzir as disparidades que nos distan- Especial para que a questão estratégica da impor-
ciam das âreas mais desenvolvidas do País, disse. tância desse sistema seja discutida.

João Carlos Paes Mendonça fez o apelo ao As questões criminais, administrativas ou que
discursar na festa de premiação dos líderes esta- possam existir em torno do projeto devem ser discu-
duais nordestinos eleitos em votação direta promovi- tidas em outro tipo de iniciativa parlamentar. Mas
da pela revista Balanço Anual. da Gazeta Mercan- não podemos prescindir de um sistema de controle e
til. É a primeira vez, em dezenove anos dessa pro- vigilância sobre a Amazônia.
moção, que a entrega dos prêmios vem sendo reali- Era o que tinha a dizer.
zada fora de S. Paulo, nas regiões onde atuam, os O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Sem re-
eleitos. visão do orador.) - Sr. Presidente, peço a transcri-

Presente ao ato, o empresârio Norberto Ode- ção nos Anais da Casa de documento que faz grave
brecht elogiou a iniciativa, que a seu ver, prestigia o denúncia contra o TRE do Rio de Janeiro, onde,
empresârio regional e, por extensão, os clientes da desde 1982, com o tão conhecido caso Proconsult
Gazeta Mercantil. Para o governador Paulo Souto, hâ uma banca de negociação, que culminou com o
que também compareceu à festa, os eleitos têm cancelamento das eleições de 1994 e a convocação
grandes méritos, até por viverem num ambiente mui': do segundo turno daquele pleito.
to mais difícil. Pedimos até ao Tribunal Superior Eleitoral que

Dezesseis prêmios foram entregues, onze na interviesse naquele Tribunal, porque o Rio de Janei-
categoria de líderes estaduais e cinco como líderes ro não merece a Justiça Eleitoral que tem.
nacionais setoriais. Além dos empresârios Norberto Vinte anos depois da morte do jornalista Wladi-
Odebrecht e João Carlos Paes Mendonça. recebe- mir Herzong, torturado e enforcado nos porões da
ram prêmios Emílio Odebrecht (Odebrecht S.A. - repressão, pouca ou quase nenhuma lembrança da-
BA). João Evangelista da Costa Tenório (Triunfo queles tempos continua a nos assombrar. Não se
Agro Industrial - AL). Emerson Tenório (Socôco - avistam radicalismos no horizonte, Governo e Con-
AL). Tadeu Pinto (TP Construções - PB), Antônio gresso estão trabalhando-juntos e a população con-
Machado Guimarães (Banorte - PE), Luciano Barre- vive com uma moeda forte e estâvel. Todas essas
to (grupo Cell - SE), Guilherme Barreto (JC Barreto conquistas se solidificarem na responsabilidade e na
- SE), Ivens Dias Branco (Fâbrica Fortaleza - CE). maturidade a que chegou a sociedade brasileira. De
Deusmar Queiroz (Pague Menos - CE) e Carlos Ma- todas as lutas travadas, no entanto, uma estâ ape-
riani Bittencourt (Petroquímica da Bahia - BA). nas parcjalmente vencida. É a que garante ao cida-

Ao discursar na festa de entrega dos prê- dão comum o direito de eleger legitimamente seus
mios, o diretor-presidente da Gazeta Mercantil, representantes.
Luiz Fernando Levy, anunciou o desenvolvimen- Hoje, homens e mulheres com mais de dezes-
to de dois novos projetos: a edição semanal de seis anos, analfabetos ou graduados, podem e de-
um jornal sobre o Mercosul, a circular a partir de vem exercer o direito de votar. Em contrapartida, o
março de 1996 no Brasil e em quatro países da eleitor não dispõe de mecanismos eficientes que ga-
América Latina, e a criação de uma produtora de rantam que o seu voto foi devidamente creditado ao
TV. seu candidato. A informação pode ser o caminho

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem re- para proteger o voto do eleitor, mas pairarâ sempre
visão do orador.) - Sr. Presidente,gosti3ria de regis- a dúvida quanto à invulnerabilidade do sistema, se
trar a preocupação que tenho com· a forma como ele se mantiver controlado pelas mesmas pessoas
vem sendo discutida no Brasil a questão do Sistema que hoje agenciam e facilitam toda espécie de frau-
de Vigilância da Amazônia. de eleitoral.
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No caso do Rio de Janeiro, o que chama a ticipação e negligência de pessoas ligadas à Justiça
atenção é o fato de que, ? cada novo pleito, as frau- Eleitoral fluminense, cujos nomes não convinham
des ressurgem com a maior vigor. É a conseqüência apurar e denunciar.
mais imediata da falta de seriedade nas investigaçõ- Ao não investigar endogenamente as irregulari-
es, que .chegariam fatalmente aos n?me~ dos res- dades cometidas nas eleições de 1994, o Tribunal,
ponsávels que atuam dentro do própno Tnbunal Re- Regional Eleitoral do Rio de Janeiro tomou uma ati-
gi~nal Eleito~al. O descalabro chegou a t~ ponto no tude em defesa da instituição, que não poderia ser
RIO de Janeiro, que passamos pela humilhação de maculada, apesar das evidências. O corporativismo
ver anulada uma eleição, fato que não ocorreu em do Judiciário tem sido, inclusive, responsável pela
nenhuma Capital, mesmo naquelas onde as fraudes divulgação fantasiosa de que naquela instituição
se transformaram em instituição. -Para compreender nada de errado acontece. Não é verdade. Qualquer
as razões que nos levaram a essa situação basta pessoa interessada em obter documentos que com-
observar como tem se comportªoo o TRE do Rio de provem denúncias contra o Legislàtivo e o Executi-
Janeiro nos últimos anos. vo, encontrará sempre uma porta aberta para confir-

Nas eleições de 1982, a primeira a nos dar o mar suas suspeitas. No Judiciário, no entanto, ocor-
direito de escolhermos os Governadores desde o re justamente o contrário. Trata-se de uma fortaleza
golpe de 64, o caso Proconsult colocou em suspei- inexpugnável, habitada por pessoas que estão aci-
ção a lisura e a conduta de técnicos, digitadores e ma do bem e do mal.
juízes do TRE. Na época, o juiz eleitoral Télio de No mês de novembro, o Tribunal Regional Elei-
Barros, que atuava no centro de computação do toral do Rio de Janeiro deverá proferir sentença res-
Proconsult declarou aos jornais: "O mais importan- ponsabilizando cinco Deputados pelo escândalo das
te são os votos válidos. Os nulos e os brancos di- fraudes do ano passado. Esta é uma exigência da
vuIgaremos no final., da apuração". Qualquer cida- opinião pública, inconformada com o desrespeito
dão comum sabe que os votos brancos e nulos que a vitimou. Ocorre que, por uma simples conta
são os que estão mais suscetíveis a fraudes e ma- a(itmética, é impossível imputar a apenas cinco can-
nipulações. didatos o desvio e a comercialização de aproxima-

Dez anos depois, Benedita da Silva e César da~~nte um milhão de votos, número fornecido pelo
Maia travaram uma luta acirrada pela conquista da propno TRE.
Prefeitura do Rio de Janeiro. No dia 17 de novem- Desvio de votos desse vulto somente se tor-
bro, em plena apuração, a polícia prendia em fla- na possível com a participação efetiva de mesá-
grante José Carlos Alves de Bello, acusado de rios, escrutinadores, digitadores, juízes eleitorais,
tentar vender 591 cédulas em branco. José Bello' além de pessoas que manipulam os mapas de
diss~ trabalhar para um sujeito conhecido como apuràção. De outra forma, é impossível que candi-
Ramiro, que coordenava uma quadrilha especiali- datos consigam se beneficiar com as fraudes. O
zada em desvio de votos. O fato não foi devida- Deputado Aloísio de Oliveira, pa~sando-se por in-
mente esClarecido pela polícia, muito menos pela teressado em participar do esquema montado pela
Justiça, Eleitoral. .Se fosse investigado com rigor, grega Mari Stravinou, ouviu da chefe da quadrilha
muito provavelmente não teríamos testemunhado que o seu trabalho contava com a participação de
a' grande ôrgia em que.se transformou a eleição gente do TRE. Hoje na prisão, ela ainda não reve-
de 1994, no Rio de Janeiro. lou os nomes dessas pessoas, se é que isso lhe

O parecer do Procurador-Geral da República, foi perguntado.
Geraldo Brindeiro, invalidando a segunda eleição A verdade é que os acontecimentos lamentâ-
proporcional realizada por' determinação do TRE- veis que ocorreram na eleição passada decorrem do
RJ, baseia-se no fato de que não haviam provas ma- descaso com que a Justiça Eleitoral vem tratando o
teriais que justificassem a anulação de primeiro plei- assunto. E isto somente tem feito crescer a desfaça-
to, ocorrido em 3 de outubro de 1994. De fato, uma tez dos 'responsáveis que se mantêm ao abrigo do
atitude precipitada, tomada por pessoas que deve- corporativismo. Houvesse interesse real em se pro-
riam se preocupar em apurar todas as denúncias de mover uma ação moralizadora e saneadora para evi-
1raudes que pipocavam dentro do espaço físico sob tar fraudes futuras, o Tribunal Regional Eleitoral do
responsabilidade do TRE. É compreensível, para Rio de Janeiro jamais poderia tomar a atitude de
nãG dizer óbvio, que todas as falcatruas ocorridas cancelar uma eleição e promover outra sem apurar
somente foram possíveis a partir da conivência, par- as devidas responsabilidades.
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Bastava para isso identificar as zonas eleitorais
em que se verificaram -casos escandalosos de frau
des. O desvio se deu em que etapa do processo de
apuração? Foi na contagem e totalização dos votos?
Foi no preenchimento dos boletins? Na digitação?
Quem foi o beneficiado? Quem fez a ligação entre o
candidato e estes funcionários? Sem estas respos
tas e entregando cinco bois de piranha à opinião pú
blica, no ano que vem assistiremos novamente aos
lamentáveis fatos ocorridos 'em 1994.

Muito se tem falado em controle externo do Ju
diciário. Há os que defendem a autonomia e a sobe
rania dessa instituição, há os que enxergam a ne
cessidade de se promover uma maior vigilância so
bre os atos e deliberações deste Poder. O papel de
sempenhado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio
de Janeiro é munição farta para aqueles que querem
conhecer de perto o que existe nesta imensa caixa
preta chamada Judiciário.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PPB - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, não poderia deixar de registrar minha re
pulsa pela forma como está sendo conduzido o pro
cesso Sivam no Senado da República.

Nós, da Amazônia, que voamos sobre aquela
região todas as semanas, sabemos da importância
do monitoramento dos vôos naquela área, princi
palmente no sentido de tentar barrar o narcotráfi
co, praga que se ,está estranhando no interior da
Amazônia. .

Estamos apoiando o Presidente Fernando
Henrique Cardoso em sua decisão de implantar, o
mais rapidamente possível, o Sistema de Vigilância
da Amazônia, pois não só teremos proteção aos
vôos das rotas do interior da Amazônia, como tam
bém a toda a navegação aérea que parte do Hemis
fério Sul e vai para o Hemisfério Norte e vice-versa.
Até o momento não temos nenhum tipo de controle
de tráfego aéreo na área.

Portanto, fica registada a posição deste Depu
tado, que quer ver implantado, o mais rapidamente
possível, repito, o Sistema de Vigilância da Amazô
nia.

O SR. JOSÉ PRIANTE (PMDB - PA..Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, fui provocado pelos oradores que me antece
deram com relação a um tema constante da Ordem
do Dia, ou seja, a questão do Sivam.

Como amazônida, tal qual o Deputado Pauder-:
ney Avelino, gostaria de manifestar minha posição e
análise muito breve no que diz respeito a esse epi
sódio. - Particl,Jlarmente, entendo que muita coisa

errada se acumula na condução desse projeto. En
tretanto, não podemos, de forma alguma, nós, ama
zônidas, fi/iarmo-nos ao conjunto daqueles que que
rem inviabi/izar esse ou qualquer outro tipo de inves
timento em nossa região.

Se existe uma região neste País que pode re
clamar de uma desigualdade regional brutal, é a re
gião amazônica. Diria mais, se pudéssemos se aus
cultados com relação às nossas prioridades, com
certeza iríamos manifestar ao Presidente, tal qual
manifestarmos à sociedade brasileira e ao Congres
so Nacional, que antes de pavimentarmos nosso es
paço aéreo - e endosso as palavras daqueles que
defenderam o Sivam - poderíamos eleger como
prioridade número um a pavimentação de nosso es
paço terrestre: a Transamazônica, a Santarém-Cui
bá ou a Manaus-Garacaraí, o projeto da Hidrovia
Araguaia-Tocantins, enfim, aquilo que efetivamente
influencia a vida dos amazônidas.

Não podemos, de forma alguma, na filiar àque
les que querem inviabilizar qualquer tipo de investi
mento na Amazônia.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (Bloco/PFL 

SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, recebi
um expediente sobre a ACOP - Associação Brasilei
ra dos Condutores Profissionais - representada pe
los nossos caminhonheiros. Esta classe precisa de
atenção da Casa. A associação alerta, de uma for
ma dramática, não só para a situação em que se en
contram nossas estradas, mas para a deterioração
da frota de caminhões do País.

É preciso elaborarmos projetos, nesta Casa,
que beneficiem a renovação da frota de caminhões.
Um deles, no meu entendimento, diz respeito à isen-

. ção do IPI na compra de caminhões pelos caminhei
ros que já tem uma tradição, anos de experiência no
volante, em nossas estradas. É preciso que se reno
ve a frota de caminhões. Houve um aumento subs
tancial no número de veículos no Brasil: de 800 mil,
passamos para quase 1 milhão e meio.

É preciso que olhemos para nos.sos caminho
neiros.

Por isso, registro este expediente e reitero que
oportunamente voltarei a discutir o assunto.

O SR. EDSON QUEIROZ (PPB - CE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, neste momento, encontra-se em
análise na Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara uma proposta de emenda à Constituição,
por mim apresentada, que disciplina a 'edição de me
didas provisórias pela Presidência da República, as-



o SR. CANDINHO MA170s (PMDB - RJ.
Pronuncia o seguinte discúrso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, ao longo das últimas déca
das, o Brasil assistiu a uma profunda transformação
em seu mercado de trabalho e na oferta de mão-de
obra. Em conseqüência, ó secular problema fundiá
rio nacional e, na medida da crescente industrializa
ção das regiões Sul e Sudeste, o enorme contingen
te de mão-de-obra rural disponível até a década de
40 transferíu-se em condições precárias para os
meios urbanos, para participar, ainda que sem quali
ficação, da disputa no mercado de trabalho.

A permanência de tal fluxo migratório, somado
à crise inflacionária e ao processo de desaqueci
mento da economia, deu origem aos altos níveis de
desemprego que hoje afligem o País. Nessas cir
cunstânCias, significativa parcela da população urba
na passou a integrar a chamada ecQnomia informal:
trabalhando autonomamente, ou mantendo relações
irregulares de trabalho, milhões de brasileiros per
manecem à margem dos mecanismos legais de pro
teção social, não usufruem dos direitos mínimos do
trabalhador e escapam ao amparo da ação sindical.

A ausência de pleno emprego e a precarieda
de nas relações de trabalho não são fenõmenos
recentes, mas assumem hoje dimensões assusta
doras. Não dispondo de infra-estrutura para abri
gar seus respectivos contingentes populacionais,
nossas cidades não oferecem acesso às condiçõ
es básicas de sobrevivência,daí resultando o gra
víssimo quadro contemporâneo de miséria e vio
lência social.

Sr. Presidente, todos conhecemos a evolução
desse processo histórico, todos sofremos suas terrí
veis conseqüências. O desemprego é um problema
social de largo alcance, cujos efeitos se tornam rapi
damente visíveis. É assim que, diante de realidade
tão evidente, causaram espanto, senão mesmo per
plexidade, os recentes dados oficiais produzidos
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
pelos quais se anuncia a vantajosa posição ocupada
pelo Brasil em relação aos índices mundiais de de
semprego.
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sim como sua tramitação e apreciação no Congres- autoria. Nela, o que se pretende é preservar a auto-
so Nacional. ridade conferida pelo povo aos diferentes poderes

Em vista dos fatos políticos, econõmicos e so- da República, defendendo-a contra o seu pior inimi-
ciais que vêm atingindo com sucessivos impactos a go: o autoritarismo espúrio.
ainda frágil estrutura institucional brasileira, a emen- Para encerrar, transformo num brado de alerta
da que proponho mostra-se tão oportuna quanto ne- aos Congressistas brasileiros frase de Lord Acton:
cessária. "O poder corrompe. O poder absoluto corrompe ab-

srªs e Srs. Deputados, a função do Congresso solutamente".
Nacional não pode ser aviltada a ponto de só nos Era o que tinha a dizer.
restar o direito de abonar as decisões unilaterais do
Poder Executivo, impostas à NaÇão pelas medidas
provisórias do Sr. Presidente da República.

Lembro a todos que Hitler levou o mundo à
guerra e conduziu a Alemanha aos caos, com o par
lamento funcionando. E durante os anos mais ne
gros da guerrilha e da repressão, o Congresso Bra
sileiro esteve aberto.

Mas quem, a não ser os ditadores ou os candi
datos a ditador, precisa de um Congresso meramen
te ornamental? O Brasil não precisa, não quer e não
aceita mais qualquer regime de força, ainda que ele
queira chegar disfarçado com sorrisos, boa conversa
e rituais vazios!

O que desejo, senhoras e senhores, não é, de
forma alguma, tornar inócuas medidas provisórias
que, pela rapidez dos seus efeitos, constituem eficaz

.instrumento de proteção da sociedade em circuns
tâncias excepcionais.

Repito: Circunstâncias excepcionais. O que
procuro, isso sim, é combater a tentação do arbí
trio, é coibir os abusos da auto-suficiência, é
promover a efetiva harmonia entre os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, em benefício
do País.

Quantas medidas provisórias em vigor pode
riam ter sido aprimoradas com a contribuição enri
quecedora do Congresso? E quantas outras, ainda
por vir, podem ter eventuais equívocos detectados e
corrigidos a tempo, assim como ter sua efetividade e
seu alcance social ampliados com a nossa colabora
ção?

O que busco é justiça e equilíbrio: nem medi
das provisórias editadas às centenas e etemiza
das por sucessivas reedições, nem a paralisação
do Governo pela lentidão ou obstrução parlamen
tar.

É por is.so que venho hoje à tribuna apelar ao
nobre Relator, Deputado Aldo Arantes, e aos ilustres
membros da Comissão de Constituição e Justiça,
presidida com dignidade, isenção e notório saber
pelo ExJllº. Sr.· Deputado' Roberto Magalhães, para
que aprecie com urgência a PEC 117/95, de minha



2) O fazendeiro não é lJm criminoso, mas, sim,
um produtor rural e um gerador de empregos que
enfrenta os desacertos das v.árias políticas econômi
cas.

"Nem a Justiça, nem o bem comum
consentem em danificar alguém, nem invadir
sua propriedade sob nenhum pretexto... Ao
Estado cabe o dever principal de assegurar
a propriedade particular por meio de leis sá:
bias".

No caso dos assentamentos de reforma agrá
ria, verdadeiras "favelas rurais", eles só sobrevivem
graças ao trabalho nas fazendas vizinhas. No assen
tamento de Cachoeirinha, no norte de Minas, os fa
zendeiros compraram uma ambulância para atender
os coitados que vivem em barracos insalubres sem
nenhum posto médico.

Portanto, não será com a luta de classes fra
cassada nos países comunistas e, sim, com uma au
têntica harmonia social que encontraremos a solu
ção para os nossos problemas.

Defendendo uma política agrícola verdadeira
no Brasil. Alguém poderá discordar, mas só um es
pírito faccioso dirá que estou agindo em causa pró
pria, porque os maiores beneficiários serão os mais
necessitados, que só terão a ganhar.

Delenda reformas agrária! É precioso acabar a
reforma agrária e começar uma política agrícola ver
dadeira no Brasil.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs.
Deputados, reiteradamente, ocupamos esta tribuna
para manifestar a nossa preocupação quanto à for
ma como são desenvolvidos os convênios entre a
União e o Estado do Rio de Janeiro, com vistas a

Novembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 06339

De acordo com esses números, o Brasil apre- que dependem, sobretudo, de uma perfeita avalia-
senta uma das menores taxas do mundo, mesmo ção dos problemas atuais. Para contar com a ade-
em relação aos países mais desenvolvidos. Mas em são da sociedade civil em relação às suas propos-
que medida podem essas taxas refletir a realidade tas, o Governo deve, prioritariamente, esclarecê-Ia
do País? Qual o critério de pesquisa utilizado para sobre areal dimensão de tais problemas, para, en-
sua aferição? Corresponderão aos procedimentos tão, num esforço consciente e conjunto, viabilizar as
utilizados pelos demais países, de modo a tornarem soluções exigidas pela Nação.
legítima a comparação? O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL-MG. Pro-

Tudo indica que não. Segundo análise do Jor- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
nal do Brasil, que se deteve longamente no assun- Srs. Deputados, em relação a certo noticiário da im-
to, a forma como foi apurado o índice nacional de prensa, gostaria de retificar alguns pontos:
desemprego é quase tendenciosa. Só foram consi- 1) nunca ataquei a atuação da Igreja, mas ape-
derados desempregados aqueles que passaram a nas de alguns setores do clero que apoiam as inva-
última semana anterior à pesquisa totalmente deso- sões de terra contrariando os Mandamentos da Lei
cupados, apenas procurando emprego. Nos outros de Deus e as palavras específicas do Papa João
países, o cálculo é feito a partir de períodos de tem- Paulo li, em sua visita ao Brasil em 1991:
po bem maiores, o que; evidentemente, indica um
número de desempregados também muito maior.

Por.. outro lado, muitos trabalhadores bra
sileiros jamais conseguiram trabalhar com car
teira assinada e, assim, não podem contar
com o seguro-desemprego. Além disso, aque
les que sobrevivem da economia informal,
mesmo que com remuneração totalmente insa
tisfatória, são considerados ocupados pelos
critérios do IBGE.

É claro que a economia informal não com
põe índices de desemprego em lugar nenhum do
mundo, mas o patamar brasileiro altera sensivel
mente a interpretação dos dados. Aqui, quase
metade da população economicamente ativa tra
balha sem contrato, o que, por si só, já é indica
tivo do insuficiente mercado de tràbalho assala
riado. Há ainda um componente de natureza cul
tural: no Brasil, o trabalho precário ou provisório
é visto como emprego pelo próprio trabalhador;
nas mesmas condições, e se questionado para
fins de pesquisa, um europeu certamente se de
clararia desempregado.

Diante de procedimentos de pesquisa tão ina
dequados, ou pelo menos de interpretação tão equi
vocada, entende-se que os dados obtidos pelo IBGE
componham um panorama tão distante da realidade.
O que não se pode perceber é a utilidade de estatís
tica assim produzidas, uma vez que induzem a uma
visão completamente irreal da situação do emprego
no Brasil.

Sr. Presidente, vivemos um momento delicado,
em que importantes decisões devem ser tomadas
em todos os setores da vida nacional. A estabiliza
ção econômica, a retomada do crescimento e a justa
distribuição de renda no País são metas essenciais,
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combater o crime organizado que se instalou naque- convênio com a União, naquilo que poderá concreti-
la Unidade da Federação. zar-se numa operação Rio 111.

Há um ano, Sr. Presidente, premido por uma Folgamos, no entanto, em constatar, à vista
situação de desespero ante as evidências de predo- daquilo que se divulga sobre a matéria, que afinal se
mínio' do poder corruptor do crime organizado sobre busca associar a esta nova operação um caráter de
as instituições estaduais de segurança pública, o inteligência, em ambos os sentidos, usualmente atri-
que conduziria rapidamente rumo à intervenção fe- buídos ao termo.
deral no Estado, o então Governador optou por uma Em primeiro lugar, Sr. Presidente, esta nova
solução de compromisso em que as Forças Arma- ação governamental configura-se inteligente, porque
das assumiriam temporariamente encargos de poli- visa agora atingir as causas da violência no Estado
ciamento ostensivo na cidade. e não apenas as suas conseqüências.

Naquela ocasião, Sr. Presidente, a opinião pú- Repetimos que a grande fonte de renda para o
blica, ainda chocada com a ocorrência de fatos de crime organizado é o tráfico de entorpecentes, e to-
violência inaudita, cuja repercussão chegou a preju- dos sabemos que não existem plantações de coca
dicar seriamente a imagem da cidade do Rio de Ja- ou maconha nas favelas.
neiro ~mo pólo tradi~ional do turis~~ ~a?ion~1 e. in- Para chegar ao Rio, a droga atravessa clan-
ternaclonal, não mediu aplausos à IniCiativa, Intelra- destinamente todo o País, desde os confins da fron-
mente esquecida dos anos de chumbo. teira com a Bolívia e Colômbia até o litoral. Daí, em-

Ainda bem antes de que ocorressem aqueles bora facilmente em portos e aeroportos mal fiscaliza-
primeiros e lamentáveis episódios das Operações dos para afinal alcançar os mercados consumidores
Rio I e Rio 11, tão duramente criticados pela opinião no exterior e engordar as contas bancárias dos fi-
pública e pela imprensa, viemos seguidamente a nanciadores desse comércio nefasto. Por esses
esta tribuna, Sr. Presidente, para alertar as autorida- mesmos portos e aeroportos, trafegam em sentido
des responsáveis a respeito dos riscos de que, por contrário lotes e mais lotes de armas ilegalmente ad-
erros na enunciação de objetivos, se malograsse quiridas, com as quais se asseguram o domínio de
uma complexa e custosa operação envolvendo enor- áreas e de acessos contra as tentativas de controle
.me quantidade de pessoal, de material e, principal- realizadas pelas instituições policiais.
mente, de expectativas da população carioca. A colaboração mais valiosa que as Forças Ar-

Rememorando o passado, e analisando-o com madas podem prestar ao combate à violência no
o benefício do distanciamente no tempo, Sr. Presi- Rio, Sr. Presidente, não é, portanto, o apoio ao poli-
dente, evidencia-se agora o desperdício de todo cianiento ostensivo estadual, como ocorreu no pas-
aquele esforço, de toda aquela truculência, de toda sado, mas o apoio aos órgãos de policiamento judi-
aquela humilhação a que se submeteu a população ciário de fiscalização aduaneira em estradas, portos
mais pobre e mais desassistida da cidade do Rio de e aeroportos,. asfixiando, assim, as vias por onde
Janeiro, pois, decorrido apenas um curto espaço de respira o crime organizado instalado no Estado do
tempo após a presença ostensiva do Exército nas Rio de Janeiro.
ruas cariocas, vimos recrudescer a violência na cida- Em segundo lugar, Sr. Presidente, a ação con-
de, na forma de seqüestros, de a~altos, da ~isputa junta dos Governos J=ederal e Estadual mostra-se in-
armada por pontos de drogas, Circunstância que teligente, porque, afinal, se propõe servir dos orga-
nada fica a dever, portanto, à situação que prevale- nismos de inteligência das Forças Armadas para
cia antes da intervenção branca da União no siste- rastrear, localizar e apontar aos órgãos da Polícia
ma de segurança pública do Estado. Federal, da Receita Federal e das polícias estaduais

Em nada contribuíram para minorar a insegu- as entranhas do crime organizado, instrumentalmen-
rança aflitiva do cidadão carioca a truculência dos te o Poder Judiciário a exercer com eficácia a sua
carros de combate apontando os seus canhões para função punitiva.
os barracos das favelas ou a injúria das revistas rea- Aplaudimos, portanto, Sr. Presidente, esta ini-
Iizadas em crianças imobilizadas sob a mira de fuzis. ciativa do Governador do Estado do Rio de Janeiro

Em nada ficaram afetadas as vias de acesso em sua proposta de conjugar os poderes federal e
de importação e exportação de drogas e de armas. estadual num esforço verdadeiramente eficaz para

Agora, Sr. Presidente, o Governo do Estado do reduzir os índices de criminalidade a nível pelo me-
Rio de Janeiro, aliviado das pressões políticas que nos compatíveis com os anseios de segurança da
afligiam o seu antecessor, propõe a retomada do sociedade fluminense.
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Era o que tínhamos a dizer.

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, os tratados e acordos comerciais
que o País subscreveu nos últimos anos, nos planos
multilateral e regional, não incluíram itens nos quais
somos competitivos e ainda expuseram prematura
mente produtos sensíveis de nossa agropecuária à
concorrência com a pauta dos países signatários
dos referidos acordos.

O pior, Sr. Presidente, é que a adoção de me
didas de salvaguarda, tanto -no âmbito do Mercosul,
quanto no do GATT, os dois principais tratados a
afetar o nosso comércio agríCola, se configura provi
dência de difícil exeqüibilidade em face dos termos e
dispositivos ali contidos. No caso do GATT, o artigo
13 do documento final da Rodada Uruguai nos con
vida a sermos comedidos em acionar os mecanis
mos contra o comércio desleal, num mundo onde as
agriculturas permanecerão, por muito tempo, ampa
rados por subsídios à produção e às exportações.
No que diz respeito ao Mercosul, as medidas de sal
vaguardas são toleradas em caráter temporário, só
se aplicando até o final do ano em que as mesmas
sejam impostas, estando na dependência do volume
de importações vis-a-vis o consumo intemo e dos
patamares dos preços dos importados.

O Tratado de Assunção, firmado em 26 de
março de 1991, dispõe em seu Anexo IV, intitulado
"cláusula de salvaguarda", que "cada Estado parte
poderá aplicar, até 31 de dezembro de 1994, cláusu
las de salvaguarda à importação dos produtos que
se beneficiem do Programa de Liberação Comercial
estabelecido no âmbito do Tratado", mas somente
em casos excepcionais.

Ainda ~im, caso se caracterize dano ou
ameaça de dano ao mercado de Estado membro im
portador, em decorrência de sensível e súbito au
mento das importações, o país supostamente preju
dicado, conforme o art. 2Q, do aludido Anexo IV,
"...solicitará ao Grupo Mercado Comum a realização
de consultas com vistas· a 'eliminar essa situação".
Essas têm prazo de até dez dias para se'rem defla
gradas, contados à partir da apresentação do pedido
do país importador, e até vinte dias, a partir daí, para
a sua conclusão. Enquanto se processam essas
consultas, o intercâmbio não cessa, nem a cláusula
pode ser imediatamente posta em prática. Caso não
haja acordo, o país importador poderá fixar, pelo
prazo de um ano, uma cota nunca inferior à média
dos valores físicos importados nos três últimos anos- .
calendário. Além de valerem por um ano, as medi-

das de salvaguarda poderão ser prorrogadas por um
novo período anual e consecutivo e, en'l nenhum
caso, sua implementação "poderá estender-se além
de 31 de dezembro de 1994".

Ou seja, Sr. Presidente, vários produtos agríco
las, incluindo o alho, objeto de nossas preocupações
nesse momento, já estão sofrendo as conseqüên
cias danosas e, ao que tudo indica, sem grandes
chances de renegociar suas alíquotas e cronogra
mas de desgravação no seio do Mercosul.

É importante ressaltar qu~ antes do advento
dos aludidos acordos, a produção nacional de alho
cobria cerca de 92% das necessidades do mercado
interno. Em 1992, portanto um ano após a entrada
em vigor do Mercosul, o coeficiente de auto-abaste
cimento já era de 80%; a partir de 1993, com o in
gresso do alho chinês, o país respondia por apenas
66% de seu consumo; para 1995 as previsões vatici
nam uma parcela de apenas 40%. Esses dados re
velam, indubitavelmente, as repercussões nefastas
da súbita abertura do mercado empreendida pelo
Governo brasileiro, em obediência aos cânones neo
liberais em voga no plano mundial.

Os negociadores brasileiros, desconhecendo
as peculiaridades da produção brasileira de alho,
além de cochilarem, foram extremamente generosos
para com os nossos parceiros comerciais.

O Brasil, que ocupa a 8ª posição no ranking
mundial, com aproximadamente 1,2% do total, os
tenta rendimentos físicos muito aquém daqueles ob
servados para os principais concorrentes no nosso
mercado - a China e a Argentina. Com efeito, se
gundo dados da FAO - Organização das Nações
Unidas para a Agricultura e a Alimentação, enquanto
o Brasil apresentava em 1994 produtividade média
de 5,3 toneladas por hectare, a Argentina e a Chioa
cravavam as marcas de 7,6 e 13,4 toneladas por
hectare, respectivamente, índices esses que devem
se refletir nos custos de produção e preços, bem in
feriores aos padrões nacionais.

Se não bastasse Sr. Presidente, num contexto
de excedente de produção vigente no Mercosul, o
Brasil deu-se o luxo de fixar inicialmente sua alíquo
ta de importaçãO para o universo que inclui o alho
em 10%, contra 15 a 17,5% e 20% fixados para a
Argentina e Paraguai, respectivamente, Pasmem! O
país efICiente cuidou de aumentar a margem de pro
teção do elenco de culturas hortícolas, enquanto o
Brasil escancarou a sua economia agrícola, aí in-
cluindo a liliácea aqui localizada. .

E não se diga que a ineficiência brasi"eira de
corre exclusivamente da incompetência do nosso



o SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFL-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, somente a ação policial não' resol
verá a segurança no Rio de Janeiro. Será necessá
ria urna política integrada de recuperação econômi
ca e social voltada, neste contexto, principalmente
para a população residente em áreas carentes. A
ação policial, no entanto, é o único possível.

Nenhum esforço terá resultados positivos
com o crime e o medo acampados em nossas por
tas e em nossas veias. Precisamos da força poli
ciai presente nas ruas, impondo maior risco e de
sestímulo à atividade criminosa; impondo limites à
entrada de armamentos e de drogas na cidade e
nas favelas; fazendo busca e apreensão de crimi
nosos.

No entanto, como desenvolver tal ação policial
no estado em que se encontram as polícias? Nas
condições atuais se está exigindo o impossível da
força policial. Não existem equipamentos, não são
feitos treinamentos adequados. Está quase impossí
vel se fazer a investigação policial. Por outro lado,
trabalhar com dedicação e esforço em troca dos sa
lários e das atuais condições de trabalho será exigir
dos policiais mais do que espírito sacerdotal.

É preciso, também, equipar devidamente as
polícias, com melhor instrumental da investigação,
com armamentos em condições de fazer frente aos,
criminosos. Será necessário que as quadrilhas não·
tenham informantes· dentro da polícia, revelando an
tecipadamente as ações punitivas, libertando a qual-
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produtor, posto que, este, enquanto não for aprova- quer pretexto pessoas suspeitas, negligenciando in-
da uma reforma tributária desoneradora da produ- vestigações.
ção, nem desencadeada uma melhoria radical no Será necessário, no entanto, atuar em outro
sistema de transportes, não terá como fazer face aspecto pásico da segurança do Estado: o uso das
aos concorrentes que, no caso argentino, consegui- favelas como fortalezas para o comando do crime
ram uma desgravação tributária e tarifária empare- organizado e para o exercício ativo do tráfico de dro-
Ihada com os equipamentos e insumos. Lá, o produ- gas. Sob esse ponto de vista, as favelas não são ter-
tor de alho, como de resto os demais agricultores, ritórios sujeitos às leis que regem a população como
adquire um trator com imposto de importação de até um todo. São enclaves onde não vale o poder da po-
24% -- contra até 40% aqui -, e defensivos agrícolas lícia, mas também não valem os direitos de cidada-
com alíquota máxima de 22% contra até 40% vigen- nia, a assistência médica, a educação pública, as
te no Brasil. garantias individuais.

~iante de tais assimetrias, <:.<>nsidera-se ind~s- As manobras policiais para reprimir o tiroteio
pen~avel promover a .sua rem?~o, .ref?r~r os In- nos morros Pavão-Pavãozinho, dão uma noção bas-
ves~men~s em pesquIsa e asslstencla tecmca e ne- tante clara da impotência das autoridades, diante do
goclar penodos de entrada ~a pro.dução concor~ente problema. Os policiais não sabem de onde partem
em nosso mercado, com a ImpOSição temporána de os tiros, arriscam suas vidas na escuridão - tanto
uma margem de ~roteção pa~~ dar tempo ao nosso quanto os moradores do local - e, por fim, não con-
produtor, no s~~tido de habilitar-se melhor para a seguem localizar ninguém. Os traficantes estão for-
batalha competit~va. . temente armados e com munição farta e, com este

Era o que tinha a dIzer. espetáculo, reafirmam sua autoridade sobre o local.
O medo continua a dominar toda aquela vasta re
gião e o comércio de drogas - proibido por lei - fun
ciona livremente.

srªs e Srs. Deputados, reaparelhar a polícia,
armá-Ia melhor, prestigiar e dar mais segurança aos
policiais que participam de ações de risco, deverão
ser as preocupações permanentes do Poder Público
do Rio de Janeiro. É preciso mudar a imagem da po
lícia perante a população, mudando a própria polí
cia.

A simples repressão, como dissemos, é insu
ficiente para solucionar o problema da segurança
no Rio de Janeiro. É preciso entender o cenário
das áreas em que'o comando do crime se acober
ta e por que vem conseguindo razoável segurança
em suas fortalezas. Aí desvendaremos uma reali
dade que precisa ser transformada não somente
por razões de segurança, como também de dever
do Estado.

Os trechos a seguir fazem parte de pesquisa
encomendada pelo jornal "O Estado de S. Paulo",
orientada por um padre francês, Louis Joseph Le
bret, publicada em 13 de abril de 1960, sob o título
"Aspectos Humanos da Favela Carioca".

"A pressão do. delinqüente adulto sobre a crian
ça e o adolescente é outro fator que se tem de levar
em conta. Os malandros obrigam muitas vezes as
crianças, por ameaças ou espancamentos, a serem
"portadores" da erva. O policial desconfia menos das
crianças. Os menores são forçados a cooperar com
os traficantes e obrigados a fumar para contrair o ví-
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cio (...). A atitude perante o criminoso é ambivalente: mento básico, pela instalação, naquelas localidades,
temem-no, mas admiram-no. Os meninos e também de ensino profissionalizante e pela ocupação dos es-
muitos adultos falam neles como se fossem ídolo "paços, em caráter permanente, com a presença do
(...). Outro fracasso das batidas policiais é que o Estado, com postos de saúde, postos de vigilância
povo da favela apesar, muitas vezes, de temer o de- sanitária, postos policiais, correios e telégrafos, cre-
Iinqüente e desejar sua prisão, não coopera com a ches, centros de alfabetização e tantas outras
polícia. Não é porque teme as represálias dos crimi- idéias.
nosos, mas porque estes também os protegem. No Uma terceira urgência é a reforma do Código
velório de Buck James, um dos mais famosos delin- Penal, para fixar penas mais rigorosas para crimes
qüentes das favelas cariocas, apresentaram-se di- de seqüestros e tráfico de drogqs. Este assunto, há
versos moradores da favela chorando sua morte. muito tempo, é bastante falado, mas falta quem real-
Afinal, ele os protegia, acompanhando~s em casa, mente se interesse por ele com o mesmo empenho
quando chegavam tarde (...). "A gente aqui não tem com que o Governo Federal vem se empenhando
a menor garantia. Em qualquer lugar, na rua, em pelas outras reformas. Parece, algumas vezes, que
casa, corre-se o risco de ser assaltado". a questão de segurança nà Rio de Janeiro é vista

srªs e Srs. Deputados, a pesquisa data de cer- como problema de interesse somente da P?pulação
ca de 35 anos, quando muitos dos protagonistas da 10~1, quando se .trata d~ um problem~ nacional, ~m
violência de nossos dias moradores em favelas ca- perigo de contágio que Já chegou a Sao Paulo e Irá
riocas, sequer haviam ~ascido. Desde então, ou mais adiante,.incJu~ive ao interior.do Rio de Janeir?
nada se fez ou o que se fez de quase nada serviu. e São Paulo, incentivado pelos êxitos que as quadn-

Indiscutivelmente, a situação piorou e tem pio- lhas organizadas conqu~st8:~ p~r aqui. É preciso .re-
rado ao nível do insustentável. Tais lembranças são verter o processo da dehnquêncla co.m toda energia.
importantes no momento em que a sociedade cario- S~ e .Srs. Deputad~s, a caminhada pela paz
ca vem para as ruas, registrando seu total repúdio a será a sl~ahz~ção da SOCiedade para o~ governos
esta situação medieval, em busca de situações. É de sua diSPOSição em co!aborar no sentido de en-
preciso adotar medidas corretas para que esta situa- co~tr~r a:> melhores soluço~s. Será pela ~~z, porque
çãonão erdure por outros 35 anos ou mais. a v~olencla não será bem-Vinda como pohtlca de so-

, p . .. luçao. Será pela paz, com a compreensão de que
E preciso Incorporar as areas das fav.elas ao ela só sobrevive onde se instala a ordem. Poderia

império da lei - não.apenas para ~umprir o dever de parecer, à primeira vista, que se trata de uma causa
fazer valerem as leiS, mas tambe~ o de d~ segu- óbvia. O que a população quer dizer com este apoio
rança aos moradores de toda a Cidade e ~nda dar generalizado é que esta causa precisa passar aos
seguranças aos trabalh~~ores 9ue habitam nas poderes públicos - todos justos, porém menos dra-
áreas carentes, onde a lei ainda nao prevalece. máticos do que a bandeira dessa caminhada.

Para essas áreas é preciso ser cumprido um .
plano de presença permanente, com a implantação O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o
de escolas, postos de saúde e polícia. Só com a pre- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
sença permanente, tratando a favela como um bairro putados, o Ministério Público está...fechando o cerco
da cidade, o Poder Público poderá rivalizar com o contra a pesca de arrastão do estuário do Rio Ama-
poder do tráfico e do seqüestro. Estamos em uma zonas, mais precisamente na costa do Município de
emergência: a cidade precisa de uma ação enérgica Soure, Ilha do Marajó. Com a ajuda do Ministério da
nesta direção. Os impostos, que o Poder Público ar- Aeronáutica, por intermédio do 1Q Comar, foram
recadará a mais com o crescimento do turismo, su- identificadas diversas lanchas fazendo a pesca de
perarão em muito o necessário para custear essa arrastão. Os dirigentes das empresas e os patrões
ação direta permanente nas favelas, assegurando de pesca estão sendo chamados para depor e o pro-
os direitos mínimos da cidadania o que, além do motor público Ricardo Albuquerque pretende levar
mais, é um dever dos poderes públicos. até o fim a ação pública por nós solicitada.

Deverão os governos, de todos os níveis, de- Não se concebe mais que num País tão caren-
senvolverem, em conjunto, um trabalho de recupera- te de alimentos, onde cerca de 41,9 milhões de bra-
ção econômica e social das favelas e das comunida- sileiros não conseguem satisfazer suas necessida-
des mais empobrecidas. Tal'trabalho passará pela des mínimas de alimentação, as empresas que
recuperação e democratização do ensino de quali- atuam na pesca da piramutaba e do camarão rosa,
dade, pela reconstrução da infra-estrutura e sanea- disperdicem cerca de 23,7 toneladas por dia ou 8,5



Cerca de 80% dessas vítimas estão na faixa
dos 15 anos aos 40 anos, e a grande maioria é do
sexo masculino. São vidas desperdiçadas em idade
precoce. Os jovens estão morrendo numa proporção
assustadora, antes que pudessem realizar alguma
coisa na vida, sem dar sua contribuição para a so
ciedade brasileira, e sem receber dela os benefícios
a que tem direito qualquer cidadão.

Vale atentar também para o prejuízo financeiro,
que a sociedade está suportando por causa da vio
lência. Os gastos totais com internação, remédios e
serviços médicos, no Brasil, teriam sido de 18 milhõ
es de dólares no ano passado, sendo 20% relativos
ao Estado do Rio de Janeiro.

Ninguém ignora que o narcotráfico é o grande
responsável por essas estatísticas preocupantes. O
vício e a ganância, dois pólos que se completam,
são os responsáveis pela desgraça que atinge tan
tas famílias.

Sr. Presidente, esse panorama conturbado em
que vive a população dó Rio de Janeiro deixa pouco
espaço para a alegria e o otimismo. Vivemos tempos
de uma guerra que tende a ficar mais acirrada, a
menos que as autoridades se entendam sobre o pla
nejamento e os meios que seriam mais adequados
para combater a violência.
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mil toneladas por ano de peixes pequenos que não que, infelizmente, parece ter chegado ao fim. Basta
se enquadram nas exigências das normas de expor- atentar para o número de seqüestros ocorridos nes-
tação do pescado. tes últimos tempos. Os cariocas, hoje em dia, têm

Há mais de 20 anos a pesca de arrastão vem medo de sair de casa. O povo do Rio de Janeiro, à
dizimando os cardumes de peixes jovens, compro- míngua de outros recursos, recorre àquilo que cada
metendo os estoques do futuro. Quem conversa um tem de melhor para dispor, isto é, a solidarieda-
com os pescadores de Soure, Salvaterra, Vigia, Co- de humana, que se manifesta em passeatas, atos
lares, Maracanã, Marapanim, Curuçã, Bragança, religiosos e reuniões. Para o próximo dia 28 deste
São João de Pirabas e Viseu ouve apenas um tipo mês de novembro está programada a marcha "Rea-
de reclamação: a pesca de arrastão está destruindo ge Rio", contra a violência e a insegurança, que nin-
os poços de alevinos. E é neste período, de dezem- guém aqüenta mais.
bro até março, que a pesca predatória prejudica ain- As estatísticas da violência são apavorantes.
da mais os pescadores artesanais. É a época da de- Os assassinatos e os acidentes de trânsito são as
sova de muitas espécies, que deveriam ser preser- segunda causa de morte na Capital,.e a terceira no
vadas, mas infelizmente o Ibama não assegura o pe- Estado do Rio de Janeiro. No ano passado, nada
ríodo de defeso, especialmente da piramutaba e ou- menos que 16 mil vidas foram ceifadas por esses
tras espécies. meios dentro do Estado. Metade desse total, ou
, O IBAMA, aliás, não consegue fazer uma rigo- seja, 8 mil, foram mortes por assassinatos. Os nú-
rosa fiscalização contra a pesca de arrastão. O pos- meros de vítimas fatais da violência só são menores
to do Município de Soure está totalmente desapare- do que os óbitos provocados por doenças do apare-
lhado, sem embarcação, sem equipamento de co- lho circulatório e pelo câncer.
municação, sem pessoal especializado. Não basta a Somente no primeiro trimestre deste ano ocor-
boa vontade de técnicos, agentes e chefes de posto. reram 2.316 mortes poi' homicídios e acidentes de
~ necessário h~ver recursos e equipamentos. O trânsito; que a Secretaria Municipal de Saúde chama
Ideal mesmo sena o afastamento do IBAMA da área de "causas externas", no Município do Rio de Janei-
de pesca e a criação de uma secretaria ligada dire- ro.
tamente à Presidência da República para tratar do
assunto.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PTB-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a cidade do Rio de Janeiro é mun
dialmente famosa pelas suas belezas naturais. São
praias e montanhas paradisíacas, que já serviram de
inspiração a tantos artistas. As qualidades físico
geográficas se completam com a importância políti
ca Er cultural que o Rio sempre teve na História do
Br~i1.

Por tudo isso, é muito triste a metamorfose 50

friéla com 'a escalada da violência nesses últimos
anos. A "Cidade Maravilhosa" perdeu status na pre
ferência dos turistas e virou um pesadelo para os
seus sofridos habitantes. A repressão tem-se mos
trado 'impotente num cenário em que o tráfico de
drogas caminha ao lado do tráfico de armas, movi
mentando verbas fabulosas. Os bandidos contam
com um sofisticado esquema de segurança, para
proteger-se nos morros. Sentinelas em postos avan
çados usam fogos de artifício para avisar'a chegada
da pofícia.

A participação do Exército no combate aos
bandidos, há cerca de um ano, resultou numa trégua



A Previdência Social, pública, não pode ser
ameaçada de destruição pela reforma em curso que
pretende desconstitucionalizar seus princípios, suas
regras básicas e objetivos.

No Brasil foi organizada uma sociedade que',
infelizmente, se tornou muito perversa e injusta. O
instrumento mais importante de que dispõe o Estado
democrático para corrigir as perversões e acelerar o
caminho da universalização e eqüidade dos direitos
sociais é o da Previdência, no contexto da noção de
seguridade social que a Constituição lhe deu.

Como tolerar suprimir-se essa garantia consti
tucional, que é um princípio fundamental de prote
ção social, de humanização, de decência da vida?
Como permitir que se apequene ou se elimine, na
concepção da ordem social da nação, definida cons-

São Paulo, 6 de novembro de 1995

Exmo. Sr. Deputado
Arnaldo Faria de Sá
Brasília-

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa
Excia., cópia de artigo publicado no Jornal Folha de
sao Paulo, de autoria do ex-Deputado Waldir Pires,
a respeito da reforma da Previdência Social.

Esta União dos Servidores Públicos do Estado
de São Paulo, que adota o pensamento do referido
articulista, solicita a necessária atenção de V-. Excia.,
no sentido de que sejam respeitados os direitos ad
quiridos dos servidores públicos, e dos trabalhadores
em geral, mantendo assim o Estado de Direito, tão
ameaçado pelo atual Governo.

Atenciosamente, Arnaldo Pinheiro de Camar
go, Presidente.

A PREVID~NCIA NECESSÁRIA
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Deixo aqui meu apelo aos órgãos de seguran- titucionalmente, a força do instrumento maior de pro-
ça para que algo se faça rapidamente, no sentido de teção à velhice de todos, e da preservação da saúde
mostrar a força do Estado de Direito, que há de so- de todos, e da conquista do bem-estar mínimo?
brepor-se às forças da bandidagem, para devolver A Previdência nasceu e existe para proteger as
ao· povo do Rio a tranqüilidade perdida e o direito de populações que vivem do trabalho. Sobretudo na
viver sem temor nem sobressaltos. .fase última da existência e nos instantes difíceis do

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. desemprego e da doença.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Ela é a casa dos assalariados e de suas famí-
Deputados, requeiro transcrição nos Anais da Casa lias. Não pode ser uma casa de "negócios" para a
de correspondência que recebi da União dos Servi- manipulação das poupanças individuais compulsó-
dores Públicos do Estado de São Paulo, contendo rias e o enriquecimento privado de alguns sabidos
cópia de artigo publicado no jornal Folha de S. Pau- ganhadores de dinheiro. Os negócios não devem~er
lo, de autoria do ex-Deputado Waldir Pires, que de- seu ramo. Seu destino é a vida das pessoas, para
fende os direitos adquiridos dos servidores públicos que se torne menos oprimida, menos inquieta, mas
e dos trabalhadores em geral. segura.

CORRESPOND~NCIA A QUE SE RE- Há ventos soltos no mundo de hoje, que são
FERE O ORADOR iconoclastas, destruidores. Derramam-se sobre nós,

brasileiros, como, sobre a humanidade do mundo in
teiro, pretendendo tudo derrubar, crenças generosas
e valores organizatórios da sociedade solidária.

Chegam em 'nome da lógica de uma racionali
dade fria, incompetente e arrogante; em nome da
modernidade estéril, mentirosa e malvada, que vai
produzindo por toda parte a marginalização social
crescente, o desespero dos desempregados, o
abandono das crianças e famílias, o apartheid e a
exclusão.

Essa nova heresia avassaladora, nos tempos
atuais da globalização, chamada de neoliberalismo,
só tem compromisso com a economia dos podero
sos, dos números secos, exprimindo estatísticas fi
nanceiras da acumulação de poucos, gerando e es
condendo sangue, suor e lágrimas das grandes mul
tidõêS de despossuídos. Prega a economia liberada,
desembaraçada das questões sociais, como se, por
ventura, na sociedade humana, houvesse sentido
numa economia sem eficácia social.

Precisamos defender à Previdência. Esse pro
jeto, que a quer mutilar, não pode passar. A Previ
dência interessa, direta ou indiretamente, a mais de
120 milhões de brasileiros. Seu aperfeiçoamento
constante, no campo da seguridade social, que a
Constituição estabeleceu, deve ser buscado sempre
por intermédio de uma discussão séria e profunda,
no Congresso e na sociedade, de todas as suas
questões, a partir do financiamento responsável, da
democratização e eficiência da gestão, até a abran
gência meticulosa do seu zelo, no campo da prote
ção social.

É preciso ser mantida a estrutura do capítulo
constitucional da seguridade social, com seus princí
pios e objetivos, sua vinculação ao primado do tra-



Fui procurado por um grande número de agri
cultores, que afirmaram as dificuldades para obten
ção de crédito no Banco do Brasil, especialmente
para batata-consumo, e que financiamento para ba
tata-semente foram liberados a contento.

Contactei na oportunidade a Superintendência
do Banco do Brasil em Santa Catarina, que para
meu espanto afirmou que não estava liberando re
cursos para batata-consumo, pois havia orientação
técnica da Epagri, órgão de fomento agrícola do Es
tado, no sentido de que a região era imprópria para
o plantio desta cultura, e ainda que ela seria prejudi
cial à cultura da batata-semente. Imediatamente co
muniquei-me com a Epagri, que afirmou não existir
tal orientação.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, esta
posição do Banco do Brasil no meu Estado, favore
cendo alguns poucos produtores médios e grandes,
competentes é bem verdade, e desprezando a gran
de maioria composta pelos pequenos, afronta olimpi
camente o discurso do atual Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que é justamente de
nivelar as oportunidades, fazendo o Poder Público
alavancar aqueles, os pequenos, que precisam de
oportunidades.

Sei que acessar crédito aos pequenos, no
caso, de 700 a 4 mil reais, no máximo, dá muito tra
balho, mas foi assim, com trabalho e destemor, que
o Banco adquiriu o respeito que tem. Outro dado:
este tipo de produtor sempre honra os seus compro
missos. Por outro lado, a persistir a negativa do Ban
co do Brasil em financiar o plantio de batata-consu
mo, o caos se instalará na região. São produtores
que serão forçados a jogar fora a semente, e ficar
sem a renda da colheita. Onde irão parar nestes
tempos difíceis?

Espero que o Banco do Brasil, diante do que
aqui afirmei, reveja este seu posicionamento, sob
pena de ser responsabilizado por afrontar a posição
do Presidente da República, além de arcar com a
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balho e aos fins de justiça e bem-estar sociais. Não Lembro inicialmente que, devido às peculiari-
deve haver transigência.nesses limites. dades do solo e clima, a batata e a maçã são as úni-

A alma da Previdê'ncia se exprime na vocação cas culturas possíveis e que se desenvolvem na
da universalidade, da solidariedade e da eqüidade; agricultura da região.
logo, tem ela pela frente um longo econtinuado ca- A cultura de batata-semente é privilégio de
minho de reformas. Nós as queremos. Não as dos alguns agricultores mais organizados, com melhor
fariseus, que são a contra-reforma. Mas as reformas capacitação cultural e financeira, na sua totalidade
que possam tomá-Ia um patrimônio cada vez mais li- médios e grandes produtores. A cultura de batata-
gado e útil à vida do nosso povo, atenta às curvas consumo é desenvolvida pela grande maioria dos
de evolução demográfic~Ldo País. agricultores da região, quase todos pequenos e

---- - ...
Essa Previdência é viável. Depende de honra- que fazem desta lavoura a sua única fonte de ren-

dez e de vontade política. Mesmo hoje, a Previdên- da.
cia não enfrenta nenhum desequilíbrio financeiro imi
nente ou de-médio prazo, que a ponha sob depen
dência de reforma constitucion'al. Há muita informa
ção leviana e falseada~·Seus problemas imediatos
são de administração. Nada se admita que possa ou
deva tocar-lhe na estrutura do seu modelo de repar
tição; no contrato solidário das gerações, que assu
mem, sucessivameme, de pai a filho, a responsabili
dade de mantê-Ia com a sociedade.

A Previdência Social há de ser pública, obriga
tória, preparada para a cobertura de todos os segu
rados até dez salários. Este deve ser um compro
misso irrenunciável, absolutamente viável e correto,
assim como o respeito aos direitos adquiridos e as
expectativas de direito adquirido, firmemente explici
tada, que decorre das normas existentes nas rei açõ
es atuais. Definidos uns e outros de forma clara, ine
quívoca, sem ambigüidades e agressões escondi
das.

A reforma constitucional não haverá de passar
ao legislador complementar o cheque em branco da
alienação das garantias vigentes. E as regras do pe
ríodo necessário de uma transição não-atropelada
devem ser nítidas: a União assumindo a responsabi
lidade, que ée .sempre foi sua, do pagamento dos
inativos dos seus serviços públicos; e a Previdência
dando conta da que lhe compete, que são todos os
demais assalariados.

Em seguida, vamos construir o futuro o regime
único, obrigatório, da Preyidência Social, abrangen
do todos até dez salários; e o regime facultativo da
Previdência complementar, para os que queiram e
possam contratá-Ia.

o SR. RIVALDO MACARI (PMDB - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, estive percorrendo alguns Municí
pios da região serrana, Bom Retiro, Urubici, Urupe
ma, Bom Jardim e São Joaquim, todos tradicionais
produtores de batata, semente e consumo.
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conseqüência da inevitá'Lél e caótica situação que nheiro para financiamento da safra agrícola, para a
se instalará na região-, pela falta do plantio. saúde, para o 13º- de..funcionários, para nada.

Era o que tinha a dizer. Eis que o dinheiro público para socorrer ban-
cos que, numa outra ponta dessa falência generali-

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓiA (Bloco/PSB - zada, há muito tempo apresentam balanços mentiro-
MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- sos.aceitos pelo Banco Central; os mesmos bancos
te, srªs e Srs. Deputados, a revista Veja desta se- que, após a farra da inflação alta, continuaram sen-
mana traz uma informação de um Ministro, não iden- do cevados pelos juros altíssimos pagos a eles pe-
tificado com a matéria, sobre a ação do Banco Cen- los títulos da dívida do Governo. Calcula-se que, por
trai em relação ao processo que resultou na quebra baixo, o saneamento do sistema financeiro consumi-
do Banco Nacional. "Houve de fato um descuido e rá 15 bilhões de reais, por baixo.
poderíamos ter tomado essas medidas há vários É bom lembrar ainda que o caso do Banco Na-
meses. Provavelmente os custos não seriam tão ele- Cional não é o primeiro, o que eleva a irresponsabili
vados", declarou ele.

Só mesmo um Ministro do Governo Fernando dade do Governo do Sr. Fernando Henrique Cardo-
so a níveis astronômicos, superiores até mesmo aos

Henrique· Cardoso, escondendo-se como fonte, juros praticados por sua equipe econômica.
poderia ser tão complacente com o que a equipe
econômica e o Banco Central têm derramado so- O Partido Socialista Brasileiro usará todos os
bre a economia do País. E só mesmo uma impren- recursos judiciais e legislativos para evitar que a so-
sa conivente com as trapalhadas criminosas do ciedade arque com esse absurdo e para identificar
Governo dá destaque e longas explicações para claramente as autoridades responsáveis por ele.
que a sociedade aceite assumir mais custos ainda. Era o que tinha a dizer.
Li várias matérias explicando didaticamente por A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronun-
que a quebra de um grande banco deve ser evita- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
da a qualquer preço. Nessa ladainha, ensina-se Srs. Deputados, a reforma administrativa encami-
que o sistema financeiro sustenta-se na confiança; nhada pelo Poder Executivo e que prevê a quebra
que banco grande quebrado gera quebradeira de da estabilidade do servidor público foi aprovada, em
outros bancos e de indústrias; que o exemplo da apreciação preliminar, pela Comissão de Constitui-
Venezuela aponta para a correção das medidas ção e Justiça desta Casa, após intensa negociação,
adotadas pelo Governo. que passou pela aplicação da Lei Complementar nº-

A mesma Veja aponta duas críticas às medidas 82/95. Na qualidade de autora do projeto de lei com-
do Governo: uma é a da demora, assumida pelo Mi- plementar originário daquela lei, não poderia deixar
nistro-fantasma, sobre a qual a revista exime-se de de trazer a esta Casa e aos servidores em geral es-
fazer qualquer juízo de valor. "A outra crítica diz res- clarecimentos sobre a aplicabilidade daqueJa legisla-
peito ao chamamento feito pelo Governo ao bolso do ção complementar.
contribuinte para pagar a conta. É uma crítica justa, Ao iniciar o presente pronunciamento, acho
mais inútil", sentencia ela para seus 1,2 milhão de que seria necessário discorrer um pouco sobre a im-
leitores. posição do limite de despesas de pessoal desde sua

Aqui e ali, incidentalmente, como se não tives- origem. Quando a Assembléia Nacional Constituinte
se importância alguma, aparecem o que seriam "de- decidiu estabelecer um parâmetro que norteasse o
talhes" de menor importância. A origem dos proble- controle sobre o comprometimento dos orçamentos
mas do sistema financeiro estaria nas dificuldades públicos com o pagamento de pessoal ativo e inati-
de ajustamento a uma realidade de inflação baixa e vo, o fez com o objetivo de evitar o que já vinha
à elevada inadimplência de clientes abatidos pelos ocorrendo em muitos Estados e Municípios qúe es-
juros altos. A equipe econômica e o Banco Central, tavam sendo de tal forma' sutàcados por uma folha
que determinam a exorbitância das taxas de juros, de pagamentos muito além de suas possibilidades fi-
promovem falências, desemprego, aumento das dí- nanceiras e orçamentárias e não conseguiam mais
vidas dos Estados, dos Municípios e do Governo Fe- cumprir com suas responsabilidades por absoluta
deral. São eles também que, do alto de sua prepo- falta de recursos. Assim, em vez de o resultado da
tência, dizem que agricultores, governadores, prefei- arrecadação de impostos estar servindo para o fi-
tos, ministros, funcionários públicos e cidadãos'de nanciamento de ações governamentais que resultas-
modo geral devem aprender a gastar menos e não sem no retorno à comunidade de serviços públicos
contar com recursos do poder público. Não há di- de qualidade - elducação, saúde, saneamento, se-
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gurança e habitação - como seria de esperar em mos, fixou o limite em 60% das receitas correntes,
qualquer sociedade medianamente desenvolvida, o dando prazo de até três exercícios financeiros para
Estado -dedicava-se exclusivamente ao pagamento que União, Estados, Distrito Federal e Municípios re-
de seus servidores, às vezes até precisando de em- tornarem àquele teto, reduzindo em um terço por
préstimos constantes para manter em dia esses pa- exercício o valor excedente.
gamentos. Considerando que o tema exigia uma so- De um lado, costuma-se supor que lei com-
lução imediata, a Constituição impôs um teto para as plementar contém dispositivos relacionados com a
despesas com pagamento de pessoal ativo e inativo. demissão de funcionários, quando o limite for ul-

Dessa forma, surgiu o art. 169 da Constitui- trapassado. É importante aproveitar esta ocasião
ção, para estabelecer o limite por meio de lei para dizer, com toda ênfase que formos capazes,
complementar e definir no art. 38 do Ato das Dis- que isso não é verdade. O que a lei complementar
posições Constitucionais Transitórias uma regra faz, na hipótese de se ultrapassar o limite estabe-
que tivesse aplicação imediata até que entrasse lecido, é criar regras que permitam à administra-
em vigor as disposições permanentes que viriam ção pública retornar à normalidade por meio de re-
com o trabalho de regulamentação da Constitui- dução gradual de suas despesas ao longo de três
ção. Aquele artigo determinou que a União, os exercícios financeirqs.- Demissão de servidores
Estados, o Distrito Federal e os Municípios não não é e não pode ser considerada política de go-
poderiam despender com pessoal mais do que vemo. Não se resolve um problema estrutural
65% do valor das respectivas receitas correntes, criando um gravíssimo problema social. Os gover-
prevendo que quando houvesse excesso daque- nantes precisam criar formas que possibilitem um
le limite, deveriam retornar ao limite, reduzindo o incremento de suas receitas sob pena de serem
percentual excedente à razão de um quinto por obrigados a demitir funcionáfios.
ano. Afinal, qual seria a melhor solução para, apli-

Como podemos constatar, a Lei Complementar cando a Lei Complementar nº- 82195, garantir um
nº- 82/95, ao estabelecer o limite das despesas com serviço público de qualidade e servidores motiva-
pessoal ativo e inativo da administração direta e indi- dos? É necessário rever os critérios de acumulação
reta, pagas com receitas correntes do poder público, de cargos e funções públicas, com drástica redução
limitou este gasto em 60% daquelas receitas, repro- das gratificações; criação de um plano de cargos de
duziu basicamente o art. 38 do ADCT. Afinal, o que salários que permita ao servidor desempenhar dig-
vem a ser receita corrente líquida? No caso da namente suas funções, acabando com a chamada
União, deduziu-se os valores correspondentes às "isonomia assemelhada", que permite a uma catego-
transferências por participações, constitucionais e le- ria questionar na Justiça eventuais ganhos que fo-
gais, dos Estados, Distrito Federal e Municípios na ram conseguidas por outras; criar mecanismos que
arrecadação de tributos de sua competência, bem impeçam e eliminem completamente as fraudes na
corno as receitas destinadas ao Fundo de Amparo arrecadação, pois todos nós sabemos que, para
ao Trabalhador - FAT, e as despesas com os bene- cada um real recolhido, outro é sonegado; reduzir
fícios do Regime Geral da Previdência Social. Já no drasticamente os chamados "cargos de confiança",
caso dos Estados, deduziu-se as transferências por cujo número, na Administração Pública Federal, é
participações constitucionais e legais aos respecti- estimado em 20 mil contra apenas 38 existentes na
vos Municípios. Inglaterra; e captação de recursos para que novos

Nesse ponto, porém, é preciso esclarecer al- investimentos sejam realizados.
guns aspectos que não ficaram muito claros para As opções disponíveis na legislação para efe-
o grande público e que constituem a razão de ser tuar a redução de despesa de pessoal, embora se-
deste pronunciamento. Primeiramente temos de jam sempre razoavelmente polêmicas, são, sem dú-
ter em mente que a clareza da Constituição Fede- vida nenhuma, aplicáveis. Vale lembrar, a propósito,
ral não deixa sobre a aplicabilidade de suas normas. que o próprio Ato das Disposições Constitucionais

Se no!Ssos governantes estivessem cumprindo Transitórias prevê em seu art. 17, que "os vencimen-
o limite previsto no art. 38 do ADTC, não estariam tos, a remuneração, as vantagens e os adicionais,
tendo problemas para se adequarem à Lei Comple- bem como os proventos de aposentadoria que este-
mentar nº- 82/95. Não devemos esquecer que o Iimi- jam sendo percebidos em desacordo com a Consti-
te previsto na Constituição é de 65% das receitas tuição serão imediatamente reduzidos aos limites
correntes. -A -lei complementar, corno todos sabe- dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, in-
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vocação de direito adquirido ou percepção de exces
so a qualquer título".

Baseado nesse princípio, o Estado do Paraná
editou a Lei n2- 9.105/89, que instituiu redutores nos
salários de alguns servidores para ajustá-los ao que
dispõe a Constituição Federal. Questionado sobre
essa lei, o Tribunal Superior do Trabalho já se pro
nunciou pela sua constitúcionalidade, sentenciando
que "o artigo dezessete do ato das disposições tran
sitórias da Constituição não remeteu a sua aplicação
à edição de lei complementar futura, sendo auto
aplicável portan~". O Egrégio Tribunal não aceitou
nem mesmo a alegação de irredutibilidade salarial,
prevista no art. 72., inciso VI da Constituição pois, se
gundo sua sentença "o artigo dezessete das disposi
ções transitórias é exceção dirigida apenas à admi
nistração pública".

Seguindo essa premissa, o Supremo Tribunal
Federal vem sistematicamente cassando mandatos
de segurança impetrados por servidores da União e
de alguns Estados da Federação que, em nome do
direito adquirido, pretendem continuar percebendo
seus vencimentos em desacordo com o previsto no
art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias.

Se há dispositivos que, mesmo não fazendo
parte da "Lei Camata", como também é conhecida a
Lei Complementar n2- 82195, são assim erroneamen
te considerados. Por outro lado, há outros que vão
muito além da simples imposição de um limite, mas
que nunca são mencionados. É o caso da exigência
estabelecida no § 2º- do art. 1Q, segundo a qual "a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
publicarão, até trinta dias após o encerramento de
cada mês, demonstrativo de execução orçamentária,
do mês e até o mês, explicitando, de forma indivi
dualizada, os valores de cada item considerado para
efeito do cálculo das receitas correntes líquidas, das
despesas totais de pessoal e, conseqüentemente,
da referida participaçãO". Esse demonstrativo tem
uma dimensão muito mais ampla, tendo em vista
que, além de dar mais transparência para o cálculo
da participação das despesas de pessoal, ele permi
tirá até mesmo um maior controle social e político
sobre as receitas e despesas públicas como um
todo.

E é disso que o Brasil está precisando: de uma
visão mais abrangente da gestão pública que possa
abarcar não apenas as questões de manutenção do
Estado, mas também e sobretudo os objetivos da
ação estatal. Precisamos perceber que o público
brasileiro merece um serviço público à altura da

enorme carga tributária que lhe recai sobre os om
bros e que isso não será possível enquanto o Orça
mento estiver comprometido com gastos que não
estão necessariamente ligados à prestação desses
serviços.

Nesse sentido, os encargos da dívida interna
e externa representam o maior empecilho para
uma administração mais consistente com as ne
cessidades e anseios sociais. A proposta orça
mentária do Poder Executivo para o exercício de
1996 consigna a assustadora soma de 135,4 bilhõ
es de reais para o pagamento dos serviços e
amortização da dívida, o que representa 44,6% de
todo o Orçamento da União, incluídas' as transfe
rências constitucionais para Estado e Ml!nicípios,
além das transferências para fundos de desenvol
vimento regionais. É impressionante notar que so
mente o que se paga de serviço e amortização das
dívidas interna e externa em um único ano seria
suficiente para quase quitar toda a dívida externa
brasileira.

Compare-se, agora, ,as cifras referentes aos
encargos pa dívida com as dotações orçamentá
rias para programas sociais, mais do que priori
tários para a população de baixa renda, tão de
samparada como é. Os recursos para projetos
de atendimento a crianças carentes até seis
anos de idade recebem 184 milhões de reais
que representam 0,1% do que se paga de dívi
da. As ações de combate à pobreza, em esforço
conjugado dos três níveis de governo e coorde
nados pelo Conselho da Comunidade Solidária,
recebem do Governo Federal um pouco mais:
225 milhões de reais. Mas o acréscimo é tão
pouco em termos globais que representa o mes
mo percentual de 0,1% da dívida que obteve o
programa de atendimento às crianças. Na área
de educação, a carência é a mesma, embora os
programas possam comprometer um pouco mais
de recursos. Para a distribuição de merenda es
colar estão previstos 600 milhões de reais, en
quanto para o crédito educativo as dotações al
cancem apenas 119 milhões de reais. Isso para
citar somente alguns exemplos.

As carências sociais são, como todos sabe
mos, gigantescas no Brasil, mas, se somarmos o to
tal de recursos de todos os programas que citamos
anteriormente, o re:;ultado não seria suficiente para
pagar, num um único mês, juros da dívida, isto sem
considerar, é claro, a amortização. Ainda dentro da
peça orçamentária, o serviÇô da dívida abocanha
11 % do Orçamento, as despesas de custeio, 15%; e
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pagamento de pessoal, 60% do Orçamento, restan- tulo definitivo, sendo que o preço da terra sempre se
do, para investimentos nas atividades-fim do Estado, referiu à sua totalidade.
apenas 14% para ser aplicado em saúde, seguran- As parcelas loteadas tinham como objetivo as-
ça, saneamento, habitação e educação. sentar famílias no setor rural e fomecer as condiçõ-

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, todos es de as mesmas ali permanecerem, criando seus fi-
nós sabemos que as mazelas do Serviço Público lhos e promovendo um futuro melhor para as gera-
não estão totalmente ligadas aos servidores concur- ções futuras.
sados e a ref~rma administrativ~,não deve e não A divisão da terra em lotes foi feita tendo por
p~e ficar restrlt~ ao fim da estabilidade nem às de- base o chamado módulo familiar, ou seja, um lote de
m~sões de s~rvldore,s. É chegada,a hora de a Co- 42 alqueires, considerando o grau de fertilidade da
m~s~ão ~sp~lal destinada a apreciar a reforma ,ad- terra e as demais condições de exploração, sendo
mmlstr~tlva, Instalada onte~, rev~r ~tes conceitos suficiente para a subsistência de uma família, aí in-
dracomanos, dando ao servidor publico a exata no- cluídos seus herdeiros e sucessores de uma forma
~o de dedicação integral, ao Es~do, s~m patema- que se aproximasse ao ideal, sem serem atingidos
IIsmos ou proteção exceSSiva, prática mais que com- pelos males dos minifundiários.
provada e que, além de não engrandecer, colabora N b D utad o I' h' tór'a dos" I" I' dA' ores ep os, a ana Isar a IS I
para detenorar o atua serviço pub ICO presta o. ta to E tad d R dô' as déca' , , assen men s no s o e on ma, n -
população braSileira não p~e continuar pagando d d 70 e 80 constatamos que não houve nenhu-
etemamente por erros cometidos num passado não as. ?. '
muito distante. Precisamos com ou sem estabilida- ma mlClati~a govemame~ta1 que 0';JÍOrgasse ao pe-

", . ' " queno agrICultor as mínimas condições de melhor
de, proflsslonal~zar o servidor publico par~ que este aproveitamento da terra, conseqüentemente, os 10-
preste um serviço à altura, re,mu~_erado, dlgna":lente t d 42 20 o 10 alq 'res se t rn r m uma pro-
dentro de um plano de carreira que cne condições e~ e , . u uel o ?a ,
de desenvolvimento e aperfeiçoamento constantes, pned,ade muito pequena para garantir sua sobrevl-

Iib,e~ando os governantes da amarra de meros· ad- VêfICl~ lbama exige a averbação da metade do im6-

mlms~adores d~,::~~~ ~~ssoal. vel em favor da autarquia para emitir autorização de
ra o que I IZ . aprovbitamento da madeira, ficando o proprietário

O SR. ILDEMAR KUSSLER (PSDB - RO. Pro- como depositário fiel, sendo a averbação feita, na
nuncia o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, srªs e maioria das vezes, em área já repleta de benfeito-
Srs, Deputados, o IOOma intensificou a fiScalização rias.
sobre as reservas legais. Ocorre que a fiscalização e Srs. Deputados, o procedimento do IOOma cria-
a subseqüente exigência de averbação junto ao re- rá, a curto prazo, todas as condições de inviabilida-
gistro de imóveis é inconseqüente e prejudicial aos de de permanência do homem no setor rural, uma
colonos do Estado de Rondônia, vez que, na sucessão hereditária, o herdeiro terá

As exigências se baseiam no art. 6º- do Códi- como área aproveitável um microminifundo, sem ne-
go Florestal, que diz que "0 proprietário da floresta nhum valor econômico ou social. Ora, não existirá
não preservada poderá gravá-Ia com perpetuida- motivo para esta população rural ficar no campo,
de, desde que verificada a existência de interesse tendo em vista as pressões e as exigências impos-
públiço pela autoridade florestal.O vínculo consta- tas pelo Ibama.
rá dá' termo assinado perante autoridade florestal Todos nós entendemos que devemos preser-
e será averbado à margem da inscrição no registro var as reservas legais, mas precisamos das mínimas
público". condições para realizar tal preservação. Neste caso,

, Nobres colegas, verifica-se que o artigo em porque não estabelecer as reservas em blocos e o
~pígrafe está sendo erroneamente interpretado, uma' próprio IOOma gastar bem os seus recursos para a
vez que o interesse público não existe, e os colonos preservação das reservas, bem como obstruir as in-
só fazem a averbação mediante coação do Ibama, vasões? Por que o Ibama não cuida das reservas
que os ameaça com multa, prisão, etc. As exigên- biológicas, ecológicas, indfgenas, que, se somadas, '
cias do Ibama chegam de forn;la tardia, uma vez que correspondem à metade do Estado de Rondônia, ao
no projeto de assentamento, na emissão do título e invés de perseguir nossos pequenos produtores e
nos demais programas do Incra não constou a obri- estabelecer normas que 'tecnicamente são inviáveis
gatoriedade de preservação. Era exigido do proprie- e com conseqüências desastrosas para o nosso
tário o máximo de benfeitorias p8:ra a emissão do tí- povo?



O SR. MOREIRA FRANCO (PMDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, sou testemunha da capacidade de
trabalho, do espírito de equipe e da dedicação dos
funcionários da Companhia d~ Saneamento Básico
do Rio de Janeiro.

Quando assumi o Governo daquele Estado,
encontrei a CEDAE praticamente falida.

Senti de perto sua capacjdade de recuperação
e vi sua transformação, em pouco tempo, numa das
maiores empresas de saneamento básico do País.

Hoje, 81 % da população urbana do território
fluminense tem água ligada e a rede de esgoto sani
tário já proporciona cobertura a 51 % daquelas cida
des, o que devemos atribuir ao esforço e dedicação
dos empregados da CEDAE.

É para nós Rrofundamente alentador o esforço
que vem sendo empreendido pela ASCAC - Asso
ciação dos Empregados de Nível Superior da CE
DAE. Pretendem eles demonstrar que, com seu pró
prio esforço, são capazes de superar as momentâ
neas dificuldades operacionais da companhia.

É bom lembrar que atualmente a CEDAE apli
ca 86 milhões de reais no saneamento de favelas e
35 milhões em pequenas comunidades no interior do
Estado.

Para o desenvolvimento da economia fluminen
se é indispensável o bom funcionamento da CEDAE,
pois ela é responsável pela criação de empregos
que, com maiores investimentos, seria capaz de pro
porcionar a arrecadação de cerca de 100 milhõ
es/ano em impostos.

Esta a razão por que a ASEAC estabeleceu al
gumas metas capazes de serem alcançadas e de
propiciar um desenvolvimento s6cio-econômico da
companhia estatal de saneamento do território flumi
nense.

As metas seriam de geração de recursos e de
melhoria funcional.

No setor de geração de recursos pretende a
ASEAC conseguir uma "maximização de .relação
produção/consumol vendas", !;tem praticar nenhum
aumento e com capacidade de proporcionar uma re
ceita quase 50% maior do que a atual.

No setor da melhoria funcional, propõe o
A8EAC:
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Enfim, nobres Deputados, a situação é muito 1) a descentralização das dotações orçamentá-
grave e urge uma resolução imediata, para a qual rias, contemplando as Diretorias Regionais do. inte-
imploro a colaboraçãO: dos meus pares, pois esta- rior, com recursos próprios a serem aplicados em
mos mobilizando nosso povo e contamos com o vos- sua área;
so apoio nesta causa que muitos julgam perdida. 2) atendimento mais rápido no caso de vaza-

mento de água e uma manutenção mais eficien.te da
rede de esgotos;

3) maior rapidez nas ligações de água e de es
gotos, nunca ultrapassando o prazo de cinco· dias
para sua execução; ,

4) busca de um funcionamento mais adequado
das áreas prioritárias do território ,fluminense;

5) maior e melhor relacionamento entre a CE
DAE e os Municípios, proporcionando uma participa
ção mais efetiva das Prefeituras nos planos ditetores
locais, o que poderia melhorar a relação custo-bene
fício;

6) melhor manutenção das bombas e dosequi
pamentos das elevatórias e das estações de trata
mento.

Estima a Associação, que congrega os empre
gados de. nível superior da CEDAE, que a compa
nhia poderá alcançar uma receita cfe US$130
miVano/empregado, comparável às aicançadas pe
las grandes companhias de saneamento americana,
que registram a média de US$190 miVano/emprega
do.

Queremos aqui nos solidarizar com os funcio
nários de nível superior da CEDAE pela luta que
vem sendo empreendida no sentido de melhorar

-suas atividades e atingir as áreas periféricas e as
pequenas comunidades do interior, com o reinvesti
mento do lucro social em áreas carentes.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ALEXANDRE CERANTO (Bloco/PFL 

PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - .Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, assomo a esta tribuna, no
dia de hoje, para alertar a Casa sobre um projeto de
lei que tramita nesta Câmara Federal e que tem por
pretensão regulamentar a Emenda Constitucional ~
8, de agosto de 1995.

Trata-se de matéria terrivelmente prejudicial ao
País, nesta fase de abertura que hora \/:vemos.

O propositor do referido projeto de lei pretende
determinar que se aceite a participação do capital
estrangeiro em até 20% do capital total e 20% do ca
pital votante. É, de certa forma, inacreditável que,
quanto mais necessitamos do capital estrangeiro se
limite a participação do mesmo numa área em que o
preço do desenvolvimento e a sua manutenção são
altíssimo.



A SRl!. MARIA VALADÃO (PPB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,.as e
Srs. Deputados, o Projeto Sivam foi exaustivamente
discutido· nesta Casa por uma Comissão Especial
que se empenhou, ao máximo, para trazer à tona to
dos os fatos relevantes sobre seus a8P.ectos técni
cos, financeiros, estratégicos e. ecQnômiéos. Durante
os meses de abril e maio deste ano foram realizadas
nove reuniões ordinárias para ouvir depoentes e sa
batinar pessoas que estão à frente deste projeto ou
env(>lvidas de uma forma ou de outra com o mesmo.
AIi~, foi graças a esse trabalho, teor de CPI, que foi
possível apurar irregularidades na elTl>resa ESCA, in
cluindo visita in loco, e assim destituí'-Ia do contrato.

Chegou-se a discutir a adequação do equipa
mento a ser utilizado, ou seja, a tecnologia OTH,
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Torna-se urgente que .9 País se posicione, e nisté"rio do Trabalho, indicam que o nível de empre-
que se entenda de uma-vez por todas que o desen- go, no comércio, vem ..declinando acentuadamente
volvimento não se faz somente com idéias e boa desde julho de 1995, registrando um desempenho
vontade: há que se ter muito dinheiro. O capital es- negativo, em outubro, de -q,59%, ou seja, menos
trangeiro deve ser muito bem-vindo, pois ele traz, 9.817 empregados em Brasília, e menos 38.304 em
acima de tudo, o progresso em um menor espaço de São Paulo, para lembrar apenas duas Capitais.
tempo. No setor agrícola, estudos do Ministério da

Senhores, posições xenofóbicas não têm mais Agricultura mostram que a queda da próxima safra
cabimento no contexto brasileiro atual, com o risco impedirá que 832 mil empregos deixam de ser gera-
de serem afastados possíveis e prováveis investido- dos, isto é, 416 mil famílias, em todo o Brasil, perde-
res de grande potencial, tendo como maior conse- rão a oportunidade de participar do cultivo da safra
qüência o atraso na evolução tecnológica industrial e 1995/1996. Nesta grave situação encontra-se o Nor-
comercial do País, ficando como resultante final a deste, onde o Estado da Bahia é o mais castigado,
manutenção arcaica dos serviços prestados por oli- contabilizando um desempenho negativo da ordem
gopólios e monopólios, bem como devido à falta de de -0,71 % em outubro de 1995.
investimentos ao próprio sucateamento de tais servi- Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, as prin-
ços, evidentemente com custos extremamente ele- cipais causas deste lastimável e dramático quadro
vados, principalmente pela falta de modernização e são as altíssimas taxas de juros, a ausência de uma
concorrência. política tributária que combata a sonegação e esti-

Evidentemente que, no que concerne a teleco- mule os investimentos e a falta de uma política agrí- .
municações, o investimento deverá ser muito alto. cola voltada para o aspecto social.
Empresas nacionais, além de não possuir tais recur- Sr. Presidente, na qualidade de representante
sos, tão pouco possuem o chamado know-how. do povo brasileiro, quero externar desta tribuna o
Hâjâ vista que, um dos primeiros grupos privados a meu veemente protesto contra essa maneira equivo-
investir em telefonia celular no Brasil tem como in- cada como o Governo vem tratando o problema do
vestimento inicial a soma de um bilhão de reais. desemprego e o problema tributário.

Senhoras e senhores, cumpro hoje o dever de Extremamente preocupado com os desdobra-
alertar ao Congresso Nacional sobre esta inconve- mentos dessa crise, quero registrar nos anais desta
niência que tramita pela Câmara dos Deputados. Casa um grande apelo às autoridades gO'Jernamen-

Espero que o Governo Federal não fique omis- tais no sentido de que orientem a sua política para
so, nesta hora em que a regulamentação da quebra atender aos verdadeiros clamores populares, geran-
do monopólio das telecomunicações preenche o es- do mais empregos, reduzindo os juros e os tributos
paço deixado pela aprovação da Emenda Constitu- exorbitantes, propiciando, assim, aumento da produ-
cional nQ 8. tividade e dos investimentos, que é a alternativa se-

Era o que tinha a dizer. gura para combatermos a fome e a miséria.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PEDRO IRUJO (PMDB - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, assomo hoje a esta tribuna para fazer
algumas considerações sobre o desemprego, que
infelicita o cotidiano de milhões de brasileiros.

O desemprego vem ameaçando. a maioria dos
setores da vida nacional, mas sua onda avassalado
ra incide, com maior intensidade, na indústria, no co
mércio e na agricultura.

Conforme pesquisa divulgada pela FIESP, o ní
vel do emprego industrial já vem caindo pelo sétimo
mês consecutivo. Somente em São: Paulo, neste
ano, a taxa acumulada revela um declínio de 5,28%,
fa~o que representa o fechamento de 122.797 vagas
para o trabalho.

Dados divulgados pelo CAGED - Cadastro Ge
rai de Empregados e Desempregados, órgão do Mi-



o SR. NEDSON MICHELETI (PT-PR. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a medida do Governo sobre fusão
dos bancos representa os juros e a correção mone
tária que o povo brasileiro está pagando para quitar
a dívida do Presidente Fernando Henrique Cardoso
para com os banqueiros, que investiram milhões de
dólares em sua milionária campanha eleitoral. Não
há outra explicação para os mais de 1o bilhões de
reais de recursos públicos que serão aplicados nes
sa operação.

O curioso dessa transação é que ela é feita
justamente no momento em que o Governo Federal
alega dificuldades de recursos para sanar os graves
problemas sóciais que enfrenta a sofrida população
brasileira. O próprio Presidente da República alegou,
no encontro de assistência social realizado nesta se
gunda-feira, que não tem recursos para assistir a po
pulação. S. Exª- está enganado. Os recursos exis-'
tem. O que falta é vontade política pàra direcioná-los
para quem realmente necessita.

Os banqueiros foram os que mais lucraram
com a inflação nos últimos vinte anos: A rentabilida
de média do setor é de 12% nesse per(odo. Esses
lucros jamais foram aplicados em benefício da socie
dade. Por que, então, socializar o prejuízo?

Os Governadores estão utilizando recursos da
Caixa Econômica Federal, cujo destino deveria ser a
habitação e o saneamento, para saldar os compro
missos dos Governos Estaduais. Aí está a equação:
tira-se do social para sanar as dívidas da má gestão
e da usura. A contrapartida são as privatizações
aprovadas no primeiro semestre, o ataque aos apo
sentados, a demissão do funcionalismo público, a
falta de verbas para a saúde, o Ascândalo do Sivam,
o nepotismo.

A fusão dos bancos Nacional e Unibanco cus
tou 4 bilhões de reais. Quem paga essa conta? A
Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil entra
ram com a maior parte desses recursos em dinheiro
e serão pagos através de moeda !Jodre, os famosos
micos da dívida pública. Enquanto prejudica os ban
cos públicos federais, o Banco Central omite-se da
sua função fiscalizadora. Deixou mais um grande
banco do País chegar ao estado em que o Nacional
chegou, tapando os rombos com recursos públicos.
A conclusão dos desacertos sobra para os trabalha-
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compatibilidade de equipamentos de ar com equipa- corremos o risco de desgastes desnecessários e
mentos de terra, e até a falta de correspondência atraso na implantação do projeto. Aliás, provavel-
dos últimos, em relação à sofisticação do projeto. mente como muitos pretendem que seja.
Chegou-se também à conclusão de que as taxas de Maria Valadão.
juros negociadas para o financiamento do projeto
são inquestionavelmente as mais atraentes obtidas
pelo País. Em resumo, após exaustivo trabalho, que
dispendeu o tempo de pessoas de primeira linha,
tempo precioso desta Casa e recursos financeiros,
feito em um clima de discussão aberta, portanto, de
inquestionável lisura. Há grupos.·de interesse que
pretendem anular o que se tornou transparente e
claro~

Interesses para a anulação do projeto, sem dú
vida, existem. Seja por parte de empresas que se vi
ram prejudicadas com as conclusões, seja por gru
pos que teriam interesse na instalação de uma CPI,
com o objetivo de atrasar o processo de votação das
reformas.

Sr. Presidente, o que quero deixar bem claro,
é que o trabalho realizado pela Comissão Especial
não pode ser simplesmente anulado em razão da
transcrição de uma lacônica conversa telefônica.
Mesmo porque, caso seja apurado algo que, de fato
deponha contra os interlocutores e implicados, isto
não invalida os benefícios do projeto verificados por
esta Casa.

É preciso separar o joio do trigo. Caso se con
firme manipulações escusas na aprovação do proje
to, então que se apliquem as devidas sanções aos
envolvidos. Não podemos nos deter em comentários
levianos. Além do mais, o benefício do projeto em si,
independe dos interesses, escusos ou não, de parti
culares.

Até o momento, apesar do alarde da imprensa
sensacionalista, inexiste qualquer comprovação nos
aspectos financeiros e técnicos. Predominam as
conclusões apresentadas pela Relatoria da'Comis
são, que "considerou atingidos os Objetivos da Ação
Fiscalizatória da Proposta". O que torna mais ques
tionável é justamente o alarde e o oportunismo de
comentários que, devido ao seu rarefeito embasa
mento, chegam as raias da leviandade.

O Projeto Sivam requer e sempre vai requerer,
Srs. Deputados, acompanhamento, monitoramento e
vigilância por parte de todos, para assegurar que
haja total correção, quanto aos seus objetivos e
quanto a sua administração de recursos financeiros
e materiais, como em qualquer e todo projeto. Para
isto,. no entanto, contamos com indícios mais con
cretos para a comprovação dos fatos e eventual ins
talação de uma CPI, se necessário. Caso contrário,
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dores bancários, com seus empregos ameaçados, Para solucionar a questão do déficit financeiro
enquanto os banqueiros têm seus lucros garantidos. de 1995, o Ministro da Educação, em reunião com

A esta Casa cabe, mais uma vez, resgatar a os reitores das instituições federais de nível supe-
dignidade do nosso País e da gestão pública. Que rior, na última quinta-feira, dia 19 de outubro de
os banqueiros. e seus parceiros, mLitos dos quais 1995, afirmou que vai haver uma suplementação de
hoje acastelados no Banco Central, paguem pelo verba, mas não definiu os níveis de sobrevivência
mal que fizeram ao País e às instituições financeiras das universidades. Este é o momento adequado
que dirigem. Não podemos admitir que o trabalha- para se pedir ao Fundo Social de Emergência o de-
dor, o desempregado e o humilde sustentem a in- vido socorro para as instituições de ensino superior,
competência e a ganância. pois esta é uma situação emergencial e não há ra-

O SR. CHICAo BRIGIDO (PMDB-AC Pronun- cursos. e~ caixa. Pelo menos pressupomos que o
cia o seguinte discurso) _ S P 'd t' S..a..:. F8E fOI qnado exatamente para esse fim.. r. resl en e, I~ e É' ..
Srs.. Deputados, ocupamos esta tribuna para falar .. precl~~ que a educação seja conSIderada
sobre uma questão de extrema gravidade. Refiro-me pnondade n:aclonal, o que na prática não parece
à situação de penúria, ao sucateamento das institui- ser. O própno Ot~m~nto proposto para 1~96 para
ções públicas federais de ensino superior e, em par- a educação supen?r Já está. defasado, pOIS so.freu
ticular, da Universidade Federal do Estado do Acre. tantos cortes que Já é posswel prever a repetrção
Sem recursos para viabilizarem suas metas e sem do prob~ema que vem ocorrendo no decorrer deste
perspectiva de solução a curto prazo, algumas já e dos ult~rTlos anos. O valor do .Orçamento para
ameaçam fechar suas portas. 1996 é diferente da~uele que fOi proposto e, em

A situação da Universidade Federal do Acre função deste fato, fOI apresentad~ à Comissão de
não é diferente das demais. Esta instituição vem Educação uma emenda para pedir verba compla-
passando por um momento de aguda crise; não mentar. .. .
pode sequer manter a sua estrutura física e cumprir . Além da questão do. déficl! financeiro, a Univer-
com os compromissos assumidos junto a seus for- sldade Federal do Acre vive hOJe um outro problema
nacedores e prestadores de serviços como água causado pela saída maciça de 48 professores que
luz, telefone, segurança e limpeza.' 'se apo~:n~ram em pleno vigor intelectual, como

Desde fevereiro a Universidade Federal do consequencla da proposta de alteração do sistema
Acre vem alertando, fazendo apelo às autoridades previdenciário nacional (Mensagem nQ 306, de 17 de
responsáveis pela educação superior, buscando março de 1995).
altemativas para equacionar o problema em tempo A evasão de mestres e doutores, docentes
hábil. A Reitoria da UFAC também reivindicou, jun- qualificados, interferiu na continuidade do ensino
to ao Ministério da Educação, suplementação de com qualidade na instituição. Para completar esse
verba, em função do corte de 300 milhões de reais dramático quadro, foi deliberado um decreto presi-
do orçamento das universidades federais para o dencial que proíbe a contratação de docentes e téc-
exercício deste ano. Atingida em cheio pelo corte nicos-administrativos nas vagas deixadas pelos apo-
no seu orçamento e com os parcos recursos que sentados, a não ser em casos de excepcionalidade.
lhe foram destinados, a sua sobrevivência estaria Esta excepcionalidade foi solicitada pelo Reitor da
garantida apenas até julho de 1995. E já estamos Universidade Federal do Acre, o que assegurou a
em outubro! contratação de apenas 50% das vagas, ou seja: de

Comprovadamente, a Universidade Federal do um total de 24 servidores, houve a contratação de
Acre está com um rombo em suas finanças, o que, doze servidores para este ano e tem-se a previsão
além de prejudicar os setores que lhe prestam servi- de doze a partir de janeiro de 1996. Não incluindo
ços, impede o alcance de seu objetivo principal, que nessa reposição das aposentadorias os servidores
é o ensino, a pesquisa e a extensão. técnicos-administrativos.

.A Reitoria da UFAC, absurdamente, está sem O que ocorre é que a curto ou até médio prazo,
COndiçõeS de enviar seus funcionários, pró-reitores, dificilmente, a universidade terá condições de repor
professores, a reuniões e congressos, fora do Esta- a perda dos professores com outros docentes que
do, em função da política de restrição total de gas- possuam a mesma qualificação acadêmica e a mes-
tos. E nós sabemos que o isolamento influencia na ma titulação.
q~idade. A troca ~e informa~es é vital para o fun- Srs. Deputados, nobres pares, quadro mais ne-
Clonamento e crescimento da mstituição. gro, nem em sala de aula!
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O SR. JÚLIO REDECKER (PPB - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, o que me traz hoje à tribuna é a grande preo
cupação com a geração de empregos neste País.
Parece-me que devemos cada vez mais acelerar os
procedimentos governamentais para, -em regime de
parceria com a iniciativa privada, procuràr, na área
do comércio exterior, essa porta aberta ,tão impor
tante para que os países possatnse comunicar co
mercialmente e gerar empregos dentro de seu terri-
tório. '

Digo isso embasado na pequena experiência
que tenho como Presidente da Subcomissão Perma
nente do Comércio Exterior e da Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio. Estamos muito preocu
pados com a necessidade de uma agilização para
que o comércio exterior brasileiro tenha competitivi
dade na prateleirâ do consumidor estrangeiro. Para
o comércio exterior uma indústria nacional produtiva
só é fortalecida quando seu produto pode ganhar
dos estrangeiros em preço e qualidade. Para isso
não vemos outro caminho senão a parceira' entre
Governo Federal, Estados, Municípios e iniciativ4
privada.

O Ministério da Indústria, do Comércio e do Tu-'
rismo, dirigido pela Ministra Dorothéa Werneck, está
promovendo estudos para a criação da lei única de
c9mércio exterior brasileiro. Para preparar lei foram
contratados estudos da Funcex, coordenados pelo
ex-Presidente da Petrobrás e Diretor da Cacex, Be
nedito Moreira.

Não é possível fazer comércio exterior quando
temos' quase 30 mil decretos, leis, regulamentos,
portarias tratando da mesma matéria. Por isso, é
fundamental que t,enhamos um código, a nossa bí
blia de comércio exterior, para ser consultada, para
sermos mais práticos, a fim de que possamos nos
inserir no contexto dessa grande oportunidade para
o Brasil que é o comércio exterior.

Reafirmo aqui uma necessidade, e não é ape
nas um pedido dos Parlamentares. A lei única de co
mércio exterior precisa ser trazida para o Congresso
Nacional, a fim de ser debatida. Com a experiência
dos Parlamentares, ouvindo os representantes dos
segmentos empresariais e dos trabalhadores, pode
remos aperfeiçoar essa lei que traga ao Brasil mais
progresso, mais felicidade social e mais empregos
para toda a população.

Encontramos - acredito não ser um privilégio
deste Parlamentar, mas de toda a Câmara dos De
putados, do Senado da República, enfim, do Con-v - GRANDE EXPEDIENTE

É preciso repor esta força de trabalho, porque Tem a palavra o Sr. Júlio Redecker.
a universidade ainda não parou no vazio das decisõ
es e das suas necessidades primordiais. Ela conti
nua existindo e resistindo. Vários cursos estão sen
do criados e há necessidade de ampliar o quadro e
não reduzi-lo ainda mais.

I?ara preencher as brechas ocasionadas pela
evasão dos aposentados, a UFAC está remediando,
contratando professores' substitutos ou visitantes.
Professores substitutos, por lei, podem permanecer
na instituição somente pelo prazo de um ano, sem
direito à recontratação. Em determinadas áreas não
se consegue professores com qualificação específi
ca, então contrata-se professores recém-graduados.
E nesse caso o banco de reserva de profissionais
concursados, fica desativado. A tendência é real
mente uma queda em relação à formação de 'novos
profissionais. Ou seja, além de deficiências substan
ciais no quadro técnico-administrativo, a UFAC está
com aproximadamente um terço dos professores ter
ceirizados.

Estamos conscientes do importante papel so
cial que a universidade desempenha, há mais de
vinte anos, em todo o nosso Estado, produzindo co
nhecimento, promovendo uma nova mentalidade,
formando uma leva de profissionais capacitados
para cumprirem o seu papel na comunidade acrea
na. A instituição ocupa espaços regionais e amplia o
campo de pesquisas, possui um programa de inte
riorização que atende a seis Municípios. É preciso
manter esta estrutura que contribui seriamente para
o crescimento sóciocultural do Estado.

, Fazemos um alerta, nobres Pares. Talvez a es
tratégia política em vigor seja ~ do desmonte do en
sino público de nível superior e não a de construção
de um ensino público e gratuito de qualidade. Orça
mentos reduzidos, corte de verbas, proibição de
contratação, esses são os caminhos percorridos
pela universidade brasileira. '

Nesse caso é preciso aumentar o orçamento
para custeio das universidades brasileiras, que é
bem reduzido em termos nacionais. Não se pode
causar dano mais grave à luta pela educação supe
rior no Brasil. É preciso contribuir para o crescimento
desse setor eliminando suas falhas graves para atin
gir o ideal de educação que a nossa sociedade me
rece. A formação do povo constitui um recurso estra
tégico decisivo para o futuro de nossa Nação. Instru
ção, Srs. Deputados, também é investimento.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas
sa-se ao



O SR. JÚLIO REDECKER'- Agradeço ao De
putado Pauderney Avelino o aparte.

Ouço com prazer o nobre Deputado José
Priante.

O SR. JOSÉ PRIANTE - Deputado Júlio Re
decker, em primeiro lugar, gostaria de me congratu
lar com V. Exª pelo pronunciamento que faz nesta
oportunidade, mesmo porque esta Casa e o País vi
vem momentos diretamente interligados ao tema co
mércio exterior, que trata das relações do Brasil com
o mundo; vivemos exatamente o momento das refor
mas constitucionais. Permita-me, inspirado no pro
nunciamento de V. EXª, fazer uma pequena conside
ração que diz respeito ao tema que aborda e à pro
posta de reforma tributária que tramita nesta Casa.
Nós, que fazemos parte daquela Comissão, quere
mos fazer um alerta sobre preocupação que tem
sido objeto de um debate mais aprofundado naquela
Comissão Especial: a proposta apresentada pelo
Governo Federal a respeito da desoneração das ex
portàções brasileiras. Temos a convicção, com base
em dados técnicos, de que a desoneração, pelo me
nos em tese, irá propiciar as relações com outros
países, relações estas que ficarão mais intensas à
medida que se facilitar o preço, com a desoneração,
e, asSim, poderemos ter uma melhor qualidade na
nossa produção para, efetivamente, concluirmos o
comércio exterior. Mas uma das preocupações que
vêm à reflexão desta. Casa Legislativa é exatamente
a de que esta proposta do Governo Federal, tal qual
está apresentada, não venha a atingir de morte al
guns Estados da Federação. E ressalto, não só o
Pará, meu Estado - que tem uma base tributária frá
gil, já que 80% "da nossa receita é oriunda, exata
mente, da exportação de produtos primários e pro
dutos semi-elaborados - mas também o Rio Grande
do Sul, Estado de V. EXª, o Paraná, o próprio Estado
de São Paulo, Santa Catarina, o Amazonas, Estado
do Deputado Pauderney Avelino, que nos antece
deu, no microfone de apartes. Enfim, é preciso ter
muito cuidado para que não façamos uma reforma
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gresso Nacional - um grande problema: falta de um mas medidas do Governo Federal com relação à im-
interlocutor centralizado, interministerial, para tratar portação de calçados que - tenho certeza - em
dos assuntos de comércio exterior. Hoje tratam des- grande parte foram tomadas devido ao' empenho
se assunto ora o Ministério da Fazenda, o Ministério aguerrido de V. Exª Estou certo de que o Rio Grande
do Planejamento fi Orçamento, o Ministério da In- do Sul orgulha-se do seu representante e, principal-
dústria, do Comércio e do Turismo, a Secretaria da mente, o povo da sua querida Novo Hamburgo.
Receita Federal, o Gabinete Civil, a Câmara de Co- Quero deixar registrado, nobre Deputado Júlio Re-
mércio Exterior, o Ministério das Relações Exterio- decker, este preito de justiça à atuação de V. EXª, e
res, ora temos de ter interlocutores centralizados nosso apoio a este discurso sobre comércio exterior,
para tratar dos assuntos de comércio exterior, seja enquanto colegas, seja neste Plenário, seja na Ca-
com a classe empresarial, seja com os que repre- missão de Economia.
sentam esses segmentos e os trabalhadores da
área nesta Casa. Quero dizer que esse, certamente,
deveria - e deve - ser o pãjJel da Câmara de Co
mércio Exterior, que reúne o~ Ministérios afins para
tratar desses assuntos.

Tambémpreocupa-me, Sr. Presidente, a Medi
da Provisória nº- 1.165, de 26 de outubro de 1995,
que reduz o imposto de exportações para os produ
tos que especifica e cria incentivos para a indústria
automobilística. Ora, temos de ouvir também os ou
tros setores da nossa cadeia produtiva que estão
tendo problemas para se adequar à abertura da nos
sa economia, prir1cipalmente com essa taxa de juros
a que está submetido nosso setor empresarial. En
quanto o juro/ano no Japão, para os nossos compe
tidores, chega a 1,5%, no Brasil, o juro de elite che
gaa22%.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Permite-me
V. EXª um aparte?

O SR. JÚLIO REDECKER - Pois não, Deputa
do Pauderney, com muita honra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Nobre De
putado Júlio Redecker, o pronunciamento que V. Exª
faz hoje da tribuna da Câmara dos Deputados reflete
sobremodo o trabalho que V. EXª vem desenvolven
do ao longo do mandato tão bem exercido nesta
Casa. Sou testemunho do desempenho e da abne
gação com que V. Exª trata a questão do comércio
exterior, haja vista ter sido eleito pelos seus pares
Presidente da Subcomissão de Comércio Exterior,
vinculada à Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio .da Câmara dos Deputados. E nfuito mais;
através da ação de V. Exª, tivemos oportunidades de
visitar o seu Rio Grande do Sul e constatar a crise
por que passa o setor coureiro-calçadista, do qual V.
Exª também é representante nesta Casa, repre
sentante de um setor digno, competitivo, que tam
bém está à mercê da própria sorte neste momento.
Mas a ação de V. Exª, tão eficaz, já produziu efeitos
e continua a produzir resultados, haja vista as últi-



zi. .
O Sr. Mário Cavallazzi - Deputado Júlio Re

decker, não e surpresa para ninguém desta Casa a
forma extremamente competente com que a V. Exª
aborda o tema comércio exterior. Apenas gostaria
de fazer um adendo ao seu pronunciamento. A des
peito de todos esses problemas que V. Exª expõe,
parece-me fundamental desburocratizar as importa
ções_ e exportações brasileiras. Vejo que o mecanis
mo para exportar e importar ainda é a carta de crédi
to, é a fiança bancária, quando os diversos países
exportadores já estão utilizal1do o seguro garantia, o
seguro de crédito, e o seguro de importação e ex
portação. Por isso, acho fundamental que possamos
também inciar um processo de abertura das nossas
seguradoras para o mercado externo, permitindo
mais agilização tanto da exportação, quanto da im:
portação. Meus parabéns a V.. Ex~ pelo pronuncia
mento.

O SR. JÚLIO REDECKER - Quero também
ressaltar a questão tão debatida dos portos brasilei
ros. Trata-se de uma necessidade para a qual temos
de ter uma solução breve, a fim de esses mecanis
.mos de fronteira não continuem onerando nossa
competitividade.

Sabemos do interesse do Governo e da iniciati
va privada. Muitas vezes, falam da morosidade des-
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tributária que venha a reduzir o chamado Custo Bra- mos medo da intensidade da fome desses que esta-
sil e levar ao prejuízo" alguns Estados da FE!deração.. belecem essas taxas pâra, mais uma vez, onerar a
Portanto, na reflexão que V. Ex1\ faz sobre tema da sociedade civil, a iniciativa privada, e inviabilizara
maior importância como o é o comércio exterior, te- competitividade dos produtoS brasileiros.
mos, invariavelmente, de nos remeter à reforma tri- Cada bilhão exportado pelo Brasil gera de 50 a
butária, assunto que está na pauta e que efetiva- 70 mil "empregos em média, e deixamos de criá-los
mente deve ir à I;>aila no início do próximo ano. É porque muitas vezes, nós, Parlamentares, estamos
preciso que os Parlamentares desta Casa tenham a preocupados em aplaudir, enquanto, inclusive por
responsabilidade necessária para promover no País ineficiência desta Casa na defesa dos interesses
uma reforma tributária equiliorada que não sacrifique dos que produzem neste País, transferimos mais ob-
um dos seus filhos, no caso os Estados membros. rigações para a iniciativa privada.

Digo isso porque também estamos aguardando
solução para o que estamos chamando de buraco
negro da Cofins, período compreendido entre a sua
instituição e regulamentação, que vai de dezembro
de 1991 a julho de 1993, que tem onerado as em
presas nas despesas com advogados. Há necessi
dade de urgente medida por parte do Governo para
resolver essa questão. Se utilizam medidas provisó
rias para todos os fins neste País, por que não as
editam para evitar que constantemente as empresas
sejam oneradas, aumentando o Custo Brasil, com a
contratação de profissionais para evitar cobranças
indevidas?

Ouço, com prazer, o Deputado Mário Cavallaz-

o SR. JÚLIO REDECKER - Agradeço ao De
putado José Priante o aparte e prossigo no meu dis
curso.

Enquanto retrato os juros praticados atualmen
te no Brasil - juro de elite em torno de 22% - o Go
verno Federal lança o PROEX, programa em que se
tenta equalizar as taxas brasileiras de juros para ex
portação, a fim de que os nossos produtos tenham
competitividade no mercado internacional. Mas não
podemos ficar apenas nos protocolos de intenção;
temos de partir para o protocolo das ações; temos
de começar a assistir o comércio exterior brasileiro
com ações práticas, o que não vem ocorrendo.

Falo aqui sobre tema que também integra o
Custo Brasil. Hoje, a própria Receita Federal - com
todo o respeito ao Dr. Everardo Maciel - está na
contramão da história competitiva necessária a que
o produto brasileiro ganhe-mercado, criando o FUN
DAP, um adicional alfandegário para os terminais
privativos deste País; não para os terminais públi
cos, sob a alegação de que o Estado não precisa
pagar para si mesmo. Como vemos ter competitivi
dade, quando os serviços dos portos brasileiros,
como por exemplo, o de Santos, custam oito vezes e
meio o que custa no Japão; ou quando em Santos
telTlÓs de pagar taxas elevadíssimas SObre o 'con
gestionamento de navios que não podem ali apor
tar? Segundo palavras do Secretário da Receita Fe
deral, Everardo Maciel, esse percentual reduzido, a
princípio, atrapalha nossa busca por melhor compe
titividade, isso sem dizer que essa taxa é apenas
para os terminais privativos, não para os públicos. O
Secretário da Receita Federal também teve o bom
senso de não fixar o percentual na Instrução Norma
tiva n!! 38, de 27 de julho de 1995.

Julgamos que essa medida deve ser melhor
estudada, até porque existem terminais que operam
há 25 anos e nunca pagaram taxa desse tipo. Sabe
mos que em alguns casos, por exemplo o da Cofins,
inicialmente se estabelece um percentual reduzido,
mas, com o passar do tempo, ele é aumentado. Te-
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ta Casa, mas essa lei foi aprovada há três anos, e
ainda não hOLNe vontade política para implantá-Ia e
fazer vigorá-Ia, a fim de termos competitividade.

No Brasil, hoje, também é fundamental o início
s:1a operação do Siscomex na importação, para que
possamos avaliar não só o que exportamos, mas
também o que importamos e, a cada final de mês,
tenhamos condição de analisar a atuação brasileira
no estabelecimento de alíquotas de importação, que
não garantam apenas o empresário, como muitos di
zem, mas os empregos deste País.

Poderia citar os empregos perdidos pelas in
dústrias coureiro-caçaldista, têxtil, de brinquedos 
que reduziu seu quadro funcional de 25 mil para 18
mil funcionários e produziu este ano apenas 50% do
que foi produzido no ano passado - e de tantos ou
tros setores industriais.

Se são tivermos o controle e o balanço da cor
rente de comércio deste País, não poderemos fazer
política de comércio exterior. Rogo às autoridades
competentes que se esmerem para colocar em fun
cionamento o Siscomex da importação, como já
existe na exportação, no princípio do próximo ano,
conforme prometido em 1Q de janeiro.

Não poderia deixar de falar também da neces
sidade de mecanismos ágeis. Não adianta ter legis
lações que impeçam o dumping, os subsídios, e
protejam as empresas e os empregos, através de di
reitàs específicos e compensatórios. Precisamos de
agilidade, porque justiça que tarda é injustiça e mui
tas vezes as empresas e os empregos já estão per
didos quando esses mecanismos estão prestes a
atuar.

Ressalto a declaração do Deputado José
Priante sobre a questão da reforma tributária. Temo
pela perda do País no que se refere à balança co
merciai, que tem tido saldos negativos pela não rea
lização da reforma tributária ainda este ano, com vi
gência prevista para o próximo ano.

A desgravação tributárias das importações,
que não acredito seja votada pelo Congresso este
ano, fará com que nossos produtos percam em mé
dia 20% de competitividade pela carga tributária em
butida nos mesmos. Esta prática só existe em Burki
na Fasso e e~ Bangladesch, dois países em que
nada orgulham b Brasil na prática comercial para es
tarem ao nosso: lado como exemplo de comércio ex
terior num País que tem vocação paraexportar.

e Sr. Wilson Ciganachi - V. Exª me concede
um aparte?

O SR. JÚLIO REDECKER - Concedo um
aparte a V. Exª.

e Sr. Wilson Cignachi - Deputado Júlio Re
decker, quero cumprimentar V. Exª- pelo brilhantismo
do seu pronunciamento e pela análise que vem fa
zendo com relação às dificuldades do nosso merca
do exportador. Deixo registrado, para colaborar com
V. Exª que surpreendentemente o mercado exporta
dor de suco de uva sofreu uma tributação exagerada
nos últimos tempos, o que está realmente prejudi
cando os exportadores brasileiros. A carga tributária,
passou de 28% para 158% - -isto foi criado através
do Mercado Comum Europeu. A proteção dos paí
ses europeus diante da produção brasileira é real e
vai prejudicar os exportadores, especialmente de
suco,' que já vêm enfrentando dificuldades. Para co
laborar, apresento esta denúncia e concordo com a
análise que V. Exª vem fazendo diante da dificulda
de nas exportações e a proteção existente no Mer
cado Comum Europeu. Parabéns a V. Exª- pelo pro
nunciamento.

O SR. JÚLIO REDECKER - Agradeço a V. Exª
o aparte. Cabe ainda, Deputado Wilson Cignachi,
além dessas barbaridades, que não conseguimos
entender, contra a indústria nacional e os trabalha
dores brasileiros, que perdem suas posições de tra
balho, falar de algo que o Governo não gosta que se
fale: a necessidade de um realismo cambial neste
País. Não é possível fazer política de comércio exte
rior se não tivermos um realismo cambial. A defasa
gem cambial atinge todos os setores, somada à má
adm~nistração. Os incentivos, na realidade, se cons
tituem em verdadeiros problemas para nosso País
neste momento, quando não temos nenhum tipo de
apoio para enfrentarmos a concorrência e ainda so
fremos essas restrições de alíquotas, outras fitossa
nitárias, barreiras não tarifárias. Esperamos do Go
verno um interlocutor centralizado para que o comér
cio exterior brasileiro saiba quem procurar e onde
buscar suas respostas.

Além do realismo cambial, por que não permitir
depósitos em dólar no Brasil? Por que temos de
converter, fazer com que o dólar seja nossa moeda
referencial na área de comércio exterior? Então, va
mos permitir os depósitos em dólares. Por que não
permitir o comércio no Mercosul nas moedas desses
países? Vamos trocar peso uruguaio, peso argentino
e peso paraguaio por real; vamos fazer um comércio
automático nesta área, como se diz.

O Deputado Mário Cavallazzl ralou muito bem
sobre a questão do financiamento do seguro do cré
dito de exportação. Esse é um mercado que hoje
movimentaria quase 3 bilhões de dólares no Brasil.
E pergunto: qual o empresário que hoje tem tranqüi-



~ uma medida alvissareira. No campo do tra
balho, nada obstante algumas tantas iniciativas de li
deranças sindicais e de Parlamentares, nenhum
avanço real se obteve até hoje.

O movimento sindical patinha na pasmaceira
de um modelo que se encontra, sem sombra de dú
vida, exaurido, seja no que tem de arcaico e arcai
zante, como, por exemplo, seus hu~res fascistas,
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Iidade ao fechar uma carta de crédito, um compro- O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço
misso de venda, um contrato para o exterior sem se-a palavra pela ordem.
guro? Qual a garantia de retorno do seu capital, do O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem
seu investimento, se não tiver financiamento, seguro V. Exª- a palavra.
de crédito e exportação com juros internacionais O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Sem revi-
para ter cornpetitividade? são do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar

Além disso, não poderia deixar de analisar ou- que hoje, dia 22 de novembro, é o dia Nacional do
tro aspecto que acho extremamente interessante. ~ Líbano, e não poderíamos deixar de lembrar aquele
hora, quando se fala em comércio exterior brasileiro, povo sofrido. O Brasil deu sua solidariedade e, mais
de começarmos a ser mais ágeis ao responder a recentemente, nós, Parlamentares deste Congresso,
concorrência e também os atos e atitudes dos go- estivemos no Líbano participando de uma preliminar
vemos de terceiros países, que fazem seu comércio do Congresso Internacional de Parlamentares de
ter competitividade. Não vou falar do Mercado Co- Origem Libanesa, que será realizado aqui em Brasí-
mum Europeu na área agrícola; não vou falar nos lia no dia 7 de março.
Estados Unidos, que muitas vezes não respeitam os Quero deixar a minha solidariedade à popula-
acordos internacionais, fruto da Organização Mun- ção libanesa, àquele povo que se está recuperando.
dial do Comércio; porque têm seu tribunal paralelo. Hoje, a reconstrução do Líbano é uma realidade, de-
Mas quero deixar um alerta para que os Deputados pois de uma guerra de quase 20 anos.
prestem atenção a essa área e me respondam qual Logicamente, existem alguns problemas em Is-
o setor industrial está satisfeito com a atual política rael, na Síria, em alguns pontos do Líbano, mas, em
de comércio exterior. breve, a soberania daquele País retornará

Falam que o volume das exportações brasilei- Meus comprimentos a esse povo tão sofrido e
trabalhador.

ras aumentaram. Aumentou em preço, em face de Era o que tinha a dizer.
alguns commodities, mas em volume tem estado
estabilizado. Isso demonstra que não tem gerado O SR. AUGUSTO CARVALHO - Sr. Presiden-
mais empregos nem trazido mais oportunidade. São te, peço a palavra pelá ordem.
discussões como essa que queremos travar no O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem
ENAEX, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, nos dias V. Exª- a palavra.
30 de novembro e 1º- de dezembro, patrocinado pela O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Associação de Comércio Exterior do Brasil- AEB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Digo isso porque a E~AEX é de fundamental srªs e Srs. Deputados, em setembro próximo passa-
importância para que possamos, mais uma vez, ten- do, o Governo, com o Decreto nº- 1.617, criou, ou
tar sensibilizar o Governo, para a necessidade de melhor, recriou o Conselho Nacional do Trabalho.
proteger os empregos e as empresas brasileiras - Seus objetivos precípuos, como órgão colegiado de
que constituíram verdadeiros patrimônios, fruto do natureza consultiva, serão o de participar da forma-
esforço ao longo de dezenas e dezenas de anos -, a ção das políticas públicas da área de trabalho; o de
fim de que não vejam seus parques fabris fechados acompanhar o cumprimento dos direitos constitucio-
e seus empregos sem receber, no fim dq mês, um nais dos trabalhadores urbanos e rurais; o de pro-
salário digno para pagar o aluguel, a prestação da mover e avaliar as iniciativas que tenham por finali-
casa própria, a escola e a saúde de seu filho. Hoje, dade gerar empregos, amparar os desempregados e
para se ter um atendimento médico adequado tem melhorar as condições de trabalho. Isto para citar
de se recorrer à iniciativa privada. Que as empresas apenas alguns que nos parecem de maior realce,
proporcionem saúde aos trabalhadores, apesar de sem que isto esteja indicando qualquer juízo de va-
saúde, educação, segurança e infra-estrutura serem lor.
obrigações constitucionais do Governo. Num país
sem inflação, a carga tributária, com quase 30% do
PIB, é insustentável. Temos necessidade de repac
tuar não apenas o comércio interno, mas, fundamen
talmente, a política industrial deste País.. Espero que
o Presidente da República, com seu bom senso e
sensibilidade, possa apontar melhores dias para to
dos nós. (Palmas.)
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seja pela partidarização ou ideologização das enti
dades, em detrimento não apenas das categorias
'que representam, mas - e muito seriamente - do
processo democrático, processo que os trabalhado
res, mais que ninguém, tanto defenderam e defen
dem.

Falar de nossa legislação trabalista é entrar em
outro campo turvo e tumultuado, sem que se possa
saber se há, afinal, qualquer luz ao fim do túnel. A
CLT seria, a princípio, uma tentativa de agrupar toda
a legislação do trabalho então existente. Isto, vale
dizer, antes da década de 40, além de acrescentar
aquelas medidas consideradas avançadas (de certa
forma o foram). Mas isto sem qualquer discussão
com a sociedade, sequer com os assalariados. A
CLT nos foi outorgada à base de decreto-lei, que era
como legislava Vargas, então ditador, então senhor
de plenos poderes, inclusive, por isso mesmo, os de
legislar.

Daí já se passaram mais de 50 anos. Mudou o
mundo, mudou o Brasil. A CLT de 1943 não teria
condições de prever a revolução técnico-científica,
sequer o desemprego, fosse o conjuntural, fosse o
estrutural, já que, país ainda ruralizado, podíamos
cOl1tar com mão-de-obra farta e barata. Mesmo as
sim, quem se der ao trabalho de ler, ainda que ligei
ramente, alguns capítulos da Consolidação, vai en
contr~r quão distante estavam da realidade os legis-: .
ladores que a compuseram~ E se era assim em .
1940, que se dirá neste final de século XX.

. , E não é só. A Constituição Cidadã, no dizer .
saudoso de Ulysses Guimarães, conseguiu<avançar
como nunca no capítulo dos Direitos Sociais, direitos
inscritos ao longo de todo o seu art. 7Q. Pois ainda aí .
nada se revolve por completo, já que uns tantos inci
sos exigem ,regulamentação por lei ordinária ou
complementar, entre os quais, apenas para exempli
ficação, poderemos citar os seguintes: relação,de
emprego protegida contra demissão arbitrária ou.
sem justa causa (inciso I, o primeiro deles!); partici
paçã9 nos lucros e, ainda que excepcionalmente, na '.
gestão das empresas (inciso XI); proteção do merca
do de trabalho .da mulher (inciso XX); proteção em.
face da automação (inciso XXVII), exemplos que.
por si só, bastam para mostrar quanto ainda há a ser
feito na área subconstitucional para que, de fato, se
garantam, se resguardem tantos e tais direitos labo
rais.

É claro que a sociedade como um todo, os tra
balhadores que dão organicidade à ··Iuta com suas
entidades de classe, os partidos políticos, as lideran
ças políticas e parlamentares e o próprio Governo,

por si ou por seus diversos organismos, podem e
devem dar sua contribuição para que se possa fazer
pelo menos um pouco melhor a vida dos que ven
dem sua força de trabalho para poder sobreviver,
para manter os filhos, criando, no mesmo passo, to
das as riquezas deste PaísJJlas a recriação do Con
selho Nacional do Trabalhd é, afinal, a restauração
de um fórum muito privilegiado para o debate des
sas questões, o que se fará com os representantes
do Governo, dos empregadores e dos trabalhadores,
razão por que estamos daqui apelando às centrais
sindicais, que deverão escolher os porta-vozes dos
assalariados, que cuidem para que essa repre
sentatividade não seja apenas nominal, mas partici
pante, efetiva e frutificante.

O Sr. Wilson Campos, 1Q Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada p"êlo Sr. Ant6nio Carlos Pannunzio, §
2Q do arligo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Pannun
zio) - Com a palavra o nobre Deputado Wilson Cam
pos, do PSDB.

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, vários oradores que me antecederam nesta
tribuna já se manifestaram sobre a Data Nacional do
Líbano. ' . ,

Esta Casa, presta homenagem ao povo daque
le país que tanto tem sofrido. Temos a certeza do
seu reencontro com o progresso e com a grandeza
da sua 'gente. Portanto, quero registrar, nesta opor
tunidade, o meu apreço e minha solidariedade ao
povo do Líbano.

O Congresso Nacional, em sessão realizada
no plenário do Senado, também prestou homena
gem à Alemanha. Na oportunidade, o Presidente
Roman Herzog, que se encontra no Brasil, falou das
relações de amizade entre o nosso País e a Alema
nhá e da intenção de melhorar, cada dia mais, as re
)ações comerciais entre as duas nações.

É-motivo de satisfação para nós que essa ses
são tenha se dado no plenário do Senado Federal,
que também é uma Casa do povo, e tenhamos as
sistido aos dois importantes pronunciamentos.

Sr. Presidente, retorno à tribuna para falar que
recebi, já nas primeiras horas do dia de hoje, telefo
nemas de São Paulo, de amigos do Incor que conti
nuam sofrendo, não sei por que, direta ou indireta
mente, perseguições por parte daqueles que que
rem, talvez, macular ou destruir uma instituição do
porte do Incor. Dizem até que isso parece ocorrer
com a intenção de atingir o Ministro Adib Jatene.
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Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ministro,
médico, cientista, Adib Jatene tem sido um homem
responsável ao longo da sua vida. Nascido em Xa
puri, nos rincões do Brasil, é hoje figura importante e
proeminente nesta República. Alguns podem ter dis
cordância de S. Exã, alguns podem até votar - e não
sei os que votarão - a favor dos 0,25% para prote
ger a saúde, mas quero mais uma vez afirmar que
votarei a favor da proposta do Ministro, a fim de que
se encontre recursos para que a saúde brasileira
seja realmente notável e notabiHzada na assistência,
principalmente aos homens do Nordeste, aquele
povo que sofre, aquele povo que continua diminuin
do ou se desmilingüindo. Temos a certeza de que
esta Casa não rejeitará este Rrojeto oriundo do Se
nado, que já o votou por duas vezes, no primeiro e
no segundo tt,Jrnos.

Faço um apelo para que assumamos essa res
ponsabilidade porque a saúde precisa dessa prote
ção. Eu até diria que acredito que o santo benfazejo,
para proteger e levar avante o plano de saúde, se
chama Adib Jatene.

A mim não inJeressa discutir a política que faz
S. Exª; a mim interessa testemunhar a crise do setor
saúde. Eu, com quarenta anos de vida pública e trin
ta nesta Casa, tenho visto as dificuldades por que
tem passado o Ministério da Saúde. Vamos relevar,
vamo-nos aproximar desse gigante da saúde que é
o Sr. Adib Jatene.

A imprensa brasileira tem atacado indiretamen
te o Instituto do Coração, do qual sou um admirador.
Não peço que os outros o admirem, mas que tomem
conhecimento do grande programa assistencial que
presta esse Instituto.

O Instituto do Coração já foi procurado por rep
resentantes desta Casa- talvez uns cinqüenta - e
também do Senado da República. Portanto, temos o
dever e a obrigàção QEl ajudar aquela instituição. se
é que queremos ajudar o que há de bom neste País,
se é que queremos ver pelo menos minorado o pro
blema daqueles que.sofrem, daqueles que precisam
de assistência médica. A nós não interessa que seja
através do SUS, do Ministério, ou daqueles institutos
que já existem. ,

Qualquer um pode perceber a situação do Ins
tituto do Coração, pr,incipalmente eu, que vou lá três

. vezes por ano e vejo obras inacabadas, já com cin
co, dez anos, que são aqueles esqueletos que irão
compor essa majestosa obra e tenho certeza de
que, com a colaboração desta Casa, principalmente
d~sta valorosa bancada de São Paulo, o Instituto do
Coração estará protegido contra os maledicentes

que só querem enxovalhar aqueles que realmente
prestam um serviço a este País.

Ouço, com prazer, o Deputado Antônto Carlos
Pannunzio.

O Sr. AntOnio Carlos Pannunzio - Nobre De
putado Wilson Campos, mais uma vez, o destino eo
loca V. Exª- nesta tribuna, muito gentilmente conce
dendo-me um aparte. Não pretendo, polemizar com
V. Exª- nessa questão da contribuição para a saúde,
do imposto pelo qual vem batalhando o Exll'lº- Sr. Mi
nistro Adib Jatene, até porque estou entre aqueles
que ainda não conseguiram formar uma opinião defi
nitiva. Cada vez que ouço os befíssimos e abaliza
dos pronunciamentos do Ministro, saio convencido,
como acredito que todo brasileiro bem intencionado,
da necessidade de recursos para a saúde. Não te
nho a menor dúvida. O Sr. Ministro tem e exibe com
muita propriedade um argumento irrefutâvel e funda
mentalmente para nós, Congressistas, qual seja, o
de que não foi ele quem colocou na Constituição a
saúde como um direito de todo e qualquer cidadão e
um dever do Estado, mas o Congresso Nacio'nal.

Conseqüentemente, cabe aos Congressistas
encontrar omeio para que o Governo possa efetiva
mente implantar uma política de saúde séria no
:País, deixando de correr atrás do prejuízo e da,
doença. Infelizmente, é isso que temos assistido há
muito tempo. Esse é um argumento muito forte. En
tretanto, existe o outro lado. Não estou querendo po
lemizar. Apenas estou apresentando a V. Exª as
contradições que me afligem, inclusive enquanto
Parlamentar. Como disse, existe o outro lado. Refi
ro-me aos..Mioistros da área econômica, que enten
dem que o encadeamento desse percentual de
0,25% sobre cada movimentação financeira poderia
atingir, na progressão, algo em tomo de 4% a 6%,
númerQs que causariam fortíssimos impactos infla
cionários. Esse é outro argumento que ouço e sobre
o mesmo pondero. Tudo isso nos leva ao conflito
que vivemos todos os dias, nobre Deputado. Mas
exatamente em função disso é que fiz questão de
ouvir atentamente as palavras de V. Exª e aPresen..
tar essas questões. Espero que, a·partir de agora,
continuando a sua brilhante alocução, V. Exª'possa
ajudar este Parlamentar é todos os companheiros
desta Casa a formarem a melhor opinião, aquela
que efetivamente, de uma vez por todas, resolva to
dos os problemas da área da saúde no País.

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço ao meu
nobre Líder o aparte.

Também não querendo polemizar, farei uma
comparação. Enquanto a área econômica discute



O Sr. José Genoíno - Deputado Wilson Cam
pos, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pelo seu
discurso, que traz para debate nesta Casa um tema
da importância da saúde pública. É bom que se diga
que o Sistema Único de Saúde é o que está definido
de maneira mais abrangente para atender àquilo
que é fundamental numa sociedade democrática: o
direito à cidadania. Evidentemente, temos de cum
primentar V. Exª' por se pronunciar contra essa histó
ria de usar dois pesos e duas medidas. Para o siste
ma financeiro não há solução de mercado. Busca-se
o Estado como solução para assegurar o sistema.
Aos meus amigos liberais brasileiros já sugeri que
escrevessem um artigo sobre os bancossauros, por
que existe o subsídio do Estado. O banco é funda
mentai para o sistema. O pequeno produtor e o setor
industrial que se virem, que vão para a solução de
mercado. Para os bancos não há solução de merca
do..O Estado tem de protegê-los. Portanto, não há
coisa mais segura neste País do que banco. Primei"':
ro porque tem o cartório nacional, não pode entrar
banco estrangeiro aqui '- quem defende a abertura
da economia deveria se pronunciar sobre isso -; s~
gundo porque tem a proteção do Estado. E aí é uma
proteção gorda, não é uma proteção de um bilhão,
não é uma proteção para assegurar um hospital ou
par;:l garantir o Sistema Único de Saúde. Portanto,
V. Exª' tem razão ao chamar a atenção da Casa para
esse debate e de fazer esSa comparação. Para ter
minar, desejo acrescentar outro elemento importan
te. Não sou especialista na área de saúde, mas es
tou constatando fatos estarrecedores. Por exemplo:
as empresas privadas de saúde, quando o seu se
gurado é atendido na rede pública, nada pagam;
quando o segurado é atendido narede privada, pa
gam. Isso mostra, nobre Deputado Wilson Campos,
que é necessário uma reforma profunda para se dar
prioridade à saúde pública neste País. V. Ex'! está
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esse problema de aumentar em 4%, n.6s a vemos de parabéns, por trazeJ= para o plenário da Câmara
colocar debaixo do braço, para a proteção daqueles' tema tão importante, que é a saúde pública. Temos
que muito maior prejuízo causaram à Nação, a fusão de ver os meios para garantir que o Sistema Único
dos bancos. V. Exª' sabe tão bem quanto eu que s6 de Saúde funcione, para combater a corrupção, o
a fusão desses dois bancos e mais a dos outros dois desperdício, enfim, para que haja transparência e
irá custar, a juros insignificantes de 5 ou 6% ao ano, eficácia. Ele não pode ficar comprometido, sob pena
a importância de 15 bilhões de reais. Muito menos de voltarmos a um passado de discriminação, no
do que isso precisa a saúde. qual s6 quem tem dinheiro é atendido.

Como disse V. Exª', vamos tentar convencer O SR. WILSON CAMPOS - Parabenizo V.
sem tirar sangue da pedra, porque, para mim, seria Exª', nobre Deputado José Genoíno, pela lucidez do
muito mais necessária a proteção da saúde do que a seu aparte, pela sua preocupação também com a
fusão dos bancos. saúde, que tem de passar a ser uma preocupação

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José Ge- brasileira e principalmente do Congresso Nacional.
noíno. Ouço, com prazer, o nobre Deputado Jorge An-

ders.

O Sr. Jorge Anders - Nobre Deputado Wilson
Campos, não poderia deixar, de forma alguma, de
aparteá-Io, primeiramente para parabenizá-lo pelo
tema do seu discurso. Na condição de médico, fico
extremamente preocupado quando alguém fala de
saúde, que realmente vai mal. No último encontro
que tivemos com o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, S. Ex'! nos dizia que este ano o Governo
Federal já investiu o dobro do que investiu no ano
passado na saúde - de 350 milhões de reais men
sais foi para 700 -'- e ainda assim a saúde piorou.
Então, é preciso que façamos algo, alguma ação
para a solução do problema da saúde. O SUS fun
ciona bem no mundo inteiro. É um sistema que, en
tendo eu, deveria receber maior atenção do Ministro
Adib Jatene. Deve haver um combate efetivo às
fraudes e à corrupção. Estruturalmente, é preciso
modificar o sistema de saúde do Brasil. Uma das for
mas mais importantes de normalização do SUS é a
descentralização, é levá-lo para o Município. O povo
não mora na União, nem no Estado; o povo mora no
Município, está diretamente na porta do Vereador e
do Prefeito. Ora, se o Prefeito não receber o recurso
para o saneamento básico, para a saúde preventiva,
vamos acabar cometendo o gravíssimo erro de fazer
s.aúde curativa no Brasil. Doenças. COI11Q a tubercu:
lose e a dengue, que tinham sumido, estão voltando
para o mapa da saúde brasileira, porque o recurso
diijcilmente chega ao Município. Eu, que tenho ques
tionado alguns pontos da administração do Ministro
Adib Jatene, também quero parabenizá-lo porque S.
Exª' tem·feito um esforço extraordinário para solucio
nar essa questão. No Éspírito Santo - não sei como
é no Estado de V. Exª', tenho a impressão de que lá
o problema também se estende assim - os doentes
estão nas macas nos corredores dos hospitais. En
trar num hospital público, hoje, parece filme de hor-
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ror:'o doente chega a agarrar-se na barra da nossa e fico empolgado ao ver um Parlamentar do quilate
camisa, implorando um internamento. Não podemos de V. Exª defendendo a questão da saúde com tanto
mais conviver com essa lamentável situação de des- brilhantismo e com tanta veemência. Muito obrigado
caso. O Orçamento da União, Deputado Wilson a V. Exª pelo aparte.
Campos, V. Exª sabe, destinou 10 bilhões de reais O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço pela
para a saúde em 1986. Dos 10 bilhões, 9 bilhõ~ aula que nos deu. V. Exã, que é médico e homem
para AIH e UCA - Autorização de Internação Hosp,- responsável, traz à Casa a sua experiência e a sua
talar e Unidade de Cobertura Ambulatorial - 1 mi- competência. Muito obrigado.
Ihão apenas para os investimentos em diversas O Sr. Arlindo Chinaglia - Deputado Wilson
áreas. Essa relação precisa ser' avaliada, porque Branco, V. Exª me concede um aparte?
70% da nossa demanda está no hospital público. O SR. WILSON CAMPOS - Pois não.
Ora, os hospitais particulares conveniados vão reee- O Sr. Arlindo Chinaglia - Nobre Deputado
ber as suas AIH, mas o hospital público está falido, Wilson Campos, o tempo não nos dará oportunidade
está caindo aos pedaços: falta soro, falta antibiótico, de travar um diálogo mais extenso. Mas, de qual-
falta estrutura. Então, a missão do Ministro Adib Ja- quer maneira, quero parabenizá-lo pelo pronuncia-
tene é árdua, é penosa. A partir do Ministro Antônio mento e acrescentar uma informação que, creio, é
Britto, a Cofins não foi mais destinada à saúde; na de interesse para a causa que V. Exã está defenden-
área de saúde pública o caos se estabeleceu e os do, causa que é a nossa também. O Deputado Jo~é
planos de saúde enriqueceram, experimentaram ver- Genoíno fez menção à lógica dos chamados conve-
tiginoso crescimento. Há planos de saúde que já nios de saúde, a chamada medicina de grupo, que
compraram até banco. Seus administradores estão não atende as patologias caras, enviadas aos hospi-
yirando .banqueiros. Esse gravíssimo caso requer tais públicos. Quando Deputado Estadual consegui-
uma atenção especial do Ministro Adib Jatene. mos aprovar uma lei, no Estado de São Paulo, que
Questiono S. Exª em alguns pontos; acho que tem passou a obrigar o convênio a ressarcir à rede públi-
de atacar mais a questão estrutural, a questão da ca o valoF gasto com o atendimento do conveniado
microdistribuição. Ainda morre gente no Brasil vítima em hospital público.
de verminose; a fome tem matado o brasileiro. Com Onde está a essencialidade dessa lei? Nós
o programa econômico do PSDB, com' a estabiliza- apresentamos um projeto de lei para o qual quero
ção da economia feita pelo Presidente. Fernando contar com o apoio de V. Exª, porque, na lógica dos
Henrique Cardoso, com o crescimento da nossa seguros, os convênios recebem, por pacientes, uma
economia, tenho plena convicção de que os recur- quantia fixa; fazem atendimento ambulatorial e cirur-
sos haverão de ser destinados à saúde. E vamos gias simples. Quando se trata, por exemplo, de neu-
voltar aos velhos tempos. Quando eu era plantonista rocirurgia;~ Cirurgia cardíaca ou doenças infecciosas,
de um hospital, em Vila Velha, minha cidade, o mandam para a rede pública. Isto agrava a concor-
doente chegava e os primeiros socorros estavam à rência, por assim dizer, porque aqueles pacientes
mão, a sonda estava ali, o desfibrilador estava· do que não têm convênios vão para o fim da fila, e o di-
outro lado. Hoje, para conseguirmos desfibrilar um nheiro arrecadado do conjunto da sóciedade é desti-
doente é um deus...nos-acudà; só se der choque nado para dar lucros às seguraàoras. Portanto, acre-
usando a tomada da parede. Quando vamos operar, dito que V. Exã está no caminho certo. Na nossa luta
não há sonda para botar no paciente. O problema para viabilizar recursos, esta é uma modesta idéia.
dos transplantes é gravíssimo. Vimos agora o roubo Agradeço a V. Exão aparte.
dos olhos de um agricultor. Há denúncias de que ti- O SR. WILSON CAMPOS - Obrigado, nobre
ram órgãos de crianças, como rins e fígado, para Deputado Arlindo Chinaglia.
vender e transplantar lá fora. Essas questões, Depu- Temos uma responsabilidade muito grande de
tadoWilson Campos, que V.' Exª- traz, hoje, me em... também ajudar li cuidar da saúde do Brasil, princi-
polgam. Parabenizo-o por isso. Sou fã de V. Exª palmente nós do Nordeste, daqueles rincões sofri-
pela forma como conduz seus pronunciamentos. So- dos, onde falta tudo. Só tenho receio que um dia fal-
lidários com o discurso de V. Exª, esperamos conse- te a esperança. Já estamos a caminho da desespe-
guir resolver, o mais breve possível, a situação dra- rança, e, quando faltar a esperança, faltará tudo.
mática da saúde brasileira. Agradeço a V. Exã o Portanto, vamos respeitar a presença desse Ministro
aparte, pedindo desculpas por ter-me estendido um operoso e competente, que é o Sr. Adib Jatene.
pouco, mas este assunto me arrepia, me emociona



Nos termos do § 2º-, do artigo 202, do Regi
mento Interno, esta Pres!dência decide criar Comis
são Especial, constituída de 17 (dezessete) mem
bros, destinada a, no prazo de 40 (quarenta) sessõ
es, proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti
tuiÇão nº- 169-A, de 1995, do Senhor Deputado Fer
nando Gomes e outros, que dispõe sobre a remune
ração de Vereadores e Prefeitos Municipais.

Brasíli~, 22 de novembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Sr. Ronaldo PeTim, 1Q Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deter
mino a suspensão de todos os trabalhos de Comis
sões. A Presidência não ma!c; admitirá que se mar
que reunião para o horário da Ordem do Dia, o que
tem se tomado um abuso e prejudicado o Plenário.
Não mais permitiremos que isto ocorra na Câmara
dos Deputados. O horário determinado para a Or
dem do Dia é às 16 horas, e os Srs. Deputados de
vem encontrar-se no plenário.

Reitero a determinação de que sejam suspen
sos todos os trabalhos das comissões técnicas, para
que haja início da Ordem do Dia.

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

Durante o disculSo do Sr. Wilson Cam
pos, assumem, sucessivamente, a Presidên
cia os STS. Robson Tuma, 1Q Suplente de
Secretário, e Ronaldo PeTim, 1Q Vice-Presi
dente.
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Também continuo com o meu apelo no sentido rias quanto no da CPI do Orçamento, com a rnobili-
de que aqueles que passaram pelo Instituto do Co- zação da sociedade, a CPI foi instalada.
ração possam vir a esta tribuna, Deputados ou Se- Nesta quarta-feira, encheremos Brasília, tra-
nadores, para dar também o seu depoimento a res- zendo estudantes, professores, trabalhadores e per-
peito daquela nobre e competente instituição, que sonalidades de vários partidos, para exigir que o
presta serviços não só ao povo de São Paulo, mas Congresso Nacional instale mais uma CPI. Entendo
também ao povo do Brasil. que a reforma constitucional não irá parar com a ins

talação da CPI do caso SIVAM.
O Goverr.o, por sua vez, deveria dar o exem

plo, manifestando que quem não deve não teme in
vestigações. Por isso, é importante qUf: o Governo
Federal fique atento, porque as ruas do nosso País
se levantarão novamente, uma vez que ele se porta
como o Governo Fernando Collor de Mello e os que
não queriam que a CPI do Orçamênto fosse instala
da.

Fique certo, Sr. Presidente da República Fer
nando Henrique Cardoso, de que o não do Governo
às investigações do caso SIVAM levará multidões e
multidões às ruas do nosso País!

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Sobre
a mesa o seguinte Ato da Presidência:

ATO DA PRESID~NCIA

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Solici
to a todos os Srs. Parlamentares que se encontram,
neste momento, em outras dependências da Casa,
em seus Gabinetes ou mesmo em trabalho de Co
missões, que compareçam imediatamente ao plená
rio, pois iremos iniciar a Ordem do Dia e não há nú
mero regimental.

Insistimos na necessidade da presença \dos
Srs. Deputados em plenário. Há 420 Srs. Deputados
na Casa, segundo registros de portaria, e ainda não
alcançamos o quorum necessário, no painel, para
dar início à Ordem do Dia.

O SR. L1NDBERG FARIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª- a palavra.

O SR. L1NDBERG FARIAS (PCdoB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, estamos convocando a sociedade, estu
dantes e trabalhadores, através de suas entidades,
para um ato a ser realizado aqui em Brasília, na pró
xima quarta-feira, exigindo a instalação da CPI do
SIVAM.

Nossa idéia é levar novamente às ruas a socie
dade, a fim de mostrar sua :ndignação quanto a este
escândalo do Sivam.

Vale ressaltar que o argumento de que a CPI
não poderá ser instalada porque atrasará as refor
mas é parecido com o dos que eram contra a insta
lação da CPI do Orçamento, naquele momento em
que acontecia a revisão constitucional. Lembro a V.
Exª- que eram muitos os que diziam que a CPI do Or
çamento não poderia ser instalada porque estáva
mos no meio da revisão constitucional. Na CPI do
Sr. Paulo César Farias, ocorreu a mesma coisa. Fer
nando Collor de Mello, em pronunciamento na televi
são, dizia que o País e os trabalhos legislativos iriam
parar. Nos dois casos, tanto no de Paulo César Fa-
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PTB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um
chamamento a todos os Deputados e Senadores
para que compareçam à sessão do Congresso Na
cional desta noite. ~ de extrema importância a pre
sença de todos os Srs. Parlamentares, porque have
rá voto nominal em matéria referente à securitização
da dívida dos agricultores. Lembrem-se que houve
obstrução, na semana passada, dos Parlamentares
quanto à conversão da medida provisória em lei.

Por isso, hoje, o homem do campo, que é o se
tor primário, está precisando do nosso apoio e da
nossa decisão. Faço esse chamamento para que
esta Casa hoje tenha quorum suficiente e seja apro
vada a nova lei de securitização do endividamento
dos agricultores.

Por esse motivo, Srs. Deputados, hoje, às 19h,
devemos estar presentes neste plenário. ~ nosso
dever aprovarmos a matéria. O homem do campo
precisa da lavoura. Portanto, não podemo~ mais
adiar, sequer um dia, essa grande decisão.

O SR. FERNANDO LOPES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem;

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. FERNANDO LOPES (PD~ - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, enquanto
aguardamos o quorum para a Ordem do Dia, quero
manifestar, não apenas em meu nome pessoal, mas
em nome da bancada do PDT, o repúdio aos acon
tecimen~Js de ontem no Estado do Rio de Janeiro,
quando, através de um rolo compressor e de mano
bras regimentais, o Governo Estadual impôs um pro
grama chamado de desestatização. Trata-se da con
cessão de carta branca ao Executivo para privatizar
empresas estaduais antigas, tradicionais, sem qual
quer tipo de fiscalização da sociedade. Para impedir
que a comunidade se manifestasse, foi utilizada a
força policial.

Enquanto no Estado do Rio de Janeiro os índi
ces de criminalidade aumentam, o Governador utili
za a Polícia Militar para espancar trabalhadores que
protestavam contra um projeto que, como rolo com
pressor, tem por objetivo não melhorar os serviços
públicos, mas fazer com que o Governo do Estado
se desvencilhe de empresas que deveriam operar
correta e adequadamente.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro foge à
responsabilidade de prestar um bom serviço de
abastecimento de água, de esgoto sanitário, de

energia elétrica, de transporte coletivo e muitos ou
tros. Quer entregar essas empresas à iniciativa pri
vada, apressada e açodadamente. E todos sabemos
o que acontece quando isso é feito.

Portanto, alertamos os Srs. Deputados para
esse fato. Temos a convicção de que esse processo
de entrega acelerada das empresas estaduais a gru
pos privados vai fazer com que o preço das tarifas
dos serviços públicos se elevem e a qualidade dos
serviços caia. Suspeita-se que, com essa correria,
muitos grupos econômicos e muitas pessoas sejam
beneficiados.

Entendo que não é espancando trabalhadores,
impedindo o livre exercício da oposição - com o di
reito de protestar - ou atropelando o Regimento da
Assembléia Legislativa que o Governo do Rio de Ja
neiro vai conseguir impor ao povo carioca e flumi
nense as suas políticas. Vamos tomar, inclusive,
medidas cabíveis, a nível de Judiciário, porque isso
constitui uma flagrante inconstitucionalidade e um
desrespeito ao Regimento.

A bancada do PDT, dessa forma, deixa aqui o
seu repúdio. Tenho certeza de que este também é o
posicionamento dos demais partidos de oposição
que, junto conosco, protestaram lá na Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro, na sessão de ontem.
Temos certeza de que essa luta vai barrar essa in
vestida autoritária do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, na tentativa de dilapidar o patrimônio públi
co, com a privatização que quer pôr em curso em
nosso Estado.

Solidarizo-me com a bancadaao nosso partido
na Assembléia Legislativa, bem como com as ban
cadas dos demais partidos de oposição, que resisti
ram bravamente e vão continuar resistindo às trope
lias e às ilegalidades cometidas com a tramitação
acelerada daquele projeto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - APresi
dência mais uma vez apela para os Srs. Deputados,
a fim de que compareçam ao plenário, pois precisa
mos iniciar a Ordem do Dia.

, As listas de presença nas portarias desta Casa
indicam o comparecimento de mais de 480 Srs. De
putados. Não é possível que esse abuso permaneça
e os Srs. Deputados não compareçam ao plenário,
impedindo que comece a Ordem do Dia.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem re
visão do orador.)' - Sr. Presidente, não sendo incô-



A SRA. SANDRA STARLlNG ~ Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
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modo, mas agradecendo um pouco esse espaço, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
quero deixar aqui o meu repúdio porque não fui tirar Exª' a palavra.
uma fotografia com à bancada do Rio de Janeiro, A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem
em nome da passe~ta do dia 28. revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a minha ques-

Eu, Carlos Santana, vim de um movimento sin- tão de ordem diz respeito ao art. 82 do Regimento
dica!. O Rio de Janeiro necessita de emprego, de Interno, mas quero, antes disso, parabenizá-lo pela
trabalho. O meu Estado não está precisando de car- decisão há pouco proferida, de que não vai mais
naval, como querem fazer no dia 28. permitir que as Comissões se reúnam durante o ho-

O movimento sindical está reunido, assistindo rário da Ordem do Dia. De toda maneira, já se pas-
a um verdadeiro carnaval no Rio de Janeiro, como sam mais de trinta minutos do horário fixado para
querem fazer no dia 28. Umasemana depois vai ser início da Ordem do Dia, e temos apenas 287 Srs.
liberado o dinheiro para resolver a questão da segu- Parlamentares em Plenário. PQr. isso, pergunto a V.
rança no Rio de Janeiro. Exª' quando vamos dar início à Ordem do Dia, por-

Ontem, Sras e Srs. Parlamentares, estava sen- que compartilho a sua posição de que não é possí-
do votado um projeto na Assà~mbléia Legislativa, que vel que esta Casa, possuindo o quorum para iniciar
acarretará a demissão de 40 mil trabalhadores. E, a o processo de votação, não inicie seus trabalhos na
apenas 500 metros de todo aquele aparato que apa- hora certa.
receu na televisão, um banco estava sendo assalta- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-
do, o que causou a morte de um policial e ferimentos da Sandra Starling, V. Exª' tem toda a razão. Isso
em várias pessoas, alvejadas por balas naquele realmente tem-se tornado inconveniente para o Ple-
exato momento. nário. Temos um horário fixado para início da Ordem

O Rio de Janeiro, hoje, necessita de emprego. do Dia, que é às 16 horas, Algumas Comissões ain-
Quem conhece ooRio de Janeiro um pouco, como eu da estão'encerrando seus trabalhos, e os Deputados
conheço, sabe que hoje, só na construção civil, te- caminhando para o Plenário. Esta Presidência vai
mos mais de 100 mil desempregados. O setor têxtil oficiar a todos os Presidentes de Comissões Perma-
está destruído no Estado. A classe dos ferroviários, nentes, Especiais ou Provisórias, no sentido de
a que eu pertenço, está com mais de 5 mil desem- que não mais cederá qualquer tipo de acomoda-
pregados. Como vou tirar retratinho para aparecer ção da Casa para reuniões que ultrapassem o ho-
amanhã no jornal e dizer que estou feliz e usar uma rário das 16 horas quando houver sessão com Or-
ta~a branca? dem do Dia, o que fica realmente muito difícil con-

Sr. Presidente, é so renegar toda essa questão trolar. Sei que os Srs. Deputados querem adiantar
de emprego que está no Rio de Janeiro. Vou estar os trabalhos e que as intenções são as mais no-
lá, sim, no dia 28, mas não com a bandeira contra a bres, mas, se temos matéria para deliberação no
violência. Vou estar lá porque estamos necessitando Plenário e hora marcada para início da Ordem do
de emprego no nosso Estado. Sabemos que vários Dia, não é possível que não se cumpra o horário
Deputados nesta Casa estão brigando para obter re- estabelecido.
cursos para o Bio de Janeiro. Mas também não vou A Presidência será um pouco mais tolerante e,
cair neste engodo de dizer que é pela paz; quere- compreendendo que os Deputados resistem em
mos é emprego, temos de estar na busca perma- comparecer ao Plenário, considerará encerrada a
nente de emprego. E a busca de emprego vai contar espera e dará continuação à sessão.
com a unificação dos 46 Deputados Federais do Rio A SRA. SANDRA STARLING - Muito obriga-
de Janeiro, independente'1lente de partido político. da, Sr. Presidente. ,

Por isso não fui tirar as fotos hoje. ~oderia ter O SR. CUNHA LIMA - Sr. Presidente, peço a
ido, estava na Casa, mas não vou cair no engodo de palavra pela ordem.
dizer que estou ali pela paz. Quero é emprego. Paz O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
para mim 'é ter emprego, é geração de emprego, é Exª' a palavra.
trabalhar pelo emprego. E vamos estar lá, porque a O SR. CUNHA LIMA (PSDB - SP. Sem revi-
palavra central no mundo cha'ma-se emprego. E te- são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
mos de lutar por ele. dos, recebemos em nossos gabinetes uma comuni

cação informando que até o dia 24 deveríamos pro
curar os Sub-Relatores na Comissão de Orçamento.
Hoje já fui cinco vezes àquela Comissão e só encon-



Amazonas
João Thomé Mestrinho - PMDB; Luiz Fernan

do - PMDB; Pauderney Avelino - PPB.

Rondônia

Marinha Raupp - PSDB; Silvernani Santos 
PPB.

Roraima
Luciano Castro - PPB; Moises Lipnik - Bloco 

PTB; Robério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco
-PFL.

Amapá

Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capibe
ribe - Bloco - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco..;.. PFL;
Valdenor Guedes - PPB.

Pará

José Friante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB;
Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Ti
tan - PMDB; Raimundo Santos - Bloco - PFL;
Ubaldo Corrêa - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco 
PFL.

Acre
João Maia.:.. PSQB; Mauri Sérgio - PMDB.

Tocantins

João Ribeiro - ,Bloco - PFL; Osvaldo Reis 
PPB; Paulo Mourão - PSDB; Udson Bandeira 
PMDB.
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trei três Sub-Relatores- - os Deputados Pedrinho ção do nosso País harmonize e iguale os homens,
Abrão, Paulo Bernardo e Roberto Balestra. Parece para que não existam homens que estejam acima
que os outros sumiram da Casa. Queremos discutir das leis, que possam invaçlir, depredar, queimar,
a questão das emendas apresentadas individual- destruir e criar problemas.
mente pelos Deputados, mas não conseguimos en- Quero, inclusive, deixar claro que o Bispo Dom
contrar os Sub-Relatores responsáveis. Dia 24 é Augostinho, de Presidente Prudente e da região está
sexta-feira. Se não conseguirmos encontrar os Sub- contra esse movimento e essa caminhada, que está
Relatores hoje, sem dúvida mais uma vez as emen- utilizando inocentes e crianças. Está também, atra-
das nos serão empurradas -goela abaixo, e ficare- vés de suas lideranças, misturando e envolvendo a
mos sem saber o que estávamos fazendo. Igreja com o movimento, apesar de o Bispo Dom

Era este o registro, Sr. Presidente, solicitando Augostinho ter deixado claro que a igreja não está
a V. Exª providências no sentido de que os Sub-Re- envolvida com qualquer movimento dentro da nossa
latores atendam os Deputados na hora e no dia por região.
eles marcados. (Palmas.) Solicito às autoridades competentes que reali-

O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a zem.o trabalho necessário, a ~~ .de não P?rmitir
palavra pela ordem. conflitos nesta semana no MUnJclplo de PreSIdente

, Prudente.
O SR. PRESIDENTE (LUIs Eduardo) - Tem V. Era o que tinha a dizer.

Exª a palavra.
O SR. PAULO LIMA (Bloco/PFL - SP. Sem re- VI - ORDEM DO DIA

visão do orador.) - Sr. Presidente, SJªs e Srs. Depu- PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU-
tados, desejo falar sobre o que está ocorrendo no TADOS:
Pontal do Paranapanema em relação aos sem-terra,
assunto que está nas manchetes dos jornais de
hoje. O Prefeito de Presidente Prudente,. Agripino
Lima, com diálogos, chegou a um acordo com os lí
deres dos sem-terra, que não mais invadirão aquela
cidade em uma passeata, o que espantava os mora-
dores, os comerciantes e todos os seus habitantes.
Aquele Município não deseja o Movimento dos Sem
Terra em seu território. Esse problema tem ser resol
vido pelo Presidente Fernando Henrique e o Gover
nador Mário Covas.

Nessa proposta, levamos esse movimento, jun
to com os proprietários, a uma audiência com o Go
vernàdor Mário Covas, para encontrarmos uma solu
ção.

Não podemos aceitar, neste momento, que o
Movimento dos Sem-Terra queira legalizar as inva
sões, porque são fora-da-Iei, e, como tal, alguns de
les estão sendo processados pela Justiça regional.
Inclusive, o Sr. José Rainha está sendo processado
por extorsão no Município de Pirapozinho, SJªs e
Srs. Deputados, por tirar dinheiro de proprietários
para dar-lhes proteção, a fim de que não invadam as
terras desses fazendeiros, tendo o dinheiro deposi
tado em sua conta corrente. Tudo isso já está nos
autos do processo que tramita no Município de Pira
pozinho.

Peço ao Sr. Presidente desta Casa, aos Srs.
Deputados, ao Presidente da República Fernando
Henrique Cardoso, que tomem as medidas cabíveis
para que a lei seja cumprida, para que a Constitui-
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Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Jayme Santana 
PSDB; José Carlos Sabóia - Bloco - PSB; Magno_
Bacelar -; Márcia Marinho - PSDB; Nan Souza 
PPB; Pedro Novais - PMDB; Remi Trinta - PMDB;
Roberto Rocha - PMDB; Sarney Filho - Bloco 
PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

ceará

José Unhares - PPB; José Pimentel- PT; Leô
nidas Cristino - PSDB; Marcelõ' Teixeira - PMDB;
Nelson Otoch - PSDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pi
nheiro Landim - PMDB; Roberto Pessoa - Bloco 
PFL; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar 
PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

João Henrique - PMDB; Júlio Cesar - Bloco 
PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim 
Bloco - PFL; Waldir Dias - PPB.

Rio Grande do Norte

Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco 
PFL.

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Ivandro Cunha
Lima - PMDB; José Aldemir - PMDB; José Luiz Cle
rot - PMDB; Roberto Paulino - PMDB; Wilson Braga
-PDT..

Pernambuco

Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João Colaço
- Bloco - PSB; José Chaves - S/P; José Jorge 
Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco 
PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Luiz Piau
hylino - PSDB; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nil
son Gibson - Bloco - PSB; Osvaldo Coelho - Bloco
- PFL; Pedro Corréa - Bloco - PFL; Ricardo Herá
clio - Bloco - PMN; Roberto Fontes - Bloco - PFL;
Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel Carvalho
'\ PPB; Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Vicente André
Gomes - PDT; Wilson Campos - PSDB; Wolney
QiJeiroz - PDT.

Alagoas

. Albérico Cordeiro, - Bloco - PTB; José Thomaz
Nonô -'- PMD~; Moacyr Andrade - PPB; Olavo Ca
lheiros - PMDB; Talvane Albuquerque - PPB.

Sergipe

'Adelson Ribeiro - PSDB; José Teles - PPB;
. Màrcelo Dédá - PT; PecJro Valadares - Bloco 
. PSB; Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Geddel Vieira Lima - PMDB; Jaime Fernandes
- Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Carnei
ro - Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João Almei
da - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas 
Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL;
José Rocha - Bloco - PFL; José Tucle - Bloco 
PTB; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luís Eduardo 
Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira
- Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos
Medrado - PPB; Mário Negrornonte - PSDB; Nestor
Duarte - PMDB; Pedro lrujo - PMDB; Prisco Viana 
PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Blo
co - PL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves 
PDT; Simara Ellery - PMDB; Ubaldino Junior - Bloco 
PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio -Neves - PSDB; Jaime Martins - Bloco 
PFL; Jair Siqueira - Bloco - PFL; João Fassarella
PT; José Rezende - Bloco - PPB; José Santana de
Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco 
PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Marcos
Lima - PMCB; Maria Elvira - PMDB; Mário de Oli
veira - PPB; Maurício Campos - Bloco - PL; Mauro
Lopes - Bloco - PFL; Newton Cardoso - PMDB;
Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão - PPB; Os
mânio Pereira - PSDB; Paulo Delgádo - PT; Paulo
Heslander - Bloco - PTB; Philemon Rodrigues 
Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco - PFL; Roberto
Brant - PSDB; Ronaldo Perim - PMDB; Sandra
Starling - PT; Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio Mi
randa - PCdoB; Sérgio Naya - PPB; Silas Brasilei
ro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago 
PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Rezende 
PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador':" Bloce - PSB; João Coser 
PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL;
Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata - PMDB; Roberto
Valadão - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

. i Agnaldo Timóteo - PPB; Itamar Serpa 
PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira' Feghali 
PydoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson
- PMDB; José Carlos Lacerda - PPB; José Egydio 
Bloco - PL; José Maurício - PDT; Laprovita Vieira
PPB; Laura Carneiro - PFL; Uma Netto - Bloco 
PFL; Lindberg Farias - PCdoB; Márcia Cibilis Viana
- PDT; Marcio Fortes - PSDB; Milton Temer - PT;
Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - PMDB; Noel
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de Oliveira - PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto
Campos - PPB; Roberto Jefferson - Bloco - PTB;
Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca 
PPS; Simão Sessim - PPB; Sylvio Lopes - PSDB;
Vanessa Felippe - PSDB.

SaoPaulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Beto Mansur
- PPB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT;
João Mellão Neto - Bloco - PFL; João Paulo - PT;
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José Aníbal 
PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco 
PTB; José Genoíno - PT; José Machado - PT; José
Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu lha
- PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos 
PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco
PFL; Marcelo Barbieri - PMDB; Marquinho Chedid 
Bloco - PSD; Maurício Najar - Bloco - PFL; Michel
Temer - PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB;
Paulo Lima - Bloco - PFL; Régis de Oliveira - Bloco
- PFL; Ricardo Izar - PPB; Robson Tuma - PSL;
Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB;
TeIma de Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB; Us
hitaro Kamia - Bloco - P~B; Vadão Gomes - PPB;
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Wagner Rossi 
PMDB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaie Cobra 
PSDB.

Mato Grasso

Roberto Franca - PSDB; Rodrigues Palma 
Bloco - PTB; Rogério Silva - PPB; Tetê Bezerra 
PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - pedoB; Jofran Frejat - PPB;
Maria Laura - PT; Osório Adriano - Bloco - PFL;
Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

João Natal - PMDB; Jovair Arantes'- PSDB;
Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão - PPB; Nair
Xavier Lobo - PMDB; Orcino Gonçalves - PMDB;
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Canedo - Blo
co - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra 
PPB; Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel 
PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da
Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serra
no - PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar Gol
doni - PMDB; Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; João Iensen - Bloco - PTB;
José Borba - Bloco - PTB; José Janene - PPB; Lu
ciano pjzzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly 
PSDB; Maurício Requião - PMDB; Max Rosenmann
- S/P; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer 
PPB; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Pau
lo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson - PPB;
Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde 
PCdoB; Valdomiro Meger - PPB; Vilson Santini 
Bloco - PTB; Werner Wanderer - Bloco - PFL.

santa Catarina

João Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira 
Bloco - PFL; José Fritsch - Pl:; Leonel Pavan 
PDT; Luiz Henrique - PMDB; Mário Cavallazzi 
PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer - S/P; Paulo
Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco 
PFL; Rivaldo Macari - PMDB; Serafim Venzon 
PDT; Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão P'retto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB; Aírton- Dipp - PDT; Ivo Mai
nardi - PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas
Lima - PPB; José Fortunati - PT; Júlio Redecker 
PPB; Luís Roberto Ponte - PMDB; Luiz Mainardi 
PT; Matheus Schmidt - PDT; Nelson Marchezan 
S/P; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Paim 
PT; Paulo Rítzel - PMDB; Renan Kurtz - PDT; Wal
domiro Fioravante - PT; Wilson Branco - PMDB;
Wilson Cignachi - PMDB; Veda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimento de 309 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

-1-

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO NQ.
163-C, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Votação, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº- 163-B,
de 1995, que altera os arts. 71 e 72 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitó
rias, introduzidos pela Emenda Constitucio
nal de Revisão nº- 1, de 1994; tendq parecer
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da Comissão Especial, pela aprovação, (Re- Sr. Presidente, o Fundo de Estabilização Fiscal
lator: Sr. Ney Lopes). retira recursos dos Estados e dos Municípios. O Tri-

O SR PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A matê- bunal de Contas da União, por sua Decisão IT!
ria teve sua discussão encerrada na sessão de on- 535/95, insiste na informação de que os Municípios
tem, dia 21 de novembro do corrente ano. e os Estados estão lesados a partir desse percentual

Para encaminhar contrariamente, concedo a m~n~r. Mais ainda: esse flu~o de caixa provoca di-
palavra à nobre Deputada TeIma de Souza. ml~Ulção ~os recursos des.tmados à educação e à

saúde, cUJo orçamento continua sendo a grande pro-
. A SRA. TELMA D~ SQ~ZA (PT - SP. Sem re- va de que efetivamente o Governo Federal não traz

Visão da oradora.) - Sr. Pr~sldente, srªs e Srs. De- .respostas às candentes questões sociais.
putados, voltamos a esta tnbuna para fazer um en- . .
caminhamento final a respeito da discussão e falar Portanto,. em face da deciSão, do Tnbunal de
sobre tema que, com certeza, o não é um elemento C:0nta~ da Unrã?, ~e não ser posslvel emendar-se
isolado de toda a discussão que ocorre em nosso diSpOSição transitÓria, da r~~ção dos recursos a se-
País, que envolve as medidas econômicas, princi- rem repass~dos aos MunrclplOs e aos Estados, en-
palmente o destino de milhões de brasileiros, e tende o P~rtldo dos Tr?balhadores que temos de vo-
mais, do que isso, ocorrendo num momento em· tar contranamente à Cl1ação desse Fundo.
que temos, no cenário nacional, o escândalo do Mesmo em função do calendário político e do
Sivam. Escândalo maior é a tentativa da base go- ritmo extremamente acelerado que a política impõe
vernista de impedir a formação de uma CPI que ao nosso cotidiano, esta Casa não pode deixar de
possa trazer mais luz, transparência e explicaçõ- perceber que esse Fundo é mais um dos itens no
es, até internacionais, a respeito da escuta telefô- grande processo em que as questões sociais não
nica, envolvendo inclusive o Presidente da Repú- são respondidas, em que as dívidas dos Municípios
bliça que, "ingenuamente" - entre aspas - se diz e dos Estados são negociadas para que possam se
surpreso com a questão, como se a Polícia Fede- calar em função de um fluxo de caixa, o que não
ral não fosse um órgão afeto e subordinado ao ga- representa nenhum mérito para o Governo Federal.
binete da Presidência. Mais ainda: o empenho com que o Governo tem in-

O antigo Fundo social de EmOergência, agora sistidó junto à sua base de sustentação para não tra-
rebatizado de Fundo de Estabilização Fiscal, traz, zer suas assinaturas à criação da CPI do Caso Si-
cada vez mais, um sabor amargo para o nosso País, vam de~nstra que esta Casa começa a perder o
a partir de ações que, ao invés de consolidar a práti- seu objetivo principal, o da transparência, o de eluci-
ca da democracia entre nós, tenta calar esta Casa e dar os milhares de eleitores que depositaram seu
impedir o exercício das suas legítimas atribuições: voto e ~ua confiança em nós. Mais do que isso: o
discutir as diversas questões de interesse nacional. descrédito do Governo Federal, por atitudes como

Sr. Presidente, gostaríamos de chamar aten- essa, não trazem nenhum tipo de corroboração.
ção principalmente da base governista para o fato Esta Casa não se demitirá do seu papel fundamen-
de que a votação do agora batizado Fundo de Esta- tal, democrático, de negar seu voto para esse Fun-
bilização Fiscal pode trazer prejuízo ainda maior do, o que não se dá isoladamente, mas dentro de
para outras questões que carecem de respostas. um conceito maior, que é, pelos menos, o de não
Refiro-me ao percentual de 20% atribuído ao Fundo trater desconfiança para esta Casa.
de Emergência, que até agora não fez jus ao seu O SR. PRESIDENTE - (Luís Eduardo) - Con-
nome. Principalmente por ser uma disposição transi- cedo a palavra ao Deputado Márcio Fortes, que fala-
tória, não poderia sequer ter recebido emenda. Esta rá a favor.
matéria peca por sua inconstitucionalidade e por não O SR. MÁRCIO FORTES (PSDB - RJ. Sem
tr~er em seu bojo as respostas. às, questões sociais revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa-
mais. prementes.. Refiro-me, prinCipalmente, à au- dos, acabamos de ouvir a Deputada Teima de Sou-
sêncla de recursos para o setor da educação e da za e é incrível como é absolutamente possível con-
saúde. Mais ainda quando sabemos da situação vivi- cordar com S. Exª- no sentido de que temos de lutar
da pela Nação com os conflitos de terra e a ausên- juntos para providenciar uma reviravolta na lamentá-
cia de respostas cabais para os problemas do cida- vel situação social do Brasil, que todos conhecemos.
dão comum em contraste com o apoio, revelado Sabemos das dificuldades e temos de enfrentá-Ias
pela Medida Provisória nQ. 1.179, à questão da fusão buscando uma solução. A solução definitiva com~
dos bancos. - também concordamos - com a eliminação da infla-
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ção. Concordamos que apenas a eliminação de uma
inflação mineral de 50/0... que corrói os salários do pri
meiro ao último dia de cada mês, não dá a ninguém
condição de ordenar sua vida, sequer de exercer a
cidadania. Trata-se de um processo penoso, de que
ainda não estamos livres.

O que precisa ficar claro na proposta final do
Relator Ney Lopes sobre o Fundo de Estabilização
Fiscal, é que este Fundo é parte incorporado ao pro
cesso de eliminação da inflação, em primeiro lugar.
Esse fundo foi institufdo no começo de 1994 - antes
ainda da instituição da URV _~ muito antes do Plano
Real - e sua existência foi fundamental para que as
finanças públicas tivessem GDnsistência, para que
não houvesse perda de substância na moeda orna
mentária e, por fim, para que os recursos públicos
orçados pudessem ser os que efetivamente se de
sembolsa ao final de cada exercfcio. O processo,
por não estar conclufdo, necessita de um prolonga
mento do prazo de existência do Fundo.

Seu novo nome, Fundo de Estabilização Fiscal,
corresponde mais.corretamente ao que efetivamente
é a razão da usa existência. O Fundo nunca foi de
emergência, mas sim provisório, porque se preten
dia com ele - e assim se conseguiu substituir o ga
nho inflacionário das finanças públicas, que brusca
mente deixava de existir com a eliminação da infla
ção nos patamares em que estava, mas que precisa
continuar a existir para que efetivamente se acabe
com o conceito inflacionário no Pafs, que ainda é
substancialmente alto para os padrões de desenvol
vimento que se precisa ter.

Vinte por cento ao ano, um número invejável
pelos tradicionais padrões brasileiros dos últimos
anos, é ainda excessivamente alto. Para confirmar
isso basta ver- a proposta orçamentária de 1996,
que, sem a .aprovação do Fundo hoje, não deixará
margem a um único centavo para investimentos com
recursos públicos federais. É bom que se repita que,
não aprovado oFundo, a totalidade das receitas pre
vistas será consumida com. beneficios da Previdên
cia, pagamentos de salários a ativos e inativos,
transferências constitucionais para Estados e Muni
cfpios, diversos subsfdios em vários setores da eco
nomia e custeio para pagamento de pessoal. E es
ses pagamentos são todos, evidentemente, obriga-
tórios. .

O destaque de recursos para o Fundo, que de
resto não diminui em nada as bases tributárias exis
tentes ao final de 1993, simplesmente pretende fa
zer existir recursos para investimentos, que estão

sendo apreciados com muita celeridade e bastante
competência pela Cor!1issão Mista de PiaDOS e Or
çamentos. Se nada houver.em relação ao Fundo,
nada se precisa fazer na Comissão de Orçamento,
porque não haverá recursos para investimentos.

O desempenho orçamentário dos últimos anos
é claro em relação a isso. Da parcela de custeio de
1993, apenas um terço se conseguiu desembolsar;
da de 1994, apenas 20%; e da de 1995, mais ou
menos a metade. O que se quer do composto orça
mentário, de cuja parte integrante é o Fundo de Es
tabilização Fiscal, é conseguir d.esembolsar, ao final
de 1996, 100% daquilo que tenha sido orçado, so
bretudo para não obrigatório, ou seja, os orçamentos
para investimentos.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Conce
do a palavra, para encaminhar a matéria, ao Deputa
do Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdob - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, voltamos à votação do Fundo So
cial de Emergência.

A Câmara dos Deputados deverá encerrar hoje
a votação da proposta de Emenda à Constituição
que prorroga a vigência do Fundo Social de Emer
gência. Inicialmente o Governo pretendia prorrogá-lo
por mais quatro anos, entretanto deverá se confor
mar com apenas um ano e meio.

Gostaria inicialmente de destacar que a vota
ção que logo mais deverá se processar ocorre den
tro de um delicado momento da vida nacional. O
Pafs inteiro encontra-se perplexo com as denúncias
de que um assessor do Presidente da República,
com intimidade até para recomendar qual tipo de
meias e roupas deveria usar o Chefe da Nação, es
taria favorecendo a multinacional Raytheon no Pro
jeto Sivam, cujo valor é de 1 bilhão e 500 milhões de
reais. Não fosse a revelação feita pela revista IstoÉ
da conversa telefônica entre o assessor presidencial
e o representante da Raytheon, o destino senhor
logo mais estaria representando os interesses brasi
leiros no México, onde já iniciava suas intermediaçõ
es escusas.

Um outro fato grave também causa perplexida
de aos brasileiros. Como entender que um governo
com dificuldades até para pagar seus funcionários
repasse, em menos de três meses, cerca de 8 bilhõ
es de reais para salvar bancos falidos? E mais:
como aceitar que, para salvar banqueiros e suas ins
tituições falidas, o mesmo governo se disponha a
bancar um programa de Reestruturaçãp do Sistema



Então, srªs e Srs. Parlamentares, como acredi
tar que o Governo precisa quebrar a rigidez orça
mentária através do Fundo Social de Emergência
para conter o déficit público, assegurando a estabili
dade da economia e do Plano Real? Basta dizer que
montante a ser destinado aos bancos eqüivale a
75% dos cerca de 22 bilhões de reais que deverão
compor o Fundo.

Neste sentido quero destacar que, se por um
lado considero negativa 'a prorrogação proposta, e
por esta razão posiciono-me contra, por outro lado
acredito que o debate sobre a matéria serviu para
revelar a demagogia feita para a aprovação do Fun
do Social de Emergência. Em primeiro lugar ficou
claro que não há nada de social, nem de emergên
cia, como afirmou o próprio Ministro da Fazenda,
Pedro Malan, em debate realizado na Comissão Es
pecial que analisou a PECo Assim não é difícil enten
der Por que o Fundo não destinou recursos para pro
gramas de saneamento e habitação, de grande rele
vância social.

Alega ainda o Governo que o Fundo não pro
vocou perdas para Estados e Municípios. Entretanto
é o próprio Tribunal de Contas da União que des
monta essa alegativa. O relatório do TCU afirma tex
tualmente: o FSE ocasionou redução no montante
dos recursos destinados aos Fundos de Participação
equivalente a 6,7%, em 1994, e 8,5% de janeiro a
agosto de 1995. Diante da afirmação do Ministério
da Fazenda de que o plano de Estabilização Econô
mica proporcionou'crescimento da arrecadação dos
impostos vinculados aos citados Fundos, o relatório
do TCU informa que os incrementos da arrecadação'
de impostos destinados aos Fundos também ocorre-

, ram nos anos de 1990 e 1993, sem que houvesse
desvinculação, por parte do Governo Federal, dos
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Financeiro ao custo Çlpfoximado de 15 bilhões de recursos para os Estados e Municípios. Além disso
reais? Somente para efeito de comparàção, quero as leis aprovadas no bojo do referido Plano de Esta-
destacar que a gentileza governamental custará três bilização, continuarão, e sua maior parte, a produzir
vezes mais que o montante de recursos que a Re- seus efeitos incrementais sobre a arrecadação do
ceita Federal pretende arrecadar a partir das altera- Imposto de Renda, independentemente da prorroga-
ções feitas no Imposto de Renda de Pessoa Jurídica ção do FSE.
e do valor que O· Ministério a Saúde espera obter Ora, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, se
coma a aprovação da CPMF. O dinheiro a ser desti- o Governo pretende obter mais recursos deveria
nado aos banqueiros daria para executar dez proje- buscá-los onde estão. Para isto adotar, implementar
tos semelhantes ao Sivam nesses preços superfatu- entre outras medidas, uma reforma tributária justa
rados da Raytheon. ~ um valor tão grande que o que realmente cobrasse mais de quem tem maior
Governo deverá enviar, ainda este ano, mensagem capacidade de pagar e a redução das astronômicas
alterando o Orçamento Geral da União para redefinir taxas de juros que inviabilizam a produção nacional
a previsão da renúncia fiscal para o ano de 1996. E e promovem uma gigantesca sangria de recursos
para tanto novos cortes de despesas deverão ocor- para pagar a dívida pública.
rer. Deste modo, por considerarmos o agora deno-

minado Fundo de Estabilização Fiscal prejudicial ao
financiamento dos setores sociais, como seguridade,
educação, habitação popular e aos fundos de partici
pação dos Estados e Municípios e de desenvolvi
mento regional, encaminhamos o voto contra sua
aprovação. Pedimos a todas as bancadas que vo
tem contra a aprovação do Fundo Social de Emer
gência, agora denominado Fundo de Estabilização
Fiscal.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao último orador, para encaminhamen
to, Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (pSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, se não fosse o Plano Real, que
combate a inflação, não teríamos possibilidade al
guma de estar discutindo esse projeto e estaria
estabelecido o caos no País, com um processo in
flacionário crescente e com a destruição do setor
público brasileiro.

Há um ano e meio, desde a criação da URV
até a implantação da moeda real, no início do ano
passado, estamos convivendo com um plano de es
tabilização da economia. ~ evidente que os proble
mas que o País tem hoje são muitos e remontam a
décadas. O Estado brasileiro foi-destruído há mais
de uma década e vive agora à'míngua. Vivemos
uma situação de penúria e de grande dificuldade.
Além do modelo econômico, político e social falido,
temos um Estado falido.

Imaginem, srªs e Srs. Parlamentares, o orça
mento deste ario, que para investimentos destina
mais de 8 bilhões de reais. Todo o País está na ex
pectativa de que míseros 8 bilhões sejam aplicados
em 5 mil Municípios brasileiros, em 27 Estados e no
Distrito Federal. Ora, é ridículo esta discussão.



REQUERIMENTO~

REQUERIMENTO~

REQUERIMENTO Nº-

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do artigo 161, inciso I do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, destaque para votação em se
parado da expressão: ou a serem criados, constante

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado da Expressão
...prioritariamente..., constante. do art. 71 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias con
forme a redação proposta pelo art. 1º- do Substitu
tivo à Proposta de Emenda à Constituição nº
163/95.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1995. 
Miro Teixeira, Líder do PDT - Jaques Wagner, Lí
der do PT.

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da expressão ... já insti
tuídos ou a serem criados, constante do art. 72 do
Ato das _Disposições Constitucionais Transitórias
conforme a redação proposta pelo art. 2º- do Substi
tutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº
163/95.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1995. 
Miro Teixeira, Líder do PDT - Jaques Wagner, Lí
der do PT.
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O Governo precisa viabilizar-se. Viabilizado o O SR. ·PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Há so-
Governo Federal, viabiliza-se o setor público. Daí a bre a mesa os seguintes
necessidade do Fundo de Estabilização Fiscal. OS REQUERIMENTOS DE DESTAQUES
Estados e Municípios vão na mesma direção. O Go-
verno Fernando Henrique Cardoso tem o maior inte- REQUERIMENTO Nº-
resse na viabilização dos Estados e dos Municípios, Senhor Presidente,
está discutindo a questão com muita clareza e dis- Requeremos nos termos do art. 161 do Regi-
cernimento, através do Senado da República, para mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
encontrar alternativas em relação a suas dívidas e para votação em separado da expressão ...e despe-
seus problemas. Também há o problema dos Muni- sas orçamentárias associadas a programas de rele-
cípios. Não será a votação de um destaque que irá vante interesse econômico .e social, constante do
resolvê-Io, mas, sim, uma decisão do Governo, jun- art. 71 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
tamente com o Parlamento. sitórias conforme a redação proposta pelo art. 1º- do

Voto favoravelmente ao Fundo de Estabiliza- Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº-
ção Fiscal da maneira como o Relator Ney Lopes 163/95.
estabeleceu e aprovamos no primeiro turno, sem Sala das Sessões, ·22 de novembro ode 1995. -
mexer na sua estrutura. Faço um apelo aos muni- Miro Teixeira, Líder do PDT - Jacques Wagner, Lí-
cipalistas, aos que realmente têm preocupação derdo PT.
com a questão nacional, dos Estados e dos Muni
cípios.

~ evidente que alguns setores da oposição não
têm a responsabilidade da governabilidade. Eles fa
zem oposição por oposição, e não uma oposição
construtiva, no sentido de buscar alternativas, como
já ocorreu no passado, quando fazíamos a transição
com Itamar Franco e houve um sério compromisso
por parte da oposição, que ajudou a derrubar Collor
de Melo. O Governo é democrático. Foi legitimado
nas urnas com o voto da maioria do povo brasileiro,
que clamava por mudanças. Precisamos continuar
dando apoio ao Governo Fernando Henrique Car
doso. O Fundo é apenas um item de toda a estru
tura de reformas. ~ um item importante e funda
mentai, a alternativa encontrada para viabilizar o
setor público.

srªs e Srs. Parlamentares, a inviabilização do
Governo Federal significa a inviabilização do todo.
Temos problemas na agricultura, que estamos admi
nistrando; há problemas em setores da economia,
que estão sendo administrados; agora, para a crise
do sistema financeiro, busca-se inteligentemente, de
maneira transparente e democrática, encontrar alter
nativas de viabilização.

Portanto, Sr. Presidente, confio no Governo
Fernando Henrique Cardoso, que tem ainda três
anos pela fre~te. ~ preciso acreditar no Governo,
porque acreditar nele significa acreditar no Brasil,
em nós mesmbs, Parlamentares, que estamos nesta
Casa representando o povo brasileiro.

Por isso, encaminho o voto favorável ao Fundo
de Estabilização Fiscal, que será votado hoje e, se
Deus quiser, aprovado.
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do inciso IV, artigo 72 do artigo ~ da Redação para
o Segundo Turno da Proposta de Emenda à Consti
tuição nº- 163-B, de 1995, que altera os artigos 71 e
72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias, introduzidos pela Emenda Constitucional de
Revisão nº- 1, de 1994.

Sala das Sessões, 2 de novembro de 1995 
Alexandre Cardoso, vice-Iíder do Bloco Parlamen
tar PSB/PMN - Aldo Arantes, vice-Iíder do PCdoB
~ Miro Teixeira, líder do PDT.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do artigo 161, inciso I do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, destaque para votação em se
parado da expressão: e despesas orçamentárias as
~iadas a programas de relevante interesse social,
constante do artigo 71 , do artigo 1Q. da Redação para
'0 Segundo Turno da Proposta de Emenda à Consti
tuição nº- 163-B, de 1995, que altera os artigos 71 e
72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias, introduzidos pela Emenda Constitucional de
Revisão nº- 1, de 1994.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. 
Deputado Alexandre Cardoso, Vice-Líder do Bloco
PSBlPMN - Aldo Arantes, Vice-Líder do PCdoB 
Miro Teixeira, Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Requeiro, nos termos do inciso I do art. 161
do Regimento Interno, destaque para votação
em separado das referências ao inciso 11 cons
tantes do Inciso IV do art. 72 e do § 2Q. do mes
mo artigo, na redação dada pelo art. 2Q. da PEC
nQ. 163/95.

Sala das Sessões, de novembro de 1995. 
Aldo Rebelo, Líder do PCdoB - Inácio Arruda,
PCdoB - Alexandre Cardoso, Vice-Líder do' Blo
co Parlamentar, PSB/PMN - Sérgio Carneiro,
Vice-Líder do PDT - Sandra Starling, Vice-Líder
do PT.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do artigo 161, inciso I do Regimento Interno desta
que para votação em separado, da expressão inci
sos 11, constante do § ~ do artigo 72, do artigo ~,

da redação para o segundo turno da Proposta de
Emenda à Constituição nº- 163, de 1995, passando o
parágrafo citado a ter a seguinte redação:

§ 2Q. As parcelas de que tratam os incisos I, 111
e IV serão previamente deduzidas da base de cálcu
lo de qualquer vinculação ou participação constitu
cional ou legal, não se lhes aplicando o disposto nos
artigos 159,212 e 239 da Constituição.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. 
Sandra Starling, Vice-Líder do PT - Paulo Bernar
do, Vice-Líder do PT - Haroldo Lima, Vice-Líder do
PCdoB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do artigo 161, inciso I do Regimento Interno desta
que para votação em separado, da expressão e des
pesas orçamentárias associadas a programas de re
levante interesse econômico e.social, constante do
artigo 71, do artigo 1Q., da redação para o segundo
turno da Proposta de Emenda à Constituição nº- 163,
de 1995, que altera os artigos 71 e 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias introduzi
dos pela Emenda Constitucional nº-1 , de 1994.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. 
Sandra Starling, Vice-Líder do PT - Paulo Bernar
do, Vice-Líder do PT - Haroldo Lima, Vice-Líder do
PCdoB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do artigo 161, inciso I do Regimento Interno desta
que para votação em separado, da expressão a qual
nos exercícios financeiros de 1994 a 1995, bem as
sim no período de" 1Q. de janeiro de 1996 a 30 de ju
nho de 1997, constante do inciso 111, do artigo 72, do
artigo 2Q., da redação para o segundo turno da Pro
posta de Emenda à Constituição nº- 163, de 1995,
que altera os artigos 71 e 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias introduzidos pela Emen
da Constitucional nº- 1, de 1994.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1995. 
Sandra Starling, Vice-Líder do PT - Paulo Bernar
do, Vice-Líder do PT - Haroldo Lima, Vice-Líder
do PCdoB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do artigo 161, inciso I do Regimento Interno desta
que para votação em separado, da expressão ou a
serem criados, constante do inciso IV, do artigo 72,
do artigo 2Q, da redação para o segundo turno da
Proposta de Emenda à Constituição nº- 163, de



PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N2.163 DE 1995

Art. 72. Integram o Fundp Social cf~
Emergência:

1- ~ IJ.;

Art. 1Q o art. 71 do Ato das Disposições.Consti
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguin
te redação:

Ressalvados os destaques:
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se

nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição,
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucio
nal:
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1995; que altera os artigos 71 e 72 do Ato das Dis- 11 - a parcela do produto da arrecada-
posições Constitucionais Transitórias 'iQtroduzidos ção do imposto sobre renda e proventos de
pela Emenda Constitucional fl!l1, de 1994. qualquer natureza e do imposto sobre ope-

Sala das Sessões, 21 de novembro de 19Q5. - rações de crédito, câmbio e seguro, ou rela-
Sandra Starling, Vice-Líder do PT - Paulo Bel118r- tivas a títulos e valores mobiliários, decor-
do, Vice-Líder do PT - Haroldo Lima, Vice-Líderl do rente das alterações produzidas pela Lei ~
PCdoB. 8.894, de 21 de junho de 1994, e pelas Leis

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou n2s 8.849 e 8.848, ambas de 28 de janeiro
submeter a votos a de 1994, e modificações posteriores;

111 - a parcela do produto da arrecada
ção resultante da elevação da alíquota da
contribuição social sobre o lucro dos contri
buintes a que se refere o § 1Q do art. 22 da
Lei fl!l8.212, de 24 de julho de 1991, a qual,
nos exercícios financeiros de 1994 e 1995,
bem assim no período de 1Q de janeiro de
1996 a 30 de junho de 1997, passa a ser de
trinta por cento, sujeita a alteração por lei or
dinária, mantidas as demais normas da Lei
fl!l 7.689, de 15 de dezembro de 1988;

IV - vinte por cento do produto da arre
cadação de todos os impostos e contribuiçõ
es da União, já instituídos ou a serem cria
dos, excetuado o previsto nos incisos I, 11 e
111, observado o disposto nos §§ 3Q e $;

V - a parcela do produto da arrecada
ção da contribuição de que trata a Lei Com
plementar ~ 7, de 7 de setembro de 1970,
devida pelas pessoas jurídicas a que se re
fere o inciso 111 deste artigo, a qual será cal
culada, nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, bem assim no período de 12. de janeiro
de 1996 a 30 de junho de 1997, mediante a
aplicação da alíquota de setenta e cinco
centésimos por cento, sujeita a alteração por
lei ordinária, sobre a receita bruta operacio
nal, como definida na legislação do imposto
sobre renda e proventos de qualquer nature
za;e

VI- ......................................................•
§ 1Q .

§ 2Q As parcelas de que tratam os inci
sos I, li, 111 e V serão previamente deduzidas
da base de cálculo de qualquer vinculação
ou participação constitucional ou legal, não
se lhes aplicando o disposto nos arts. 159,
212 e 239 da Constituição.

§ 3Q A parcela de que trata o inciso IV
será previamente deduzida da base de' cál
culo das vinculações ou participações cons
titucionais previstas ,!os arts. 153, § SQ, 157,
11,212 e 239 da Constituição.

Art. 71. Fica instituído, nos exercícios
financeiros de 1994 e 1995, bem assim no
período de 1Q de janeiro de 1996 a 30 de ju
nho de 1997, o Fundo Social de Emergên
cia, com o objetivo de saneamento financei
ro da Fazenda Pública Federal e de estabili
zação econômica, cujos recursos serão apli
cados prioritariamente no custeio das ações
dos sistemas de saúde e educação, benefí
cios previdenciários e auxnios assistenciais
de prestação continuada, inclusive liquida
ção de passivo previdenciário, e despesas
orçamentárias associadas a programas de
relevante interesse econômico e social.

§ 1Q Ao Fundo criad~ por este artigo
não se aplica o disposto na parte final do in
ciso 11 do § 92. do art. 165 da Constituição.

§ 2º- o Fundo criado por este artigo
passa a ser denominado Fundo de Estabili
zação Fiscal a partir do início do exercício fi
nanceiro de 1996.

§ SQ O Poder Executivo publicará de
monstrativo da execução orçamentária, de
periodicidade bimestral, no qual se discrimi
narão as fontes e usos do Fundo criado por
este artigo.

Art. 2º- O art. 72 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguin
te redação:



Srs. Deputados que não se encontram nas
bancadas, queiram acionar o botão preto do painel
até que as luzes do posto se apaguem.

Srs. Deputados que não registraram seus vo
tos, queiram fazê-lo, dentro de instantes, nos postos
avulsos.

O SR. JOSÉ ANfBAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. JOSÉ ANfBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
voto sim. ;

O SR. DEPUTADO EDINHO ARAÚJO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.
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§ 4º- O disposto no parágrafo anterior O SR. JOSÉ ANfBAL (PSDB - SP. Sem revi-
não se aplica: aos recursos previstos nos são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB,. do mes-
arts. 158, 11, e 159 da Constituição. mo modo como se manifestou no primeiro turno de

. § 5º- A parcela dos recursos provenien- votação, vota com convicção pela reafirmação da
tes do imposto sobre renda e proventos de aprovação do Fundo de Estabilização Fiscal.
qualquer natureza, destinada ao Fundo 80- O PSDB vota sim.
cial de ~mergência, nos termos do i~cis~ 11 O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
d~ste artlg~, nãopoderá exceder a cinco In- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB,
telros e seis décimos por cento do total do coerente com a posição tomada no primeiro turno e
produto da sua arrecaqação. ciente da importância da aprovação do Fundo para

Art 3º- Esta Emenda Constitucional entra em manutenção da estabilidade econômica, vota sim.
vigor na data de sua publicação. O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA (Bloco - PFL -

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para a PE. Sem revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente,
orientação das respectivas ~ncadas, como votam que todos os fatos relacionados com o Fundo de Es-
os Srs. líderes? tabilização Financeira já foram explicados. Por ser

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdob - CE. Sem re- da mais alta importância para a estabilização econô-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdob vota não. mica do País e para a preservação do Plano Real, o

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB _ Bloco PFUPTB encaminha o voto sim.
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB .0 S~. ~RESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
vota não. dêncla soliCita à todos os Srs. Deputados que to.:

O SR. JAQUES WAGNER (PT _ BA. Sem re- ~m seus lug~es, a fim de ter início votação pelo
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT, a exemplo sistema eletrÔniCO. •
do primeiro turno 't:Je votação desta emenda, votará O SR. PRESIDENTE (LUIS Eduardo) - Srs.. De-
não, desta feita com razão adicional, com outro ar- p~dos que se ~ncontram nas bancadas, queiram
gumento: foi editada a medida provisória da fusão registrar seus códigos de V?tação. .
dos bancos. Foi feita a fusão dos bancos Unibanco e Srs. Deputados, queiram selecionar seus vo-

Nacional. O Banco Central achou por bem investir tos.
cerca de 12 milhões de reais no saneamento do sis
tema financeiro, ou parte dele, pois não o fez no
caso do Banco Econômico. Mas provavelmente o
fará, colocando mais dinheiro ainda. E agora vem a
esta Casa pedir que aprovemos o corte de 20% do
Orçamento, inclusive na área social.
Confesso que a incongruência da atitude do Gover
no só faz o PT ter mais segurança ainda no voto não
ao Fundo de Estabilização Fiscal, até porque a esta
bilidade financeira, para os banqueiros, já foi feita
com a medid;:i provisória.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota da
mesma forma como votou no primeiro turno: não.

O SR. EUJÁCIO SIMOES (Bloco - PL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PUPSC/PSD vota favoravelmente à emenda, como
fez no primeiro turno.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota não.

, O SR. ERALDO TRINDÀDE (PPB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota sim

. ào 'substitutivo, tendo naturalmente a oportunidade
de se pronunciar a respeito dos destaques que se
rão apresentados em seguida. O PPB vota sim.



Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Luciano Castro - PPB- Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

O SR. JAQUES WAGNER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, há muitos Depu
tados faltando ainda? Mais quanto tempo V. Exª es
perará?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou en
cerrar assim que o fluxo se interromper completa
mente.

O SR. TILDEN SANTIAGO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei sim, mas
meu voto é não.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Este
não é o momento propício para se justificar, Deputa
do Tilden Santiago.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
dência vai proclamar o resultado.

VOTARAM:
Sim-34S
Não -101
Abstenção - 9
Total-458
A proposta de emenda à Constituição nº

163/95 foi aprovada, em segundo turno, ressalvados
os destaques.

VOTARAM OS SEGUlNTESBENHORES DE
PUTADOS:

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, <> PSDB reC9menda o voto sim.
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O SR. EDINHO ARAÚjO (PMDB - SP. Sem O SR. GERSON PERES -Sr. Presidente, peço
revisão do orador.) - Sr: Presidente, o PMDB reco- a palavra pela ordem.
menda o voto sim. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. ERALDO TRINDADE (pPB - AP. Sem Exª a palavra.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo aos De- O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
putados do PPB que o voto é sim. são do 'orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas in-

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - formar que o Partido Progressista Brasileiro vota
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- sim.
co PFUPTB recomenda o voto sim.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PT reco
menda o voto não.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto sim.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto sim.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB enca
minha voto sim.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS deixa o
voto em aberto, mas eu voto sim.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Blocb/PTB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PTB/PFL vota sim.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lem
bro aos Srs. Deputados que hoje, na sessão do
Congresso Nacional, estaremos votando projeto de
securitização da dívida agrícola. É muito importante
a presença de todos, para que haja quorum. A vota-
ção será nominal.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Vou
encerrar a votação.

O SR. ROMEL ANíZIO ~ Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luíz Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ROMEL ANíZIO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro recomenda o voto sim.
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-Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPB- Sim
Fátima Pelaes ...,. PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB- Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - PPB- Sim
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB- Sim
Gerson Peres - PPB- Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Sim
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Éwerton - PPB- Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Não
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - PPB- Sim

Rondônia

Carlos Camurça - PPB- Sim
Confúcio Moura - PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Abstenção
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
IIdemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvernani Santos - PPB- Sim

Acre

Carlos Airton - PPB- Sim
Célia Mendes - PPB- Sim
Chicão Brígido - PMDB - Sim
Francisco Oiógenes ....: Bloco - PFL - Sim
João Maia - PSDB - Sim

Mauri Sérgio - PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB- Sim
Darci Coelho - Bloco - PFL - Sim
Dolores Nunes - PSDB- Sim
Freire Júnior - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Osvaldo Reis - PPB- Sim
Paulo Mourão - PSDB- Sim
Udson Bandeira - PMDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - PMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Magno Bacelar - s/Partido - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Nan Souza - PPB- Sim
Pedro Novais - PMDB - Sim
Remi Trinta - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PMDB - Sim
Samey Filho - Bloco - PFL - Sim

ceará

Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio Balhmann - Bloco - PFL - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - PPB- Sim
Edson Silva - PDT - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Sim
Inacio Arruda - PCdoB - Não
José Unhares - PPB- Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - PMDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim
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Plau(

Alberto Silva - PMDB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB- Sim
João Henrique - PMDB - Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Abstenção
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim
Waldir Dias - PPB - Sim
Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abnio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB- Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - PMDB - Sim
Roberto Paulino - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Abstenção

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
João Colaço - Bloco - PSB - Sim
José Chaves - s/Partido - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim

Vicente André Gomes - PDT - Não
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Abstenção

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - Bloco - PPB - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
Moacyr Andrade - PPB- Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Sim
Talvane Albuquerque - PPB- Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPB- Não
José Teles - PPB- Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Pedro Valadares - Bloco - PSB - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Não
João Almeida - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - PPB- Sim
Mário Negrornonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PMDB - Sim
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Sim

Pedro lrujo - PMDB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
RolandLavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Simara Ellery - PMDB - Sim
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - PMDB - Sim
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Edson Soares - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Fernando Diniz - PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL -

Ibrahim Abi-Ackel- PPB- Sim
João Fassarella - PT - Não
José Rezende - Bloco - PTB - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PIB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB- Sim
Marcos Lima - PMDB - Abstenção
Maria Elvira - PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB- Sim
Maurício Campos - Bloco - PL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Não
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelrno Leão - PPB- Sim
Osmãnio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Sim
Paulo Heslander - Bloco PTB - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Sandra Starling - PT - Não
Saraiva Felipe - PMDB - Abstenção
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB- Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Sim

Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Sim

Esprrito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Nilton Baiano - PMDB - Sim
Rita Camata - PMDB - Sim
Roberto Valadão - PMDB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB- Sim
Alcione Athayde - PPB- Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - Blooo - PL - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPB- Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
I:ernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair.Bolsonaro - PPB- Não
Jaridira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Sim
José Carlos Lacerda - PPB- Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim
José Maurício - PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB- Sim
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
tindberg Farias - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Mareio Fortes - PSDB - Sim
Milton Temer- PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPB- Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Sérgio Arouea - PPS - Sim
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Simão Sessim - PPB- Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir - PSDB ... Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB- Sim
Arnaldo Madeira - PSD8 - Sim
Ary Kara - PMDB .,... Si'11
Ayres da Cunha - Blocã - PFL - Não
Beto Mansur - PPB- Sim
Carlos Apolinário - PMDB - Sim
Carlos Nelson - PMDB - Abstenção
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Bueno - PPB- Não
Cunha Lima - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Neto - PPB - Sim
Duílio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - PPB- Sim
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montara - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pinotti - PMDB .,... Não
Jurandyr Paixão - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não
Marcelo Barbieri - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim

Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ricardo Izar - PPB- Sim
Robson Tuma - PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitara Kamia - Bloco - PSB - Sim
Vadão Gomes - PPB- Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL.,... Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sfrn

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Não
Augustinho Freitas - PPB- Sim
Gilney Viana - PT - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério S!lva - PPB- Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Jofran Frejat - PPB-Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PP8- Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - PMDB - Sim
João Natal - PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
,Marconi Perillo - PSDB- Sim
Maria Valadão - PPB- Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - PPB- Sim
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Zé Gomes"da Rocha - Bloco - PSD - Sim

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PMDB - Sim
Flávio Derzi - PPB- Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
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Oscar Goldon! -'pMDB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Affonso Camargo - Bloco - PFL - Não
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - PPB- Sim
Chico da Princesa - J;3loco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB- Sim
Elias AbraMo - PMDB - Sim
Flávio Arns - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - PMDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - PPB- Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - PMDB - Sim
Max Rosenmann - S/Partido - Não
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer - PPB- Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Renato Johnsson- PPB- Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PPB- Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

santa Catarina

Edinho Bez - PMDB - Sim
Edison Andrino - PMDB - Sim
João Pizzolatti - PPB- Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - PPB- Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - S/P - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim

Adylson Motta - PPB- Sim
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPB- Sim
Carlos Cardinal - PDT - Não
Darcísio Perondi - PMDB - Não
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Germano Rigotto - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Não
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPB- Sim
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - PPB- Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Nelson Marchezan - S/P- Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel - PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Waldomiro ~ioravante - PT - Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Exª a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer
uma comunicação aos companheiros que conosco
se articularam para a apresentação de destaques
para votação em separado.

Fui procurado pelo Líder do Governo, Deputa
do Luiz Carlos Santos, que nos propôs, numa nego
ciação, que retirássemos os Destaques para vota
ção em separado e, em contrapartida, aqueles parti
dos que apóiam o Governo nesta Casa se compro
metiam, na discussão e votação do ptojeto de reso
lução que trata dos destaques para votação em se
parado, a garantir a atual sistemática dos DVS, fi
cando em aberto para discussão o número máximo
que cada partido ou bloco poderia apresentar, seja
número absolJj1:o,_ seja número proporcional. Mas,
desde logo, ficava- estabelecido que a sistemática
processual do DVS seria mantida. Avaliamos a pro
posta e, antes da votação, retirei os três destaques
para votação em separado que subscrevo, encabe
çando a lista dos Deputados que a apóiam.



O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, é evidente que
um acordo exige e significa concessões de parte a
parte. Concessão feita pelo nosso partido significa
que nós julgamos importante preservar, não para o
PCdoB, para o meu partido individualmente, mas
para esta Casa, para todos os Deputados, uma prer
rogativa democrática que assegure não apenas a in
dependência do Poder Legislativo, mas, fundamen
talmente, o exercício da representação política indi
viduai de cada Deputado dentro desta Casa.
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Neste momento, peço ao Líder do Governo e Líderes quanto aos procedimentos com relação ao
aos Líderes dos partidos que apóiam o Governo que DVS.
também assumam, perante esta Casa, o compro- Este é um compromisso de todos nós.
missa que foi entre nós selado, com o conhecimento O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
e na presença de V. Exª, Sr. Presidente. (Palmas.) são do orador.) - Sr. Presidente, o nosso Partido

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- não esteve presente na reunião, mas já avaliara an-
do a palavra ao Deputado Luiz Carlos Santos. tes esta matéria. Somos favoráveis a que ela não

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB _ SP. so~a nenhuma. alteração, salvo quanto aos novos
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, como bem metodos de aplicação.
disse o Deputado Miro Teixeira,.'realmente o procu- Nós, p?r ex.emplo, pensamos que os DVS de-
rei para buscar um entendimento. Por quê? O DVS é vem s~r racionalizados ~~ -um para dez Deputados
um instrumento fundamental para o funcionamento FederaiS. ~ a noss~ POSI~O, e apr~en~remos.uma
democrático do Poder Legislativo, é um mecanismo emenda neste ~entld,o: a fim de raclo~allza;. ~elxan-
para se buscar eficiência no trabalho legislativo, d~ a ~esma slstematlca para garantir o direito das
para preservar o direito das minorias, da oposição e, mlnonas. ,
portanto, para preservar a convivência democrática ? SR. PRESIDEN~E (~U!S Eduardo) - Peço
nesta Casa, um valor fundamental para o Governo, aos,Lideres que de maneira rapJda apres.entem suas
que quer conviver com o Poder Legislativo de forma poslçõe.s, a fim de que po~amos conclUir com quo-
democrática. Mas esse instrumento tem sido objeto rum pOIS este é necessáno para a manutenção dos
- é uma convicção geral nesta Casa - de abuso na destaques. .
sua utilização. O que queremos é coibir o abuso e O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Preslden-
manter o uso do DVS a serviço do funcionamento do te, peço a palavra pela ordem. ,
processo legislativo. a O SR. PRESIDENTE (LUIS Eduardo) - Tem V.

.. Ex- a palavra.
. P~rta.nto, confirmo o que_disse o D~putad,o O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.

~Iro Teixeira sobre a ma~ute~çao da atual slstem~- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputa-
tlca processual. Vamos dlsc~t1r ~ntre todos os ~arti- do Miro Teixeira, de resto mantendo uma tradição
dos. qual será essa proporcionalidade, mas a slste- sua nesta Casa, foi extremamente fidedigno ao rela-
mática pro?essual fica como um aco,rdo nosso. tar o acordo que as Lideranças partidárias firmaram
. Ima~lno que esses esclar~lmen!os. tenham com o conhecimento de V. Exª-

Sido sufiCientes para o Deputado Miro Teixeira. Portanto, o PMDB, que participou deste acor-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero do, o ratifica e deixa claro o seu compromisso de, já

alertar a Casa para o fato de que, inde- na semana que vem, sentar-se à mesa com as de-
pendentemente do acordo feito entre os Srs. Líde- mais Lideranças Partidárias para discutir o aspecto
res, com o meu conhecimento, ainda teremos hoje numérico acerca de destaque para votação em se-
três votações nominais. parado.

A Presidência apela aos Srs. Deputados para
que não deixem o plenário, a fim de facilitar a vota
ção dos destaques e ser realizada, ainda hoje, a
sessão do Congresso Nacional.

O SR. JOSÉ ANfBAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR., JOSÉ ANfBAL (pSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB não partici
pou diretamente deste entendimento. Foi uma falha
de comunicação nossa em função da rapidez e da
pressa do momento.

Mas é f.undamental dizer que o Líder do PSB,
Deputado Alexandre Cardoso, manifestou que terá
também a mesma compreensão de todos os demais
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O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- é importante se ter em conta que todos os partidos
te, peço a palavra pela ordem. desta Casa devem participar dessas reuniões. Mas

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. no debate que travamos, na última vez em que foi
Exª a palavra. apresentada a questão do destaque para votação

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - em separado, alertamos a Casa para considerar o
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta rlsco da ditadura das maiorias, impedindo o funcio-
hora, o Bloco PFUPTB concorda com esse acordo, namentoaemõcrático"-das minorias. Acreditamos
mas, por uma questão de justiça, gostaria de dizer também que o entendimento a que chegaram é do
que desde 2 semana passada vimos mantendo en- mais alto nível e._atende tanto as maiorias quanto as
tendimentos com o Líder do PT, -Deputado Jaques minoriãS".--Portanto, somos favoráveis ao entendi-
Wagner, a respeito de destaque para votação em mento.
separado. OSR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a

Nós, desde. a primeira hora, entendemos que o mesa o seguinte requerimento:
DVS é um instrumento democrá~co. No entanto, não Sr. Presidente, requeremos a V. E?,ª, nos ter-
pode ser usado para obstruçao, tampouco para mos do art. 161, inciso I, do Regimento Interno, des-
chantage~.. . taque para votação em separado da expressão e
. . ~or ISSO, Sr. Pr~idente, um novo projeto que despesas orçamentárias associadas a programas de

discipline essa matéria e possa realmente dar à relevante interesse econômico e social constante do
Oposição o direito de discutir em mais profundidade art. 71, do artigo 1Q, da redação para ~ segundo tur-
é fundamen.~1. . . .. no da Proposta de Emenda à Constituição nQ 163,

(\ partlcl~açãod? nobr,? ~eputado Miro Telxel- de 1995, que altera os arts. 71 e 72 do Ato das Dis-
ra fOI da mais alta ImpOrtân~la para c~lebrarmos posições Constitucionais Transitórias, introduzidos
este acordo e,por certo, sera também Importante pela Emenda Constitucional. riº- 1, de 1994.
par~ que possamos, sentand? à mesa, encontrar um Sala elas Sessões, 21 ·de novembro de 1995. _
cammho para ~ue ,o .oVS seja realmente usado em Assinam: Sandra Starling Vice-Líder do PT' Paulo
favor da nossa instituiçãO. ., '.. . '. .

_ O SR. ALEXANDRE CARDOSO _ Sr. Presi- ~í~;a~~~C~~~~Llder do PT, e Haroldo Lima, Vlce-
dente, peço a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. A SRA. SANDRA STARLlNG - Sr. PreSidente,
Exª a palavra. peço a palavra pela ordem.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (BJoco/PSB - O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regi- Exªapalavra.
mentalmente, o DVS já estaria retirado, mas eu, for",." A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem
malmente, retiro-o, dizendo aos Srs. Líderes que é revisão da oradora.) - Sr. Presidente, como já foi
da maior importância democrática que numa reunião apresentado esse destaque na votação ~e' primeiro
de liderança todos os partidos estejam presentes e turno e já é amplamente conhecida nossa posição,
não que as decisões sejam tomadas e comunicadas vamos votar não e liberar a bancada para que vote
posteriormente. como·Ihe aprouver.

En~o, o Partido ~ocialis!B- Brasileiro ~nsi<;l~ra O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo-
o. entend~mento ? c.ammho, poiS supera as dlvergen- tação o destaque. Peço aos Srs. Deputados que to-
clas haVidas prlnclpal~ente ,nesta Casa. Portanto, mem seus lugares.
formalmente, em plenáriO, retiro o destaque para vo-
tação em separado. Quem quiser manter o texto votará sim; quem

O SR. SÉRGIO AROUCA _ Sr. Presidente, quiser retirar a expressão do texto votará n~o.

peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) .-;- Como
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. votam os Srs. Líderes?

Exª a palavra. O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS tam- sista Brasileiro vota sim.
bém não participou da reunião que chegou a: esse O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
entendimento. Acredito que isso tenha ocorrido em Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB,
virtude de uma falha de convocação. EntendQ que mantendo a coerência do primeiro turno, vota sim.



O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro vota sim.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONO (PMDB - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
encaminha o voto sim.

O SR. Luis CARLOS HAULY (PSDB - PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto Sim.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG: Sem
revisão da oradora.) - O PT recomenda o voto não,
Sr. Presidente.
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O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- PE. Sem revisão do orador.) - Aos Srs. Deputados,
dente,.o PSDB encaminha o voto sim. que chegam ao plenário neste instante, o Bloco

O SR. ELTON ROHNELT (Bloco/PSC - RR. PFUPTB recomenda o voto sim.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PUPSC/PSD vota sim. (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - O PSDB, Sr.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem Presidente, reitera a todos os Parlamentares da ban-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota cada o voto sim, pela manutenção do substitutivo.
não. O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem re- são do orador.) - O PPB vota sim, Sr. Presidente.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi-
não. são do orador.) - O PT vota não, Sr. Presidente.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - O SR. JOSÉ THOMAZ NONO (PMDB - AL.
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- Sem revisão do orador.) - O PMDB vota sim, Sr.
co PFUPTB encaminha o voto sim. Presidente.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou fa-
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB zer um apelo aos Srs. Deputados para que perma-
vota não. neçam no plenário, a-fim de que possamos rapida-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _. Faço mente votar os dois destaques restantes e possa-
um apelo a todos os Srs. Deputados para que com- mos concluir o processo de votação antes da sessão

Pareçam ao plenário a fim de ter início a votaça-o do Congresso, Faço este apelo porque matérias im-
portantesconstam na ordem do dia da sessão do

pelo sistema eletrônico, para que todos nós possa- Congresso.
mos'concluir rapidamente o processo de votação. O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA _ Sr. Presiden-

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- te, peço a palavra pela ordem.
cadas queiram registrar os seus código~ de votação. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardc) _ Tem V.
(Pausa.)

Exª' a palavra.
Srs. Deputados, queiram selecionar os seus O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL _

votos. PE. S~m revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- co PFUPTB recomenda o voto sim.

cadas queiram acionar o botão preto do painel, até O $R. BETO LELlS (Bloco/PSB - BA. Sem re-
que as luzes do posto se apaguem. . I

O SR. SÉRGIO CARNEIRO _ Sr. Presidente, visão do orador.) - O PSB vota não. Eu gostaria que
V. Exª considerasse o meu voto na primeira vota- .

peço oapaslavpraRPEeslalDoErdNemE' L ' Ed d T V ção...
R. T (UIS ua~ o) - em . O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não é o

Exª' a palavra.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDr - BA. Sem momento exato.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota O SR. BETO LELlS - ...como sendo não, por-
que eu estava em audiência com o Presidente do Innão.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO era.
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB encaminha o voto sim.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª' a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, solicitamos aos co
legas do Partido Progressista Brasileiro que estão
nos seus gabinetes que venham urgentemente ao
plenário, pois a votação está se processando.

O nosso voto é sim.



o Sr. Márcio Fortes, § 2P- do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Corno
votam os Srs. Líderes?

. O SR. INOC~NCIO· OLIVEIRA (810co/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 0810
co PFUPT8 encaminha o voto sim.

Apelo aindá aos Srs. Deputados que se encon"'
tram nas diferentes dependências da Casa a fim de
que acorram imooiatamente ao plenário, pois esta
mos em plena.período de votação nominal, pelo sis
tema eletrônico, de uma 'PEC, que requer quorum
qualificação de três quinto. É preciso que a Câmara
dos Deputados' decida sobre a matéria com a res
ponsabilidade de um quorum bastanté alto.

O SR. ARTHUR VIRG(LIO (PSD8 -~M. Sem
revisão do orador.) - Sr • Presidente, o PSD8 reco
menda à banca de apoio ao Governo, e não apenas
a seus Deputados, voto sim, pelas razões brilhante
mente expostas da tribuna pelo Deputado Inocêncio
Oliveira.

Apelo veementemente aos nossos ilustres co
le,gas que venham livremente expressar os seus vo
tos. É incoerente que não apresentemos neste capí-
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O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa tulo específico o quorum a que nos habituamos
a cadeira da presidência, que é ocupada nesta Casa, e que faz desta legislatura uma das
pelo Sr. Márcià Fortes; § 2P- do artigo 18 do mais eficazes sob o ponto de vista da estatística e
Regimento Interno. uma das mais promissoras sob o aspecto de debate

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (810co/PFL - político. .
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 810- Tenho a certeza de que neste momento póde-
co PFUPT8, recomenda o voto sim. mos falar por toda base de apoio ao Governo e, sem

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZlO (PSD8 dúvida, acredito ser de interesse dos demais parti-
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o dos que o quorum se faça expressivo, para que a
PSD8 recomenda a sua bancada votar sim, pela Casa fale cristalinamente.
manutenção do texto do substitotivo do Relator. O PSD8 recomenda o voto sim.

. A SRA. SANDRA STAR~ING (PT - MG. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís: Eduardo) _ Peço
reVisão da oradora.) - Sr. Pr~,dente, o PT vota não. aos Srs. Deputados que não deixem o plenário, pois

. A SRA. MARIA ELVIRA. (PMD8 - MG. Sem ainda teremos duas votações nominais.
r~vlsão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMD8 vota O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO _ Sr.

sim. Presidente, peço a palavra ordem.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Fontes) - A

Mesa solicita aos Srs. Deputados que não deixem o O SR. PRESIDENTE - Tem V. Exª a palavra.
plenário, pois haverá outras votações nominais. O . SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSD8 - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
(PSD8 - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- dente, o direito de um Parlamentar vai até onde co-
dente, o PSD8 encaminha o voto sim. meça o direito dos outros, e não notamos aqui, por

A SRA. MARIA ELVIRA (PMD8 - MG. Sem parte de um considerável n(Jmero de Parlamentares,
revisão da oradorà.) - Sr. Presidente, mantendo a o respeitá aos que estão em plenário cumprindo
coerência da primeira votação, o PMD8 vota sim. com a sua obrigação, ou seja, estão presentes, dis

'Cutindo e votando.
Os outros Parlamentares.vêm aqui; corno pás

saros em revoada, pousam para votar e voltam para
seus gabinetes. Não é porque não tenham coisas
importantes para fazer. Todos nós as temos, mas é
preciso respeito aos Parlamentares que ficam no
plenário para que cada votação não leve essa infini
dade de tempo, o que é pior para todos nós aqui.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra. .

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA ~ (8ioco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
um apelo - mais uma vez - aos Srs. Deputados pre
sentes nas diferentes dependências da Casa, para
que. venham ao plenário, pois em período de vota
ção nominal pelo sistema eletrônico de uma Propos.:
ta de Emenda à Constituição que requer quorum
qualificado de três quintos.

portanto , requer um quorum alto para que a
Casa possa descidir esta matéria com responsabili
dade, pela vontade da maioria dos seus membros.

Eo veemente apelo que faço aos nobres pares
para que possamos terminar esta votação. Após
esta teremos mais duas votações nominais. Peço
aos Srs. Deputados que fiquem em Plenário para
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que possamos encerrar esta votação. Trata-se de apelo a que compareçam como estão fazendo, com
matéria importante para o País e, mais do que isto, intensidade acima do -razoável os Srs. Deputados-,
demonstra a força deste Poder, e que ele está à a1- a repetição do quorum que tem marcado as votaçõ-
tura do momento político em que vivemos. es de emendas constitucionais nesta Casa.

E o Bloco/PFUPTB recomenda o voto sim. Assim, reafirmando o voto sim, o PSDB ex-
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, pressa sua preocupação com essa questão de fun-

peço a palavra pela ordem. do, para que o pronunciamento saia expressivo, de
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. preferência parta da unanimidade dos votos, que

Exª' a palavra. cada um vota com a sua consciência, mas que o
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- pronunciamento saia expressivo, à altura do trabalho

são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres- que temos desenvolvido nesta Casa, sob a Presi-
sista Brasileiro convida seus companheiros de ban- dência de V. Exª', e do que temos demonstrado
cada que estejam nos gabinetes para que venham quanto à eficácia, à efICiência e à capacidade que
urgente votar esta matéria da mais alta relevância, temos de comparecer em horas inóspitas a este ple-
que necessita de quorum especial. Estamos aguar- nário par~ afirmar posições em moment~~ di~íceis. .
dando nossos companheiros de Roraima, Deputa- . C~elo que é dever de todos - Oposlcloms~s, ~I-
dos Federais do PPB, para completar o quorum a tuaclomstas, dos que têm problemas de conSClenCla
fim de encerrar a votação. em relação à matéria e dos que não t~m - vir a este

O SR. AGNALDO TIM6TEO - Sr. Presidente, plenário e votar.
peço a palavra pela ordem. .0 SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A'Presí-

O SR. PRESIDENTE (Luís ~duardo) _ Tem V. dêncl~ faz um apelo para que todos permaneçam no
Exª a palavra. plenáno. .

O SR. AGNALDO TIM6TEO (PPB _ RJ S O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
. .' ~m peço a palavra pela ordem.

reVisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para In- ,
formar que nenhum Parlamentar falta o respeito com a O SR. PRESIDENTE (LUIS Eduardo) - Tem V.
companheiro. Ex- a palavra. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduàrdo) _ Deputa-O SR. GERSON PERE~ (PP~ - ~A. Sem r~vl-
do não é.o momento. s~o do orador.) - Sr. PreSidente, o PPB conVida

, O SR. AGNALDO TIM6TEO ._ .É exatamente seus companheiros, especialment~·ós de Pemam-
sobre a matéria, Sr. Presidente. buco, para que venham ao plenáno, a fim de que

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ S. Exª' possamos co.mp~etar o quorum de' vot~ção da
fal como ('der D utad . , emenda constitucional e rec~menda o voto, s!m." "

ou . I ,ep o,, . . ,O SR. ARTHUR VIRGlllO (P8DB ...,. AM. Sem
OSR. AGNALDO TIM6:rEO - Sr. Presidente, revisão do orador.) - Sr. Presidente, o' PSDB. reco-

eu falo como membro desta, , . menda o voto sim, muito feliz com o. fluxo, ql,le' per-
O SR., PRESIDI;:NTE (LUIS Eduardo) - Eu sei, cebemos ainda muito intenso. Creio que a Casa re-

mas como IIder, sobre a votação. petiráo quorum de votação de outras matérias.
O SR. AGN~lDO TlM6TEO - Os Parlamenta- O PSDB solicita o comparecimento dos Srs.

res que ainda não chegaram estavam vindo. Deputados e reafirma o. voto sim. .
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço a O SR. PRESIDENTE (Luís EdUÇlrdo) ~ Solicito

V. Exª' que ajude a Mesa. a todos os Srs. Deputados que permaneçam em ple-
O SR. AGt:JAlDOTIMÓTEO ...;, Está bem, Sr. nário, porque, logo após 'esta yotaçãp, começare-

Presidente. mos a votar outro destaque.
O SR. ARTHUR VIRGíliO - Sr. Presidente, O SR. ARTHUR VIRGíliO...,. Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Exª" a palavra. Exª' a palavra. .
O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM. Sem O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos uma revisão do orador.) ..:. Sr. Presidente, desejo apenas
questão de fundo pela frente. O pronunciamento de reiterar que o PSDB recomenda o voto sim.
cada Deputado é límpido, independentemente, res- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
peitável, e gostaríamos de ver, nesta votação - daí o encerrada a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- Euler Ribeiro - PMDB - Sim
dência vai proclamar o resultado: João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim

VOTARAM: Luiz Fernando - PMDB - Sim

Sim - 324 Rondônia

Não - 90 Confúcio Moura - PMDB - Sim
Abstenção - 8 Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Total - 422 Eurípedes Miranda - PDT - Abstenção
A expressão foi aprovada. Ficando, portanto, Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim

mantida no texto. IIdemar Kussler - PSDB - Sim
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE- Marinha Raupp - PSDB - Sim

PUTADOS: Acre

Roraima Carlos Airton - PPB - Sim
Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim Célia Mendes - PPB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim Chicão Brígido - PMDB - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim Francisco Diógenes - Bloco - PFL - Sim
Luciano Castro - PPB - Sim Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim Tocantins
Robério Araújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim Antônió Jorge - PPB - Sim

Darci Coelho - Bloco - PFL - Sim
Amapá Dolores Nunes - PPB - Sim

Antonio Feijão - Bloco - PSDB - Sim João Ribeiro- Bloco - PFL - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Sim Osvaldo Reis - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim Paulo Mourão - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Não Udson Bandeira - PMDB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco':'" PFL - Sim Maranhao
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim Albérico Filho":' PMbB - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Sim Antônio Joaquim Araújo - .Bloco - PFL - Sim

César Bandeira -. Bloco - PFL - Sim
Pará Costa Ferreira - Bloco - PFL - Sim

Ana Júlia - PT - Não Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Sim
Anivaldo Vale - PPB '7" Sim Domingos Dutra - PT - Não
Antônio Brasil- PMDB - Sim Jayme Santana - PSPB :-.Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim ~qsé C;:ulos Sabóia - Bloco - PSB- Não
Elcione Barbalho - PMDB - Sim Magno Bacelar..:.. s/P ..;. Sim
Gerson Peres - PPB - Sim Márcia Marinho :- PSDB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Nao Nan Souza - PPB .;;,. Sim
Hilário Coimbra - Blqco - PTB - Sim Pedro Novais - PMDB - filão
José Priante - PMDB ,... Sim Remi Trinta - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PMDB - Sim Roberto Rocha- PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não Sarney Filho - Bloco - PFl, - Sim
Paulo Titan - PMDB - Sim Sebastião Madeira -PSDB - Sim
Raimundo Santos - PFL - Sim ceará
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim Anibal Gomes - PMDB - Sim

Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Amazonas Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim

Alzira Ewerton - PPB - Sim Amon Bezerra - PSDB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim Edson Silva - PDT - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim Firmo de Castro - PSDB - Sim
Carlos da·Carbrás - Bloco - PFL - Sim Gonzaga Mota - PMDB - Sim
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Inacio Arruda - PCdoB - Não
José Linhares - PPB - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSOB - Sim
Marcelo Teixeira - PMOB - Sim
Nelson Otoch - PSOB - Sim
Pimentel Gomes - PSOB - Sim
Pinheiro Landim - PMOB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSOB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSOB - Sim
Vicente Arruda - PSOB - Sim
Zé Gerardo - PSOB - Sim

Piau(

Alberto Silva - PMOB - Sim
B. Sá - PSOB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
João Henrique - PMOB - Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Abstenção
Mussa Oemes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim
Waldir Oias - PPB - Sim

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSOS :...: Sim
Henrique Eduardo Alves"': PMOB - Sim
Iberê Ferreira..:.Bloco- PFL ..:. Sim
Laire Rosado"':' PMOB -Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Parafba

Adauto Pereira - Bloco- PFL '::"Sim·
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco....;. PFL-'Sim
Armando Abnio - PMOB - Sim
Cássio Cunha lima -' PMOB ..:. Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL- Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PMOB - Não
Ivandro Cunha Lima - PMOB - Sim
José Aldemir -PMOB - Sirll'
José Luiz Clerot .... PMOB .... Sim
Roberto Paulino - PMOB - Sim
Wilson Braga - POT - Abstenção

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Humberto Gosta - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
João Colaço - Bloco - PSB - Sim

José Chaves - s/P - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSOB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PFL - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PPB - Sim
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Não
Vicente André Gomes - por - Não
Wolney Queiroz - POT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - PPB - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSOB - Sim
Fernando Torres - PSOB - Sim
José Thomaz Nonô - PMOB - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Sim
Olavo Calheiros - PMOB - Sim
Talvane Albuquerque -- PPB - Sim

sergipe

Adelson Ribeiro - PSOB - Sim
Bosco França - Bloco- PMN - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPB - Não
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Oeda - PT - Não
Pedro Valadares - Bloco - PSB - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia.

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - Bloco - PSB - Não'
Claudio Cajado - Bloco -- PFL -- Sim
Coriolano Sales - por- Não
Oomingos Leonelli - PSOB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMOB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL -Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Não
João Almeida - PMOB .:... Sim
João Leão - PSOB - Sim
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Sim

ção

Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - PPB - Sim
Mârio Negrornonte - PSOB - Sim
Nestor Duarte - PMOB - Sim
Pedro lrujo - PMOB - Sim
Roberto Santos - PSOB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - POT - Não
Severiano Alves - POT - Sim
Simara Ellery - PMOB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSOB - Sim
Antônio Aureliano - PSOB - Sim
Antônio do Valle - PMOB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - PMOB - Sim
Bonifâcio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSOB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Oanilo de Castro - PSOB - Sim
Edson Soares - PSOB - Sim
Eduardo Barbosa - PSOB - Sim
Elias Murad - PSOB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Abstenção
Genésio Bernardino - PMOB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - I;310co - PFL -

Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sij
Jaime Martins - Bloco - PFL 1'Abstenção
João Fassarella - PT - Não /
José Rezende - Bloco - PT~ - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL -! Sim
Leopoldo Bessone - Bloco f PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira -PPB - Sim
Marcos Lima - PMOB - Sim
Mârio de Oliveira - PPB - Sim
Maurício Campos - Bloco - PL - Sim
Newton Cardoso - PMOB - Não
Odelrno Leão - PPB - .Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Philemon Rodrigues- Bloco - PTB - Absten-

Roberto Brant - Bloco - PTB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - PMOB - Sim
Sandra Star1ing - PT - Não
Saraiva Felipe - PMOB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Sim
Silas Brasileiro - PMOB - Sim
Snvio Abreu - POT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSOB - Sim
Zaire Rezende - PMOB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
João Coser - PT - Não
Jorge Anders - PSOB - Sim
Nilton Baiano -.PMOB - Sim
Roberto Valadão - PMOB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB - Sim
Alcione Athayde - PPB - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSOB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSOB - Sim
Candinho Mattos - PMOB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - POT - Não
Edson Ezequiel - POT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSOB - Sim
Eurico Miranda - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Itamar Serpa - PSOB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMOB - Sim
José Maurício - POT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - Bloco .- PFL - Sim
Lima Netto - Bloco - PF-L - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - POT - Não
Mareio Fortes - PSOB - Sim
Milton Temer - PT - Não
Miro Teixeira - POT - Não
Noel de Oliveira - PMOB - Não
Paulo Feijó - PSOB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
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Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim Robson Tuma - PSL - Sim
Sérgio Arouca - PF?S - Sim Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Simão Sessim - PPB - Sim Teima de Souza - PT - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Sim Tuga Angerami - PSDB - Sim

SAo Paulo Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Vadão Gomes - PPB - Sim

Adhemar de Barros Filho - P~B - Sim Wagner Rossi - PMDB - Sim
Alberto Goldman - PMDB - Sim Welson Gasparini - PSDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não Zulaiê Cobra - PSDB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim Mato Grosso
Antônio Carlos Pannur;zio - PSDB - Sim Antônio Joaquim - PDT - N~o

Antônio Kandir - PSDB -_Sim Augustinho Freitas - PPB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não Gilney Viana - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB- Sim Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim Rogério Silva - PPB - Sim
Ary Kara - PMDB - Sim Tetê Bezerra - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim Distrito Federal
Beto Mansur - PPB - Sim
Carlos Apolinário - PMDB - Sim Agnelo Queirpz - PCdoB - Não
Carlos Nelson - PMDB - Abstenção Augus!O Carv~lho - PPS - Nã~
Celso Daniel- PT - Não Benedito DomIngos - PPB - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Sim Jofra~ Frejat - PPB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não Maria Laura - PT - Não
Cunha Bueno - PPB - Não Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Cunha Lima - PSDB - Sim Wigberto Tartuce - PPB - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim Goiás
Du~lio Pisan,~schi - Bloco -, PTB - Sim Aldo Arantes _ PCdoB - Não
EdInho ArauJo - PMDB - Sim Barbosa Neto _ PMDB _ Sim
Eduardo Jorge - PT - Não, João Natal- PMDB - Sim
Fausto Martello - PPB - Sim Jovair Arantes _ PSDB _ Sim
Fernando Zuppo - PDT - N~o Marconi Perillo _ PSDB - Sim
Fra~co ,Montoro - PSDB - Sim Maria Valadão _ PPB - Sim
HélIo Bicudo - PT - Não , , ,
Hél' R _ PMDB _ S' N8Ir Xavier Lobo - PMDB - Sim

10 osas Im O' Go Iv PMDB· S'Ivan Valente _ PT _ Não rCI~o nça es-. - Im .
J . M 11' PT Nã Pednnho Abrão - Bloco - PTB - Sim
alr enegue I - - o, Pedro Wilson _ PT _ Não

João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim Roberto Balestra _ PPB - Sim
João Paul,o - PT - Não . Rubens Cosac _ PMDB - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - SIm S nd Mab 1_ PMDB - S'
José Aníbal _ PSDB _ Sim a ro e I Im
José Augusto - PT - Não Mato Grosso do Sul
José Coimbra - Bloco :- P.TB - Sim Andre Puccinelli - PMDB - Sim
José Genoíno - PT - Não Dilso Sperafico - PMDB - Sim
José Machado - PT - Não Flávio Derzi -'PPB - Sim
José Pinotti - PMDB - Não Marisa Serrano - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Luciano Zica - PT - Não , Oscar Goldoni - PMDB - Sim
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não
Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim Paraná
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim



o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Requeremos a V. Exª, nos termos do
art. 161, inciso I do Regimento Interno, des
taque para votação em separado da expres
são a qual nos exercícios financeiros de
1994 e 1995, bem assim, no período de 1Q

de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997,
constante no inciso 111 do art. 72, do art 22-,
da redação para o segundo turno da propos
ta de Emenda à Constituição, nQ 163 de
1995, que altera os arts. 71 e 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, in
troduzidas pela Emenda Constitucional nQ 1
de 1994.

Saladas Sessões, ,21 de novembro de
1995.

Assinam: Sandra Starling, Vice Líder
do PT; Paulo Bernardo, Vice Líder do PT; e
Haroldo Lima, Vice-Líder do PC do B.

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
cio destaque. ComO votam os Srs. Líderes?

A SRA. SANDRA STARLlNG (PI -'MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, da mesma for
ma como no primeiro destaque, estamos mantendo
o pelas razões já .proclamadas no primeiro turno e
fazemos'um apelo sóbretúdo aos que querem votar
esta matéria para que venham ao plenário e não
haja toda essa delonga na votação.

O PT vota não, ,
O SR. GERSON PERES'(PPB....: PA. Sem revi

s~() ,do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro recomenda aos 'Deputados de sua
bancada que votem sim. ' , .

. O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota. não.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB vota sim, pela manutenção do texto '
do substitutivo. '
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Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim .Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB::- Sim Luiz Mainardi - PT - Não
Elias Abrahão - PMDB - Sim Matheus Schmidt.= PDT - Não
Flávio Ams - PSDB - Sim Nelson Marchezan - S/P - Sim
Homero Oguido - PMDB - Sim Osvaldo Biolchi - Bloco ~ PTB - Sim
José Janene - PPB - Sim Paulo Paim - PT - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim Paulo Ritzel- PMDB - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim Waldomiro Fioravante - PT - Não
Maurício Requião - PMDB - Sim Wilson Branco - PMDB - Sim
Max Rosenmann - S/P - Não Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Nedson Micheleti - PT ~ Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PPB - Sim
Vàldomlro Meger - PPB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Sa_nta Catarina

,Edinho Bez - PMDB - Sim
Edison Andrino - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Sim
João Pizzolatti - PPB - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - PMDS - Sim
Mário Gavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - PT ~-Não

Paulo Bauer - PPB - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim'
Rivaldo Macàri - PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Não
Valdir Coli:ltto - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto :... PT - Não
'Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson'Motta - PPB - Sim
Airton Dipp - PDT ....; Não
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Card,inal - PDT - Não
Enio Bacci - PDT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Germano Rigotto - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim

,Jair Soares - Bloco ..:. PFL - Não
Jarbas Lima - PPB - Sim '
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - PPB - Sim
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O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim,
não. pela manutenção do texto.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
vota sim. o voto sim e solicita à sua bancada que permaneça

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL _ em plenário porque falta uma votação. Votamos sim.
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, consi- O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
derando as explicações dadas pelo Relator e por to- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aos
dos os oradores e que o Fundo ~ocial de Emergên- Srs. Deputados que chegam ao plenário neste mo-
cia, futuro Fundo de Estabilização Fiscal, é da mais mento, o Bloco PFUPTB recomenda o voto sim.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
alta importância para a preservação do Plano Real, revisão da oradora.) _ Sr. Presidente, a bancada do
o Bloco PFUPTB recomenda o V'Jto sim.

PMDB recomenda o voto sim.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- . O SR. ROMEL ANIZlO (PPB - MG. Sem revi-

dência solicita a todos os Srs. Deputados que to- são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-
mem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sista Brasileiro recomenda o voto sim e solicita aos
sistema eletrônico. Srs. Parlamentares que permaneçam em plenário,

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. porque teremos uma votação importante na reunião
Presidente, peço a palavra pela ordem. do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
Exª a palavra. são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-

O SR. ANTONIO CARLOSPANNUNZIO sista Brasileiro vota sim.
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- O SR. OLAvlO ROCHA - Sr. Presidente, peço
dente, o PSDB encaminha o voto sim. a palavra pela ordem.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
revisão do orador.) '''':- Sr. Presidente, o PDT vota Exªa palavra.
ã O SR. OLAvlO ROCHA (PSDB'~ PA. Sem re-n o.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- visão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é sim.
são do orador.) - Sr. 'Presidente, o PPB encaminha O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço
o voto sim. ' ,apalavra pela ordem. ,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Srs. De- O SR. PRESIDENTE (Luís EdLJ?rdo) -Tem V.
Exª a palavra

putados que, se encontram nas bancadas, queiram O SR. AVRTON XEttEZ (PSDB.- RJ·. 'Sem re-
registrar seus códigos de votação. , visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.

Srs. Deputados, queiram selecionar seus, vo;- A SRA. SANDRA STARLlNG(PT - MG. Sem
tos. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dJS

Srs. Deputados que se encontram nas.ban~- Trabalhadores vota não.
das, queiram acionaro,bQtão preto no painel até que O SR. PRESIDENTE (LuísEduardo) - A Presi-
as luzes do posto se apaguem. ,. dência apela a todos os Srs, Deputados, que 'lotem,

Os Srs. Deputados que não registraram seus pois ainda temos um destaque para votar.
votos podem fazê-Io nos postos avulsos. O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
peço a palavra pela ordem.' "

O SR. PRESIDENTE (LuísEduardo)- Tem V. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)...: Tem V.
Exª- a palavra. Exª a palavra.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PT vota não. são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - sista Brasileiro vota sim.
RJ, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
vota não. 'apalavra pela ordem.

, O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
são do orador.) - Sr. Presidente o PPB vota sim. Ex!! a palavra.



Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Luciano Castro ....: PPB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Sim ..
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PSDB - Sim
Eraldo Trindade...,.. PPB - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Não
Sérgio Barcellos - 810(;0 - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa
está examinando a sugestão de contar a última vota
ção para efeito administrativo.

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Tem todo o apoio do P~rtido

dos Trabalhadores, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi

dência vai encerrar a votação, lembrando que esta
mos examinando, para efeitos administrativos, a su
gestão de contar a última votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
dência vai proclamar o resultado:

VOTARAM:
Sim-318
Não-92
Abstenção - 6
Total-416
A Expressão foi aprovada. Ficando, portanto,

mantida no texto.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE

PUTADOS:
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- A Presidência apela para os Srs. Deputados
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha que ainda não votaram no sentido de que compare-
o voto sim, e solicita à sua bancada que compareça çam imediatamente ao plenário, para que possamos
ao plenário e nele permaneça porque teremos mais concluir, dentro de pouco tempo, a votação da
uma votação. emenda à Constituição, pois teremos sessão do

O SR. ARTHUR VIRG[L10 - Sr. Presidente, Congresso para apreciar matérias da maior relevân-
peço a palavra pela ordem. cia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
t;xª a palavra.

O SR. ARTHUR VIRG[UO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto sim e repete o apelo quanto ao com
parecimento maciço dos Srs. Deputados a este ple
nário para que exerçam, de maneira livre e coerente,
asua opinião a respeito de uma tema de imensa re
levância para o País, no processo de reformas em
curso.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro encaminha o voto sim e solicita à sua
bancada que permaneça em plenário, pois teremos
mais uma votação.

O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
mais um apelo aos Srs. Deputados presentes nas di
ferentes dependências da Casa no sentido de que
acorram ao plenário, pois estamos em pleno proces
so de votação nominal, pelo sistema eletrÔl'lico, de
uma proposta de emenda à Constituição que requer
o quorum qualificado de três quintos. Portanto, pre
cisamos de um quorum alto para que possamos de-
cidir sobre a matéria, de acordo com a vontade ex-
pressa da maioria.

Sr. Presidente, reiteramos o apelo aos Srs. De
putados no sentido de que acorram ao plenário para
que possamos concluir esta votação e em seguida,
iniciarmos a última votação da noite. Por isso, é im
portante o comparecimento dos Srs. Deputados. Es
tamos com o quorum de apenas 388 Srs.. Deputa
dos, quando a matéria requer um quorum qualifica
do, sendo necessária a presença urgente dos Srs.
Deputados neste plenário.

É o apelo que faço aos nobres pares.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi

dência também, Deputado Inocêncio Oliveira, apela,
para todos os Srs. Deputados que se encontram nas
diversas dependências da Casa no sentido de que
compareçam ao plenário e dêem sem voto.
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Anivaldo Vale - PPB - Sim
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Barbalho - PMDB - Sim
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - Bloco -PFL - Sim
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Éwerton - PPB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Não
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - PPB - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - PPB - Sim
Confúcio Moura - PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Abstenção
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
IIdemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvernani Santos - PPB - Sim

Acre

Carlos Airton - PPB - Sim
Chicão Brígido - PMDB - Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim
Darci Coelho - Bloco - PFL - Sim
Dolores Nunes - PSDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim

MaranhAo

Albérico Filho - PMDB - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco -PFL - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim

José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Magno Bacelar - s/Partido - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Nan Souza - PPB - Sim
Pedro Novais - PMDB - Não
Remi Trinta - PMDB - Sim
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB- Sim

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - PPB - Sim
Edson Silva - PDT - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Sim
Inacio Arruda - PCdoB - Não
José Linhares - PPB - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leõnidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - PMDB - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piau(

AlbertOcSilva - PMDB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
João Henrique - PMDB - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim
Waldir Dias - PPB - Sim

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - Bloco - PFL ..., Sim
Henrique Eduardo Alves - PMOB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
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Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir - pMDB - Sim
Roberto Paulino - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Nã<?

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Chaves - s/Partido - Sim
José Mendonça Bezerra-":' Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - BlQco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Não
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - PPB - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonõ - PMDB - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Bosco França - Bloco - PMN - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPB - Não
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Wilson Cunha - Bloco"": PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - Bloco - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim

Sim

Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - Bico - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Não
João Almeida - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha- Bloco- PFL":':'Sim
José Tucle - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Sim
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - PPB - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro lrujo - PMDB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara Ellery - PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - PMDB - Sim
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Edson Soares - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bemardino - PMDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL -

Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Abstenção
João Fassarella - PT - Não
José Rezende - Bloco - PTB - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim



Novembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Quinta~feira23 06397

Marcos Lima - PMDB - Não
Maria Elvira'"':" PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Maurício Campos - Bloco - PL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Não
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - Btoco PTB - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Sandra Starling - PT - Não
Saraiva Felipe - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Sim
Sílvio Abreu- PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Nilton Baiano - PMDB - Sim
Roberto Valadão - PMDB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB - Sim
Alcione Athayde - PPB - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - Bloco -PL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Itamar Serpa - PDT - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim

José Maurício - PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - pedoB - Não
Mareio Fortes - PSDB - Sim
Milton Temer- PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Noel de Oliveira - PMDB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouea - PPS - Sim
Simão Sessim - PPB - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim

___ São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Sim
Alberto Goldman - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur - PPB - Sim
Carlos Nelson - PMDB - Abstenção
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauei Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Lima - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - PMDB -.Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
José Aníbal - PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra:- Bloco - PTB - Sim
José Genoíno - PT - Não
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José Machado - PT - Não
José Pinotti - PMDB - Não
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Robson Tuma - PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza- PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Não
Augustinho Freitas - PPB - Sim
Gilney Viana - PT - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPB - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Sim
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - PMDB - Sim
João Natal- PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - PPB - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Sandro Mabel- PMDB - Sim
Vilmar'Recha - Bloco - PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Sim
Dilso Sperafico - PMDB - Sim
Flávio Derzi - PPB - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - PMDB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basnio Villani - PPB - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Elial? Abrahão - PMDB - Sim
Flávio Ams - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - PMDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Sim
Jqão Iensen - Bloco - PTB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - PPB - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - PMDB - Abstenção
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PPB - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PPB - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim .
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

santa Catarina

Edinho Bez - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Sim
João Pizzolatti - PPB - Sim
José Carlos Viéira - Bloco - PFL :... Sim
José Fritsch ..;. PT ... Não
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - PPB - Sim
Paulo Bornhausen -Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - PMDB - Sim
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Rio Grande do Sul A SRA. SANDRA STARLlNG - Sr. Presidente,
Adão Pretto - PT - Não peço a palavra pela ordem.
Adroaldo Streck - PSDB _ Sim O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Adylson Motta - PPB - Não Exª a palavra
Aírton Dipp - PDT _ Sim A SRA.. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem
Augusto Nardes - PPB _ Sim revisão da oradora.) - Sr. Presidente, como fiz das
Darcísio Perondi _ PMDB - Não outras vezes, não vou expressar as razões pelas
Enio Bacci _ PDT _ Não quais mantenho o destaque para que possamos ini-
Esther Grossi - PT _ Não ciar neste momento o processo de votação.
Ezídio Pinheiro _ PSDB _ Sim Veja V. Ex!! que até o Deputado Celso Daniel,
Germano Rigotto _ PMDB - Sim que V. Exª achou que não estava no Plenário, aqui
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim estava. O PT não estava em obstrução...
Ivo Mainardi - PMDB - Sim O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Perdoe-
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim me, Deputada: o equívoco foi dele, porque S. Exª ia
Jarbas Lima - PPB - Sim entrando e levantou o braço.
José Fortunati - P)" - Não A SRA. DEPUTADA SANDRA STARLlNG - O
Júlio Redecker - PPB - Sim Deputado estava cumprimentando V. Exª
Luiz Mainardi -: PT - Não Imagine que o PT não está em processo de
Matheus Schmldt - PDT - Não obstrução, e V. Exª está tendo dificuldade para que
Nelson Marchezan - S/P - Sim o Governo ganhe uma batalha.
Osvaldo ~iolchi - Bloco - PTB - Abstenção O PT recomenda o voto não.
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel - PMDB - Sim O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo~

Renan Kurtz - PDT - Não tação o destaque. Como votam os Srs. Líderes?
Waldomiro Fioravante - PT - Não O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
Wilson Branco - PMDB - Sim são do orador.) - Sr. Presidente o PPB encaminha o
Wilson Cignachi - PMDB - Sim voto sim.
O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO - Sr. O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem

Presidente, peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT reco-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. manda o voto não.

ExIl a palavra. . A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
O SR. EDISON ANDRINO (PMDB - SC. Sem Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB

revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de re- recomenda o voto não.
gistrar a meu voto sim que não apareceu no painel. O SR. JOSÉ CARLOS SABOIA (Bloco/PSB -

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Passa- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
mos à votação do último destaque. PSB recomenda o voto não.

Sobre a mesa, o seguinte requerimento: O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Requeremos a V. Exª, nos termos do (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

art. 161, inciso I do Regimento Interno, des- dente, o PSDB reitera o voto sim.
taque para votação em separado da expres- O SR. VALDEMAR COSTA NETO (Bloco/PL-
são ou a serem criados, constante do inciso SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
IV do art. 72 do art. 29. da redação para o se- co/PUPSD/PSC vota sim.
gundo turno da Proposta de Emenda à A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
Constituição ~ 163, de 1995,.que altera os revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Consti- sim, para a manutenção do texto.
tucionais Transitórias, introduzidos pela O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
Emenda Constitucional nº-1, de 1994. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

Sala das Sessões, 21 de novembro de co/PFUPTB recomenda o voto sim.
1995. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo-

Assinam: Sandra Starling, Vice-Líder tação a matéria.
do PT; Paulo Bernardo, Vice-Líder do PT; e Os Srs. Deputados que se encontram no corre-
Haroldo Lima, Vice-Líder do PCdoS. dor central, se tomarem assento em seus lugares,
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vão facilitar o processo de votação pelo sistema ele- comendamos o voto sim. Ao mesmo tempo, solicita-
trônico. mos-lhes a presença em plenário para a sessão do

A Presidência solicita a todos os Srs. Deputa- Congresso Nacional, em que examinaremos o proje-
dos que tomem seus lugares, a fim de ter início a vo- to de lei de conversão da Medida Provisória que tra-
tação pelo sistema eletrônico. ta da agricultura.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
cadas queiram registrar os seus códigos de votação. te, peço a palavra pela ordem.
(Pausa.) Queiram selecionar os seus votos, acionan- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
do o botão preto no painel, até que as luzes do pos- Exª a palavra.
to se apaguem. O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente, PE Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aos
peço a palavra peJa ordem. Srs. Deputados que estão retornando ao plenário a

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Liderança do Bloco/PFL - PTB recomenda o voto
Exª a palavra. sim. Ao mesmo tempo, solicita aos Srs. Deputados

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem que permaneçam no plenário, j~ que estamos em
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota pleno processo de votação nominal de proposta d~
não. emenda à Constituição'51ue requer o quorum quah-

O SR ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- ficado de três quintos.
• . . Apelo para os Srs. Deputados, a fim de que

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota sim. permaneçam em plenário, pois logo após esta vota-
o A SRA. SANDRA STAR~ING (PT - MG. Sem ção haverá sessão do Congresso Nacional, ocasião

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PT vota não. em que serão votadas nominalmente, pelo sistema
A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem eletrônico, matérias importantíssimas.

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB vota O SR. ROMEL ANfzlO (PPB - MG. Sem revi-
sim. são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZro sista Brasileiro recomenda o voto sim e solicita mais
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- uma vez aos Srs. Parlamentares que permaneçam
dente, o PSDB vota sim. no plenário para a sessão do Congresso Nacional,

O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - pois haverá votação nominal de fundamental impor-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- tância para o processo de desenvolvimento da agri-
co/PFUPTB recomenda o voto sim. cultura brasileira.

O SR. ROMEL ANfzlO - Sr. Presidente, peço O SR. ARTHUR VIRGfLIO - Sr. Presidente,
a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra. Exª a palavra.

O SR. ROMEL ANfzlO (PPB - MG. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres- Exª a palavra.
sista Brasileiro recomenda o voto sim e solicita aos O SR. ARTHUR VIRGfLlO (PSDB - AM. Sem
Srs. Parlamentares que permaneçam em plenário, revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB faz um
pois teremos votação nominal na sessão do Con- apelo a todos os integrantes da Casa para compare-
gresso Nacional. cerem ao plenário a fim de votarmos matéria rele-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- vante para a Nação, dentro das reformas que estão
dência solicita aos Srs. Deputados que compareçam sendo votadas por nós. Esperamos ter um quorum
ao plenário, pois estamos votando o último desta- expressivo. A orientação do partido é pelo sim.
que. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço dência pede aos Srs. Deputados que compareçam
a palavra pela ordem. ao plenário, a fim de que possamos encerrar o pro-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. cesso de votação da emenda à Constituição.
Exª a palavra. O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem peço a palavra pela ordem.
revisão da' oradora.) - Sr. Presidente, aos Deputa- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
dosl do PMDB que estão retornando ao plenário re- Exª a palavra.
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o SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, teremos uma votação importante, daqui a
pouco, na sessão dó Congresso Nacional: a questão
da securitização.

Portanto, em nome dos Parlamentares vincula
dos à Frente Parlamentar da Agricultura, fazemos
um apelo para que permaneçam em plenário a fim
de votarmos a matéria.

O SR. ANDRÉ PUCCINELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ANDRÉ PUCCIN'ELLI (pMDB - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convoca
mos os Deputados do PMDB, que queiram auxiliar a
Frente Parlamentar da Agricultura, no processo de
votação do projeto de lei de conversão da Medida
Provisória nº- 1.164, para que permaneçam em ple
nário a fim de obtermos o quorum necessário à deli
beração da matéria.

Vota-se hoje 'O projeto de lei de Conversão re
sultante da Medida Provisória nº- 1.164, que diz res
peito à securitização dos débitos agrícolas. É impor
tante que os Deputados acorram ao plenário para
que possamos ter quorum para a deliberação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a sessão do Con
gresso nacional poderá ter votação nominal. Por
isso, convocal11QS nossos companheiros a virem ao
plenário.

O SR. ROMEL ANíZIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ROMEL ANíZIO (PPB - MG. ~em revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro recomenda o voto sim nesta matéria
e solicita aos Srs. Parlamentares a presença na reu
nião do Congresso Nacional, na qual teremos vota
ção nominal.

O SR. DEPUTADO BElO LELIS - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra

O SR. BETO LELlS (Bloco/PSB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero lazer um
apelo aos Srs. Deputados do PSB no sentido de que
se façam presentes na sessão do Congresso Nac;io
nal, pois irá a votação o Projeto de Lei de Conversão
da Medida Provisória nº- 1.164, que visa á securitiza
ção do endividamento agrícola.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, em nome da
Liderança do PMDB, desejo solicitar, novamente,
aos companheiros do partido que permaneçam no
plenário, ou, se saírem, que voltem, porque precisa
mos resolver, na sessão de hoje do Congresso Na
cional, o problema da medida provisória que trata da
securitização das dívidas agrícolas. Já passou da
hora.

O SR. PRESIDENTE {Luís Eduardo) - Desejo
encerrar a sessão, Deputada, mas os Deputados
não deixam.

O SR. ROMEL ANíZIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ROMEL ANizlO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas uma
informação: para efeitos administrativos, esta última
votação é a que vale?

O SR. HUGO BIEHL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem..

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, enquanto os colegas
ainda estão se dirigindo ao plenário - e o PPB pede
o voto sim -, gostaria de fazer um apelo, em nome
da frente Parlamentar da Agricultura, para que todos
os colegas Deputados compareçam à reunião do
Congresso Nacional, quando teremos a decisão em
tomo da securitizáção da dívida agrícola. Portanto, é
importante a presença de cada colega.

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, louvo a pa
ciência de V. Exª nessas votações, mas acho que



Roraima

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE
PUTADOS:

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
Elton-Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Moisés Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSOB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PSDB - Sim
Eraldo Trindade .... PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSOB - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Sim
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está na hora de encerrarmos o processo de votação. gresso Nacional, porque-há necessidade da presen-
Não é possível esperar mais. ça dos Srs. Deputados e Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- Era o que tinha a dizer.
da Sandra Starling, até eu estranho a minha paciên- O SR. ARTHUR VIRG(L10 - Sr. Presidente,
cia. peço a palavra pela ordem.

O SR. INOCiENCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
te, peço a palavra pela ordem. Exª a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. ARTHUR VIRG(LIO (PSDB - AM.
Exª a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB

O SR. INOCiENCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL _ recomenda, em seguida ao Líder do Governo no
PE. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, solici- Congresso, um comparecimento maciço à sessão
to aos Srs. Deputados presentes nas diferentes de- das duas Casas reunidas hoje, pela relevância das
pendências da Casa que venham ao plenário, pois matérias que serão discutidas e votadas, ao mes-
estamos em pleno período de votação nominal de mo tempo em que ratifica também a necessidade
uma proposta de emenda à Constituição, que requer de a bancada que apóia o Governo comparecer a
quorum qualificado de três quintos. esta sessão, para que, com um quorum expressi

vo, possamos fazer um pronunciamento límpido na
Logo após esta sessão, haverá uma sessão do Casa.

Congresso Nacional, na qual serão votadas matérias Temos absoluta certeza de que a Casa não se
da mais alta importância, pelo processo nominal. furtará em nenhum momento de dar sempre sua
Portanto, é necessário que os Srs. Deputados per- Contribuição.
maneçam em plenário. O PSDB recomenda o voto sim.

Apelo para os Srs. Deputados que ainda não O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
votaram no sentido de que acorram imediatamente encerrada a votação. A Presidência vai proclamar o
ao plenário para exercitarem seu direito de voto. resultado:

Era o que tinha a dizer. VOTARAM:
O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente, Sim 313

peço a palavra pela ordem. Não 87
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Abstenção 10

Exª a palavra. Total 410
O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB _ RS. A expressão foi aprovada. Ficando, portanto,

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a exemplo mantida no texto.
do Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
PFUPTB, quero fazer um chamado aos Srs. Deputa
dos e aos Srs. Senadores - sei que as sessões da
Câmara são acompanhadas pelo Senado Federal -,
para que possamos, na sessão do Congresso Na
cional, que se realizará logo após esta última vota
ção da sessão da Câmara, avançar e votar medidas
provisórias importantes que estão na pauta de hoje.

Não é apenas a votação da securitização, que
deverá ser o primeiro item da pauta. Temos outras
medidas provisórias importantes, como a do Conse
lho de Educação; termos créditos suplementares
que poderão ser votados hoje, também de muita im
portância._ _

Faço este chamado, Sr. Presidente, para que
aqueles Deputados que ainda não votaram acorram
ao plenário, porque V. Exª- irá encerrar o processo
de votação. Que venham ao plenário e registrem
seus votos, para que possamos iniciar, imediata
mente após o final desta votação, sessão do Con-
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Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - PPB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Barbalho - PMDB - Sim
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Sim
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Ewerton - PPB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Não
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - PPB - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Abstenção
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
IIdelTlar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvernani Santos - PPB - Sim

Acre

Célia Mendes - PPB - Sim
Chicão Brígido - PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim
Darci Coelho - Bloco - PFL - Sim
Dolores Nunes - PSDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Abstenção
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - PMDB - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Sim

Domingos Dutra - PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Magno Bacelar - s/Partido - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Nan Souza - PPB - Sim
Pedro Novais - PMDB - Não
Remi Trinta - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PMDB - Sim
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSbB - Sim

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Sim
'Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - PPB - Sim
Edson Silva - PDT - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Sim
José Unhares - PPB - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - PMDB - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piau(

Alberto Silva - PMDB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
João Henrique - PMDB - sTm
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim
Waldir Dias - PPB - Sim

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - PMDB - Sim



Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Abstenção
João Fassarella - PT - Não
José Rezende - Bloco - PPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL 

Abstenção

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Humberto Costa- PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Chaves - s/Partido - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mer'1donça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PSB - Não
Pedro Corrêa - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PPB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - PPB - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Sim
Talvane Albuquerque - PPB - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPB - Não
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - Bloco - PSB - Não.
Claudio Cajado - Bloco - PFL -. Sim
Coriolano Sales.- PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
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Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim Fernando Gomes - Bloco - PTB - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Ivanclro Cunha Lima - PMDB - Sim Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
José Aldemir - PMDB - Sim Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
José Luiz Clerot - PMDB - Sim Jaques Wagner - PT - Não
Roberto Paulino - PMDB - Sim João Almeida - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Não João Leão - PSDB - Sim

Pernambuco Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - PPB - Sim
Mário Negrornonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro lrujo - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Abstenção
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - pL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Simara Ellery - PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Abstenção
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Edson Soares - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim

. Fernando Diniz - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco"": PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL -
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Lael Varella - Bloco - PFL - Sim Laura Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Marcos Lima - PMDB - Não Lindberg Farias - PCdoB - Não
Maria ElVira - PMDB - Sim Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Mário de Oliveira - PPB - Sim Márcio Fortes - PSDB - Sim
Maurício Campos - Bloco - PL - Sim Milton Temer - PT - Não
Newton Cardoso - PMDB - Não Miro Teixeira - PDT - Não
Nilmário Miranda - PT - Não Noel de Oliveira - PMDB - Não
Odelrno Leão - PPB - Sim Paulo Feijó - PSDB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim Roberto Campos - PPB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Sim Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim Sérgio Arouea - PPS - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim Simão Sessim - PPB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim Vanessa Felippe - PSDB - Sim
Sandra Starling - PT - Não Sf:io Paulo
Saraiva Felipe - PMDB - Sim . .
Sérgio Miranda - PCdoB - Não Adhemar de Barros Filho - P~B - SIm
Silas Brasileiro - PMDB - Sim Alberto Goldman - PMpB - SIm
Sílvio Abreu - PDT - Não Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Tilden Santiago - PT - Não Almino Affonso - PSDB - Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Sim Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Não Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim

Antônio Kandir - PSDB - Sim
Espfrito Santo Arlindo Chinaglia - PT - Não

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Jorge Anders - PSDB - Sim Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim Ary Kara - PMDB - Sim
Nilton Baiano - PMDB - Sim Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Roberto Valadão - PMDB - Sim Beto Mansur - PPB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim Carlos Apolinário - PMDB - Sim

.. Carlos Nelson - PMDB - Abstenção
RIO de Janeiro . Celso Daniel- PT - Não

Agnaldo Timóteo - PPB - Sim Celso Russomànno - PSDB - Sim
Alcione Athayde - PPB - Sim Corauei Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim Cunha Lima - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim De Velasco - Bloco -"PSD - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim Delfim Netto - PPB - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Sim Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Carlos Santana - PT - Não Edinho Araújo - PMDB - Sim
Cidinha Campos - PDT - Não Eduardo Jorge - PT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não Fernando Zuppo - PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim Franco Montoro - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPB - Sim Hélio Bicudo - PT - Não
Fernando Gabeira - PV - Não Hélio Rosas - PMDB - Sim
Fe"rnando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim Ivan Valente - PT - Não
Itamar Serpa - PDT - Sim Jair Meneguelli - PT - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Sim João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Não João Paulo - PT - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim José Aníbal - PSDB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Sim José Augusto - PT - Não
José Maurício - PDT - Não José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
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José Genoíno - PT- Não
José Machado - PT - Não
Koyu lha - PSDB:- Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL- Abstenção
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Abstenção
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL.- Não
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Robson Tuma - PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSBB - Sim
Snvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - mo
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Zl,jaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Antônio JoaQlJim - PDT - Não
Augustinho Freitas - PPB - Sim
Gilney Viana - PT - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPB - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PPB - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - PMDB - Sim
João Natal:'" PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB :- Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - PPB - Sim
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - PPB -'Sim
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Sandro Mabel- PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim

Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - PMDB - Sim
Dilso Sperafico - PMDB - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - PMDB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basnio Villani - PPB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Elias Abrahão - PMDB - Sim
Flávio Ams - PSDB - Sim
Homero Qguido - PMDB - Sim
José Janene - PPB - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - PMDB - Sim
Nelson Meurer - PPB - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PPB - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

san1a Ca1arina

Edinho Bez - PMOB - Sim
Edison Andrino - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Sim
João Pizzolatti - PPB - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - POT - Não
Luiz Henrique - PMOB - Sim
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - S/Partido - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMOB - Sim
Serafim Venzon - POT - Não
Valdir Colatto - PMOB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck- PSOB - Sim
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Adylson Motta - PPB·- Sim
Airton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes"- PPB - Sim
Carlos Cardinal - PDT - Não
Darcísio Perondi - PMDB - Não
Enio Bacci - PDT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Germano Rigotto - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB.- Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPB - Sim
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - PPB - Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Nelson Marchezan - S/Partido - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Ritzel- PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - PMDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há s0

bre a mesa a seguinte:

REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 163-C, DE 1995

Altera os ar1S. 71 e 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitó
rias, introduzidos pela Emenda Constitu
cional de Revisao n2 1, de 1994.

As Mesas da Câmara dos Deput4ados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constitui
ção,"promulgam a seguinte Emenda ao texto consti
tucional:

Arl 19. O art. 71 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transit6rias passa a vigorar com a seguin
te redação:

Art. 71. Fica instituiído, nos exercícios
financeiros de 1994 e 1995, "bem assim no
período de 1.2. de janeiro de 1996 a 30 de ju
nho de 1997, o Fundo Social de Emergên
cia, com o objetivo de saneamento financei
ro da Fazenda Pública Federal e de estabili
zação econômica, cujos recursos serão apli
cados prioritariamente no custeio das ações
dos sistemas de saúde e educação, benefí
cios previdenciários e auxílios assistenciais
de prestação continuada, inclusive liquida
ção de passivo previdenciário, e despesas

orçamentárias associadas a programas de
relevante interesse econômico e social.

§ 1º- Ao Fundo criado por este artigo
não se aplica o disposto na parte final do in
ciso 11 do § 9º- do art. 165 da Constituição.

§ 2º- O Fundo criado por este artigo
passa a ser denominado Fundo de Estabili
zação Fiscal a partir do início do exercício
fi8nanceiro de 1996.

§ 32. O Poder Executivo publicará de
monstrativo da execução orçamentária, de
periodicidade bimestral, no qual se discrimi
narão as fontes e usos do Fundo criado por
este artigo.

Art. 2º- O art. 72 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguin
te redação:

Art. 72. Integram o Fundo Social de
Emergência:

I ;
II - a parcela do produto da arrecada

ção do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre ope
rações de crédito, câmbio e seguro, ou rela
tivas a títulos e valores mobiliários, decor
rente das alterações produzidas pela Lei n2.
8.894, de 21 de junho de 1994, e pelas Leis
nºs 8.849 e 8.848, ambas de 28 de janeiro
de 1994, e modificações posteriores;

111 - a parcela do produto da arrecada
ção resultante da elevação da alíquota da
contribuição social sobre o lucro dos contri
buintes a que se refére o § 19. do art. 22 da
Lei n2. 8.212, de 24 de julho de 1991, a qual,
nos exercícios financeiros de 1994 e 1995,
bem assim no período de 1º- de janeiro de
1996 a 30 de junho de 1997, passa a ser de
trinta por cento, sujeita a alteração por lei or
dinária, mantidas as demais normas da Lei
Rº-7.689, de 15 de dezembro de 1988;

IV - vinte por cento do produto .da arre
cadação de todos os impostos e contribuiçõ
es da União, já instituídas ou a serem cria
dos, excetuado o previsto nos incisos I, 11 e
111, observado o disposto nos §§ 32. e 49..

V - a parcela do produto da arrecada
ção da contribuição de que trata a Lei Com
plementar n2. 7, de 7 de setembro de 1970,
devida pelas pessoas jurídicas a que se re
fere o inciso 111 deste artigo, a qual será cal
culada, nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, bem assim no período de 1º- de janeiro
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de 1996 a 30 de junho de 1997, mediante a
aplicação da alíquota de setenta e cinco
centésimos por cento, sujeita a alteração por
lei ordinária, sobre a receita bruta operacto
nal, como definida na legislação do imposto
sobre renda e proventos de qualquer nature
za;e

Vi .
§ 1Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 2Q As parcelas de que tratam os inci
sos I, 11, 111 e V serão previamente deduzidas
da base de cálculo de qualquer vinculação
ou participação constitucional ou legal, não
se lhes aplicando o disposto nos arts. 159,
212 e 239 da Constituição.

§ 3º- A parcela de que trata o inciso IV
será previamente deduzida da base de cál
culo das vinculações ou participações cons
titucionais previstas nos arts. 153, § 5º-, 157,
11,212 e 239 da Constituição.

§ 4Q. O disposto no parágrafo anterior
não se aplica aos recursos previstos nos
arts. 158, 11, e 159 da Constituição.

§ 5º- A parcela dos recursos provenien
tes do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza, destinada ao Fundo So
cial de Emergência, nos termos do inciso 11
deste artigo, não poderá exceder a cinco in
teiros e seis décimos por cento do total do
produto da sua arrecadação.

Art. 3º- Esta Emenda Constitooional entra em
vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduàrdo) - Nos ter
mos do art. 195, § 2º-, inciso I, do Regimento Interno,

.fica dispensada a votação da redação final.
A matéria vai ao Senado Federal. (Palmas.)

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ronaldo Perim, tIl Vice-Presidente.

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª- a palavra.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, há sobre a
mesa uma màtéria que tem o apoio de todas as li
deranças. É iJm requerimento sobre um projeto da
Polícia Militar do Distrito Federal. Peço que seja feita
a sua votação antes que se encerre a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A ma
téria será incluída na pauta de amanhã.

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente,
já havia o compromisso de votação, e ainda há tem
po, pois não foi encerrada a Ordem do Dia. Trata-se
de um requerimento de urgência. Todas as lideran
ças estão de acordo em que seja colocado em vota
ção. Não há óbice e a votação será simbólica.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Ga
rantimos a V. Exª que amanhã votaremos essa ma
téria tranqüilamente. Estamos tentando agilizar o
máximo possível porque temos de começar a ses
são do Congresso Nacional. Creio que votar ama
nhã não prejudicará a aprovação da matéria, e as
sim possibilitaremos a agilização da sessão.

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente,
trata-se de uma votação simbólica.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Depu
tada Sandra Starling, vamos dar continuidade à Or
dem do Dia. Assim que for possível, atenderemos
com prazer a solicitação de V. EXª

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Sobre
a Mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 72, in fine, combi

nado com o parágrafo único do art. 68 do
Regimento Interno, requeiro, ouvido o Ple
nário, prorrogação por trinta minutos da Ses
são Ordinária da Câmara do dia 8 de de
zembro e que o período correspondente à
prorrogação seja dedicado a homenagear o
Dia da Bíblia.

Sala das Sessões, 9 de novembro de
1995. - Deputado Costa Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Os
Srs. que aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Sobre
a mesa os seguintes requerimentos:

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 68 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
seja determinado dia para realização de
sessão solene, no dia 29 de novembro, em
homenagem póstuma ao fundador e Diretor
Presidente das empresas Bloch e da Rede
Manchete de rádio e televisão, Adolpho
Bloch.

Brasília/DF, 20 de novembro de 1995.
- Arthur VirgDio Neto, Vice-Líder do PSDB.



Novembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 06409

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos a

Vossa Excelência a convocação de Sessão
Solene da Câmara dos Deputados para o
dia 29 de novembro de 1995, às 10 horas,
para homenagem a Adolpho Bloch, ex-presi
dente das empresas Bloch e da Rede Man
chete de Televisão.

Sala das Sessões, 21 de novembro de
1995. - Miro Teixeira, Líder do PDT - San
dra Starling, Vice-Líder do PT.

Excelentíssimo Senhor Deputado Luís Eduardo
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados

Requer a prorrogaçao de sessao Or
dinária ou Grande Expediente na Câmara
dos Deputados em homenagem póstuma
ao empresário de comunlcaçoes Adolpho
Bloch, Presidente da Rede Manchete de
Televlsao e Empresas Bloch.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos

termos do artigo 68, caput, parágrafo úni
co, a prorrogação de sessão ordinária ou
Grande Expediente na Câmara dos Depu
tados em homenagem póstuma ao empre
sário de comunicações Adolpho Bloch,
presidente da Rede Manchete de Televi
são e Empresas Bloch, falecido no dia 19
próximo passado.

Justificaçao

Como reconhecimento de seu impor
tante papel para o desenvolvimento da im
prensa nacional, tornando-se ao longo de
sua vida um dos grandes expoentes brasilei
ros no cenário mundial, contribuindo com
brilhantismo para a evolução dos veículos
de comunicação do País, por sua vida mar
cada pela luta em prol da cultura brasileira e
por acreditar na possibilidade de urna comu
nicação voltada para a sociedade.

Sala das Sessões, 21 de novembro de
1995. - Eraldo Trindade, Deputado Fede
ral, PPB - AP.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Em
votação os requerimentos.

Os Srs. Deputados que estejam de aCordo per
maneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADOS.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Sobre

a mesa o seguinte requerimento:

REQUERIMENTO
(Do Senhor Haroldo Lima)

Requer convocaçao de sessao sole
ne da Câmara dos Deputados para home
nagear o Dia Nacional da Palestina.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com

base no art. 68 do Regimento Interno, e ou
vido o Plenário, a convocação de sessão so
lene desta Casa para o dia 7 de dezembro
de 1995, a fim de prestar homenagem ao
Dia Nacional da Palestina que transcorrerá
no dia 29 de novembro.

Sala das Sessões, 20 de.novembro de
1995. - Haroldo Lima, Vice-Iíder do PCdoB
- Deputado Haroldo Lima - José Carlos
Sabóia - Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSBlPMN - Sandra Starling, Vice-Líder do
PT - Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar PFUPTB - José Anfbal, Líder
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Em
votação. :

Os Srs. Deputados que estejam de acordo per
maneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Sobre

a mesa o seguinte requerimento:
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 68 do regimento

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
seja determinado dia para realização de
sessão solene, em homenagem ao ilustre
amazonense, professor universitário Dr.
Paulo Pinto Nery, ex-Vereador, ex-Deputado
Estadual, ex-Deputado Federal, ex-Vice
Governador, ex-Prefeito e ex-Governador do
Amazonas.

Brasília, 20 de novembro de 1995. 
Arthur Virgrtio Neto, Vice Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Em
votação.

Os Srs. Deputados que estejam de acordo per
maneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Sobre

a mesa o seguinte ofício da Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar denúncias de ir
regularidade nas entidades de previdência privada:
Exmº- Sr.
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
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Nesta O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Sobre
Brasília, 10 de novembro de 1995 a mesa o seguinte requerimento:

Df. nº-215195
Senhor Presidente,
Informo a V. EXª que o prazo de funcio

namento desta Comissão, a extinguir-se no
dia 25-11-95, foi prorrogado, na reunião do
dia 9-11-95, por mais sessenta dias.

Nos termos do § 32., do art. 35, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicito a V. Exª seja submetida à delibera
ção do Plenário esta decisão da CPI.

Aproveito o ensejo para apresentar a
V. Exª protestos de consideração e estima.
- Deputado Manoel Castro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Em
votação.

Os Srs. Deputados que estejam de acordo per
maneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Sobre

a mesa o seguinte requerimento:
Comissão Parlamentar de inquérito

com a finalidade de investigar a arrecadação
de verba referente a direitos autorais princi
palmente no que se refere à atuação do Es
critório Central de Arrecadação e Distribui
ção- ECAD.

Brasília, 21 de novembro de 1995
Df. nº- 314/Pres.

Senhor Presidente,
Informo a V. EXª que (j prazo desta CPI

extinguir-se-á no dia 25-11-95. .
Tendo em vista que o relatório foi lido

nesta data, e que foi concedido prazo regi
mental para sugestões, faz-se necessário a
dilatação do prazo de encerramento da refe
rida CPI até a próxima terça-feira, dia 28-11
95, evitando, desta forma, que o relatório
seja prejudicado pela ausência de prazo.

Em face do exposto solicito a V. Exª
que seja submetido ao Plenário desta Casa
o prazo de três dias para o encerramento da
CPI.

Ao ensejo renovo a V. Exª protestos de
estima e consideração. - Dep$do Hermes
Parcianello, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Em
votação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.

Brasília, 8 de novembro de 1995.
Senhor Presidente,
Solicito a V. Exª a prorrogação, por

mais trinta dias, do prazo de funcionamento
da Comissão Externa da Câmara dos Depu
tados que averigua o desemprego no Gran
deABC.

Conforme previsão inicial, os trabalhos
da Comissão seriam concluídos no próximo
dia 9 de novembro; porém, como se trata de
terna bastante complexo, exigindo dos rep
resentantes desta Casa o debate com os
mais diversos setores - trabalhadores, em
presários, entidades da sociedade civil, es
pecialistas no tema e poder público local - é
que se faz necessária a ampliação do prazo
para a conclusão das atividades desta Co
missão.

Agradeéendo, descle já, renovo meus
protestos de estima e consideração. - Celso
Daniel, Deputado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Em
votação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Sobre

a mesa o seguinte requerimento:
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos

termos do artigo 55, do Regimento Interno,
urgência urgentíssima para a tramitação do
Projeto de Lei nº- 1.230, de 1995, que fixa o
efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal e
dá outras providências.

Sala das Sessões, de novembro de
1995. - Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar PFUPTB - Michel Temer, lí
der do PMDB - Odelmo Leão, Líder do
PPB - José Anfbal, Líder do PSDB - Ja
ques Wagner, Líder do PT - Sérgio Car
neiro, Vice-Líder do PDT - Marquinho
Chedid, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPSD/PSC - Sérgio Miranda, Vice-Líder
do PC do B - Alexandre Cardoso, Vice-lí
der do Bloco Parlamentar PSBlPMN - Au
gusto Carvalho, PPS - Fernando Gabeira.
PV - Robson Tuma, PSL.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Em
votação o requerimento.



APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHO
RES:

LUCIANO ZICA - Requerimento de informaçõ
es ao Ministério do Planejamento e Orçamento a
respeito de liberação de verbas para a Prefeitura
Municipal de Hortolândia, Estado de São Paulo.

JOSÉ CARLOS VIEIRA - Projeto de lei que
, concede isenção do Imposto sobre Produtos Indus

trializados (IPI) a caminhões, quando adquiridos
para o transporte autônomo de carga.

ELIAS MURAD - Projeto de lei que altera o in
ciso 111 do art. 20 da Lei nº- 8.036, de 1990, para per
mitir a movimentação da conta vinculada do FGTS
após a aquisição, pelo trabalhador, do tempo de ser
viço exigido para a aposentadoria.

Requerimento de informações ao Ministério da
Saúde sobre fabricação, comercialização, fiscaliza
ção e controle do medicamento Cytotec.

JORGE ANDERS - Projeto de lei complemen
tar que altera a Lei nº- 4.320, de 17 de março de
1964, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balan
ços da União, dos Estados, dos Municípios e do Dis
trito Federal.

JOS~ THOMAZ NONO E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que altera a redação do
inciso XXIX do art. 7º-, suprimindo as alíneas a e b,
para equiparar trabalhador urbano e rural quanto à
prescrição dos direitos trabalhistas.

ANTONIO DO VALLE - Projeto de lei comple
mentar que dispõe sobre a constituição de provisão
para o pagamento da gratificação natalina dos servi
dores públicos.

HUGO LAGRANHA E Ol)TROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação ao inci
so V do art. 29.

L1NDBERG FARIAS - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Justiça acerca de gravaçõ
es elaboradas pela Polícia Federal.
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Chamo a atenção do Plenário para o fato de CELSO RUSSOMANNO - Projeto de lei que
que esse requerimento, para ser aprovado, deverá acrescenta inciso ao art. 30 da Lei nQ 8.866, de 21
ter a unanimidade do Plenário. de junho de 1993.

Os Srs. Deputados que aprovam o requerimen- SALVADOR ZIMBALDI - Projeto de lei que
to permaneçam como se encontram. (Pausa.) acrescenta parágrafo ao art. 17 da Lei nº- 8.666, 'de
APROVADO por unanimidade. 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inci-

A matéria irá à pauta no dia de amanhã. so XXI, da Constituição Federal, institui normas para
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - licitações e contratos da Administração Pública e dá
Apresentação de Proposições outras providências.
Os Senhores Deputados.que tenham proposi- LIMA NETTO E OUTROS - Proposta de emen-

ções a apresentar poderão fazê-lo. da à Constituição que dá nova redação aos incisos
V, XIII, XXVI e XXXIV do art. 7Q

Proposta de emenda à Constituição que acres
ce a palavra trabalhistas ao texto do art. 179.

MARCONI PERILLO - Requerimento p&ra que
o Tribunal de Contas da União para que proceda a
auditoria na Prefeitura Municipal de Palmeiras de
Goiás. Requerimento de informações ao Ministério
da Fazenda, por intermédio do Banco Central, acer
ca de operações' praticadas no Banco do Estado de
Goiás S.A. (BEG) no período de janeiro de 1992 a
novembro de 1995.

ANA JÚLlA E IVAN VALENTE - Requerimen
to de informações ao Ministério da Fazenda sobre
cronograma previsto para a instalação do sistema
on Une de captação de apostas, transmissão, pro
cessamento e disponibilização de dados das lote
rias do País; período em que foi efetuada a licita
ção e empresas participantes; empresa vencedora
da concorrência; empresa fornecedora dos termi
nais utilizados pela Caixa Econômica Federal, pe
ríodo da licitação correspondente e empresas par
ticipantes; empresa prestadora de assistência téc
nica à Caixa Econômica Federal na área de infor
mática, período da última licitação e nomes das
empresas participantes.

JOS~ FORTUNATI- Projeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade de quadro de carreira nas
empresas de crédito e dá outras providências.

CHICO FERRAMENTA - Projeto de lei com
plementar que estabelece normas gerais para a ges
tão orçamentária no âmbito da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.

MARIA VAI,..ADÃO E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que suprime a expressão
pessoas físicas ou jurídicas no § 3P. do art. 225.

Proposta de emenda à Constituição que altera
o § 2º- do art. 208, e dá outras providências.

PADRE ROOUE - Projeto de lei que estabele
ce o uso obrigatório, nos veículos automotores fabri
cados no Brasil, de dispositivo que condicione o fun
cionamento do motor ao uso do cinto de segurança.
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EUJACIO SIMÕES ~ Projeto de lei que cria in
centivos ao turismo nacional e dá outras providên
cias.

FERNANDO GABEIRA - Requerimento de in
formações ao Ministério da Marinha sobre as conclu
sões do Inquérito Policial Militar nº- 40/94, que apu
rou possíveis irregularidades na antiga COPESP,
atual Centro Tecnológico da Marinha- CTM.

VALDIR COLATfO - Projeto de lei que dispõe
sobre a proibição de estabelecimento de horários
especiais.

ARLINDO CHINAGlIA - Requerimento ao Mi
nistério da Justiça de cópias das fitas gravadas pela
Polícia Federal com as conversações telefônicas do
Sr. Júlio César Gomes dos Santos, bem como suas
transcrições e o relatório da Polícia Federal.

VII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Lem

bro que amanhã haverá sessão solene, às 10h, em
homenagem ao cientista Louis Pasteur, no transcur
so do centésimo aniversário de sua morte.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Com
parecem mais os Srs.:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Roh
nelt - Bloco - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco ..:..
PSD.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
Bloco-·PSB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPB; Antônio
Brasil- PMDB; Benedito Guimarães - PPB; Elcio
ne Barbalho - PMDB; Gerson Peres - PPB; Gio
vanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - Bloco 
PTB.

Amazonas

Alzira Ewerton - PPB; Arthur Virgílio - PSDB;
Atila Lins - Bloco - PFL; Carlos da Carbrás - Bloco
- ?FL; Euler Ribeiro - PMDB.

Rondônia

Carlos Camurça - PPB; ,Confúcio Moura 
PMDB; Emerson Olavo Pires - PSDB; Eurípedes Mi
randa - PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL; IIdemar
Kussler -PSDB.

A~re

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chi
cão Brígido - PMDB; Francisco Diógenes - Bloco 
PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - Bloco 
PFL; Dolores Nunes - PSDB; Freire Júnior - PMDB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL; César
Bandeira - Bloco - PFL; Costa Ferreira - PFL; Davi
Alves Silva - Bloco - PMN; Domingos Dutra - PT;
Eliseu Moura - Bloco - PFL.

ceará

Aníbal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann 
PSDB; Antônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon
Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - PPB; Edson Silva
- PDT; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota 
PMDB; Inacio Arruda - PCdoB.

Piau(

Alberto Silva - PMDB; B. Sá - PSDB; Ciro No
gueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa
do - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Ci
priano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves 
PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL.

Paraiba

Alvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL; Arman
do Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima - PMDB;
Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro 
PPB; Gilvan Freire.- PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernàndo Fer
ro - PT; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; Humberto
Costa-PT.

Alagoas

Augusto Farias - PPB; Beriedità de Lira - Blo-:
co - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres 
PSDB.

Sergipe

Bosco França" - Bloco - PMN; Carlos Magno 
Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco
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- PSB; Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano
Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio
Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco 
PTB; Fernando Gomes - PMDB; Haroldo Lima 
PCdoB.

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Antônio do Valle 
PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco 
PTB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi 
PSDB; Chico Ferramenta - PT; Danilo de Castro 
PSDB; Edson Soares - PSDB; Eduardo Barbosa 
PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Blo
co - PFL; FE:lffi8ndo Diniz - PMDB; Francisco Horta
- Bloco - Pl; Genésio Bernardino - PMDB; Hugo
Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL; Ibrahirn Abi-Ae
kel-PPB.

Espfrito Santo

Feu Rosa - PSDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Alexandre Cardoso 
Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Val
le - Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL;
Ayrton Xerez - PSDB; Candinho Mattos - PMDB;
Carlos Santana - PT; Cidinha Campos - PDT; Ed
son Ezequiel - PDT; Eduardo Mascarenhas 
PSDB; Eurico Miranda - PPB; Fernando Gabeira 
PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando
Lopes - PDT; Francisco Dornelles - PPB.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo 
PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Fer
reira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB;
Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Ar
naldo Faria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB;
Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha -'- Bloco - PFL;
Carlos ApoliÍlário - PMDB; Carlos Nelson - PMDB;
Celso Daniel- PT; Celso Russomanno - PSDB; Co
rauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bueno - PPB;
Cunha Lima· - PSDB; De Valasco - Bloco - PSD;
Delfirn Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - Bloco -
PTB; Edinho Araújo - PMDB; Eduardo Jorge - PT;
Fausto Martello - PPB; Fernando Zuppo - PDT;
Franco Montoro - PSDB; H~lio Bicudo - PT; Hélio
Rosas - PMDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas 
PPB; Gilney Viana - PT.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS; Benedito Domingos
- PPB; Chico Vigilante - PT.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico 
PMDB; Flávio Derzi - PPB.

Paraná

Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio
Ueno - Bloco - PFL; Basílio Villani - PPB; Chico da
Princesa - Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
Elias AbraMo - PMDB; Flávio Arns - PSDB; Her
mes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB;
Hugo Biehl- PPB.

Rio Grande do Sul

Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal 
PDT;

Darcfsio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT;
Esther Grossi - PT; Ezfdio Pinheiro - PSDB; Ger
mano Rigotto - PMDB; Hugo Lagranha - Bloco 
PTB.

DEIXARAM DE COMPARECER OS SENHO
RES:

Roraima

Luis Barbosa - Bloco - PTB.

Pará

Socorro Gomes - PCdoB.

Acre

Ronivon Santiago - Bloco - PSD; Zila Bezerra
-PMDB.

Maranhão

Mauro Fecury - Bloco - PFL.

Ceará
Paes de Andrade - PMDB.

Piauf

Heraclito Fortes - Bloco - PFL.

Pernambuco

Fernando Lyra - Bloco - PSB; Severino Caval
canti --S1oCQ- PFL.
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Minas Gerais

Herculano Anghinetti - PSDB; Romel Anízio 
PPB.

Espírito Santo

Luiz Durão - PDT.

Rio de Janeiro

Conceição Tavafes - PT; Francisco Silva 
PPB; José Carlos Coutinho - S/F>.

SaoPaulo

José de Abreu - PSDB; Marta Suplicy - PT; Vi
cente Cascione - Bloco - PTB; Wagner Salustiano 
PPB.

Goiás

Lidia Quinan - PMDB.

Paraná

Odílio Balbinotti - S/P.

Rio Grande do Sul

Miguel Rossetto - PT; Telmo Kirst- PPB.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Encer

ro a Sessão, designando para amanhã quinta-feira,
_dia 23, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

URGêNCIA
(Art. 155, do Regimento Interno)

Discussllo

1
PROJETO DE LEI CQMPLEMENTAR

N9. 54, DE 1995
(DO Sij. THEODORICO FERRAÇO)

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei
Complementar ri! 54,de 1995, que estabelece a Con
tribuiçllo para o Finan~iamento da Seguridade - CON
FINS; pendente de areceres das Comissões: de
Seguridade Social e amília; de Finanças e. Tributa.
ção; e de Constituiçãp e Justiça e de Redação.

2
PROJETO DE LEI ~ 1.230, DE 1995

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do'Projeto de Lei rJl20

1.230,. de 1995, que fixa o efetivo da Polícia Militar do
Distrito Federal e dá outras providências; pendehte de

pareceres das Comissões: deDefesa Nacional; de Fi
nanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

URGeNCIA
(Art. 151,1, j, do Regimento Interno)

Discussao
3

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2167-A,
DE 1995

(COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES)
Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto

Legislativo rJl20167, de 1995, aprova o texto do Acordo
~obre Cooperação Técnica no Domínio Militar, celebra
do entre o Govemo da República Federativa do Brasil
e o Govemo da República de Cabo Verde, em Praia,
em 21 de dezembro de 1994; tendo pareceres das
Comissões: de Defesa Nacional, pela aprovação (Re
lator: Sr.Luciano Pizzatl:o); e de Constituição e Justiça
e de Redaçllo, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Sr. Adylson Motta).

ORDINARIA
Discussllo

4
PROJETO DE RESOlUÇÃO N2 37-A" DE 1995

(DO SR. PAES LANDIM)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu

ção nfJ. 37, de 1995, que institui o Grupo Parlámentar
Brasil-Portugal; tendo parecer da Mesa, pela aprova
ção (Relator: Sr. Ronaldo Perim).

5
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9. 49-A, DE 1995

(DO SR. CARLOS CARDINAL)
DiscusSão, em turno único, do Projeto de Resolu

ção nfJ. 49, de1995, que institui o Grupo Parlamentar
Brasil-Coréia e dá outras providências; tendo parecer
da Mesa, pela aprovação (Relator:Sr. Ronaldo Perim).

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS
ou RECURSOS

'-Emendas
1

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 64, DE 1995\
(Do Sr. Sérgio Carneiro)

Acrescenta parágafo ao artigo 26 do Regimento
Interno.

Prazo para apresentaçãodeemendas (artigo216,
§ 19. do Regimento Intemo):
PRAZO: ~DIA: 23-11-95
ÚLTIMO DIA: 24-11-95



Novembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 06415

11-Recursos

1.CONTRA APREClAçAO CONCLUSIVA DE COMIS
sAo - ART. 24, II
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO AO DE RE

CURSO: ART. 58, § 12

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 311
Combinado com ART. 132, § 29-

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, CON
TRÁRIOS

PROJETOS DE LEI:

N24.188193 (MAX ROSENMANN) - Estabelece condi
ções para o tráfego de caminhões nas rodovias
federais e dâ outras providências.

PRAZO - 4ll DIA: 23-11-95
ÚLTIMO DIA: 24-11-95
N24.846194 (PINHEIRO LANDIM) - Atioriza aadição de

até 20% (vinte por cento) de farinha de mandioca à
farinha de trigo pura e dâ outras providências.

PRAZO - 4ll DIA: 23-11-95
ÚLTIMO DIA: 24-11-95
N2 415195 (GONZAGA PATRIOTA) -Iinstitui o trans

porte público alternativo no território nacional, e
dá outras providências.

PRAZO - 4ll DIA: 23-11-95
ÚLTIMO DIA: 24-11-95
N2 837/95 (ITAMAR SERPA) - Cria a "bolsa de cra

ques" para estímulo da prâtica de esportes por
crianças e ad~lescentes.

PRAZO - 4ll DIA: 23-11-95
ÚLTIMO DIA: 24-11-95

2. CONTRA DECLARAÇAO' DE' PREJUDICIALIDA
DE - ART. 164, § 12 (SUJEITOS A DELIBERA
çÃO DO PLENÁRIO, APÓS OUVIDA A CCJR,
NOS TERMOS DO ART. 164, § 29- E § 311)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO' DE RECURSO:
ART. 164, § 29-

PROJETOS DE LEI:

N2 987195 (ALCIONE BARBALHO) - Determina a
adição de fécula.de mandioca à farinha de trigo
pura e â outras providências.

PRAZO .-4ll DIA: 23-11-95
ÚLTIMO DIA: 24-11-95
N21.135195 (JORGE ALNDERS) - Dispõe sobre a

instituição do Dia Nacional.do Povo Evangéli-
"""-......co.

PRAZO -4ll DIA: 23-11-95
ÚLTIMO DIA: 24-11-95

SUJEITO A DEVOLUÇAO AO AUTOR, nos termos do
artigo 137, § 12. do RI. Prazo para apresentação
de recurso artigo 137,§ 29- (5 sessões). As seguin
tes proposições:

PROJETO DE LEI:
N2 972195 (SANDRA STARLlNG) - Fixa normas para

a cooperação entre a União e os Estados, o
Distrito Federal eQS Municípios edâ outras provi
dências.

PRAZO - 4ll DIA: 23-11-95
ÚLTIMO DIA: 24-11-95
N2 1.051195 (JOSÉ ALDEMIR) - Cria o Fundo de

compensação de Aposentadoria e dá outras pro
vidências.

PRAZO - 4ll DIA: 23-11-95
ÚLTIMO DIA: 24-11-95
N21.018T95 (TALVANE ALBUQUERQUE) - Dispõe

sobre inclusão do Médico Perito Local do INSS
nosbenefíciosdaLei n2.8.538, de22 dedezembro
de 1992, que institti a Gratificàção de Estímulo à
Fiscalização e Arrecadação - GEFA•.

PRAZO - 4ll DIA: 23-11-95
ÚLTIMO DIA: 24-11-95 .
N2 1.077/95 (TALVANE ALBUQUERQUE) - Dispõe

sobredeclaraçãodeUtilidade PúblicadaAssocia
ção Beneficente "Paulo Leão", situada no Municí
pio de Arapiraca, Estado de Alagoas.

PRAZO - 4ll DIA: 23-11-95
ÚLTIMO DIA: 24-11-95
N21.104195 (BENEDITO GUIMARÃES) - Dispõe s0

breainclusãoobriga1ória noscurríClJos escolares
da disciplina "Canto Orfeônico", e dá outras pro
vidências.

PRAZO - 4ll DIA: 23-11-95
ÚLTIMO DIA: 24-11-95
N21.105195 (AGNELO QUEIROZ) - Dispõe sobre o

ensino de Espanhol nas escolas de 2Jl. graus.

PRAZO - 42 DIA: 23-11-95
ÚLTIMO DIA: 24-11-95

N21.119195 (MARQUINHO CHEDID) - Autoriza o P0
derE~o acriarseloemoedacomemorallvo8
ao centeri8rio de morte de Carlos Gomes.

PRAZO - 42 DIA: 23-11-95
ÚLTIMO DIA: 24-11-95



06416 Quinta-feira 23 -DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1995

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE

- NOVEMBRO DE 1995-

Data Dia HOra Nome
23 SLfeira 15:00 José Carlos Lacerda

15:25 Agnelo Queiroz
27 .2!!..feira 15:00 Gilney Viana

15:25 Antonio dos Santos

15:50 José·Unhares

16:15 João Paulo

16:40 Luiz Mainardi

17:05

17:30

17:55
18:20

28 3ª-feira 15:00
15:25

29 4Lfeira 15:00
15:25

30 SLfeira 15:00
15:25

Osvaldo Reis

Inâcio Arruda

Pedro Corrêa'
João Maia
Sirnara Ellery
Nelson Marchezan

Sebastião Madeira .
Elias AbraMo
Antonio Brasil
Ceci Cunha

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I • COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA.RURAL

Sala 116, Bloco das Lideranças

WORKSHOP MERCOSUL

Data: 22 a 24 de novembro de 1995
PROMOÇÃO:
Câmara dos Deputados;
Comissões:
• de Agricultura e Política Rural;
• Parlamentar do Mercosul;
Comithé contre le Faim et pour Developpment (CCFD); e
Instituto de Estudos Sócio-Econômicos - INESC

PROGRAMAÇÃO:

.Q!! 23/11/95 - qU;l1ta.feira:
Local: Auditório .do Espaço Cuttural da Câmara dos Deputados

9h - Tema: "As Entidades Civis eSUEI influência sobre os Parlamentos"

Expositores:

• Dr. Walter Bianchini - Representante do Departamento Sindical de Estudos Rurais 

DESERlBrasil; e
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• Dr. Andrés Wehle - Càntro de Estudios, Capacitación y T.ecnologia Campesina 

CECTEC/Paraguai

Mediador:

• Carlos Carballo - Centro de Estudios y Promoción Agraria - CEPA/Argentina

10h às 12h30m - Debate com a plenária

15h às 16h - Tema: "Representação Política do Legislativo na Estrutura de Poder no

Mercosul"

Expositores:

• Oeputado ·Franco Montoro - Presidente da Comissão de Relações Exteriores da

Câmara dos Deputados/Brasil; e

• Senador Carlos Alberto Gonzáles - Presidente da Comissão Parlamentar Conjunta do

Mercosul/Paraguay

Mediadora:

• Maria Clara Couto Soares - Institu~o Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

IBASE/Brasil

16h às 18h - Debate com a plenária

Dia 24111195 • sexta·felra:
Local: Auditório Nereu Ramos

9h - iema: "Importância da Participação dos Pequenos Produtores no P·rocesso

Decisório do Mercosul"

Expositores:

• Francisco Urbano - Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na

Agricultura - CONTAG; e

• Deputado Eber da Rosa - Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul e Comissão

de Agricultura do Uruguai
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Mediadora:

• Teresita López Rosio, Base -Investigaciones SocialeslParaguai

10h às 12h30m - Debate com a plenária

12h30m - Encerramento dos trabalhos

MESA:

• Deputado Alcides Modesto - P~esidente da Comissão de Agricultura e Política Rural;

• Deputado Paulo Bornhausen - Presidente da Comissão Parlamentar Conjunta do

Mercosul - Sessão Brasileira;

• Senador Carlos Alberto González - Presidente da Comissão Parlamentar Conjunta do

Mercosul! Sessão Paraguai; e

• Maria José Jaime - Representante do INESC

AVISO N° 28/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 17/11/95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.093/9p - do Sr. Ezídio Pinheiro - que "Altera e -acrescenta
dispositivos relativos à habitaÇão rural na Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que
'dispõe sobre a política agrícola', e dá outras providências".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE-REDAÇAO
Sala T-09, Anexo 11

PAUTA N° 89/95

A • Proposlçlo sujeita à apreciação da Comissão:

TRAMITAÇAO ESPECIAL

1 - CONSULTA N° 2195 - da Mesa - que "solicita esclarecimentos acerca da perda do
lugar na Comissão, ocupado em razão da vinculação com a bancada, no caso de
Deputado que se desfilia de seu partido, ainda que tenha sido eleito para a
Vice-Presidência do Colegiado".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: "ã semelhança do que ocorre em relação aos cargos da Mesa, o fato da
eleição para Presidente ou Vice-presidente de Comissão confere ao Deputado
estabilidade no colegiado até o término do mandato para o qual foi eleito, não
podendo ele, nessa hipótese, ser substituído a qualquer tempo pelo Líder da bancada
a que pertencia, ficando este impossibilitado de indicar outro Parlamentar para a
mesma vaga'.'.
VISTA: Concedida ao Deputado Milton Mendes em 27.09.95.

PAU T A N° 91/95
(Remanescente)

A • Proposições sujeitas à apreciação . conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 191-B/91 - do Senado Federal (PLS' nO 329/89) ,.; que ''fixa
critérios para a realização de despesas com publicidade oficial".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto e
das nove emendas apresentadas nesta Comissão.
VISTA: Concedida vista em 17/08/95 ao Dep. Jorge Wilson, que devolveu a
proposição apresentando declaração de voto pela prejudicialidade
ADIADA a discussão em 27.09.95.
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TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

Novembro de 1995

2 - PROJETO DE LEI N° 6.019-A/90 - do Sr. Telmo Kirst - que "cria o Programa de
Crédito Fundiário".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão de Agricultura e Política Rural, na forma do Substitutivo
apresentado
VISTA CONJUNTA: Concedida em· 27.09.95 aos Deputados Marcelo Déda e Nicias
Ribeiro.

3 - PROJETQ DE LEI N° 3.970/93 - do Sr. Eduardo Jorge - que "institui, sob critérios a
serem .especificados, Comissões Internas de Pessoal para as empresas
organizadas na forma de sociedade anônima, sociedade de responsabilidade limitada
eda administração indireta e fundacional da União na forma de co-participação na
gestão intermediária". .
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade do PL3.970/93 e 'do sub$titutivo dá CTASP
VISTA: Concedida vista em 28/06/95 ao Deputado Hélio Bicudô .
,ADIADA a discussão a pedido do Deputado José Genoíno.

PAU.TA N°.95/95
(Remanescente) .

A • Proposlçlo sujeita à apreclaçlo do Plenário da.Casa: , .

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 6/95 -' do ·Sr.'Mko Teixeira - que "modifica o § 5° do
art. 5° da Resolução nO 01/89, do Congresso Nacional, que "dispõe sobre a
apreciação, pelo Congresso Nacional, das medidas provisórias a que se refere o art.
62 de ConstituiÇão Federal".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela anti-regimentaiidade
ADIADA a discussão a pedido do relator.
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PAUTA N° 96/95
(Remanesce'nte)

Quinta-feira 23 06421

A • P~poslções sujeitas a disposições especiais (art. 202 e seguintes do RI):

TRAMITAÇAo ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 93/95 - do Sr. Iberê Ferreira e outros
- que "elimina exigência. de segundo turno nas eleições de Governador e

Vice-Governador, de Prefeito e' Vice-Prefeito".(apensa a Proposta de Emenda à
Constituição nO 96/95)
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA LIMA
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 96/95, apensada

2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°'125/95 - do Sr. Luciano Castro e
outros - que "altera o art. 231 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
P.ARECER: pela admissibilidade,'

, . ,

3 - PROPOSTA DE EMENDÀ À CONSTITUiÇÃO N° 132/95 - do Sr. Roberto Magalhães e
outros - que "altera a redação do inciso IV do art. 24· da Constituição Federal e
acrescenta parágrafo ao mesmo artigo".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade
VISTA: Concedida em 27.09.95 ao Deputado Jarbas Lima.

4 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136/95 - da Sra. Laura Carneiro e
outros - que "acrescenta parágrafo aoart 37 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ELIAS ABRAHÃO
PARECER: pela admissibilidade',

5 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICÃO N° 148/95 - do Sr. Anivaldo Vale e
outros - que "altera a redação dó' art:159 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado UDSON BANDEIRA .
AijECER: ,pela admissibilidade . . .

6 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N0 152/95 - do Sr. Benedito Guimarães
- que "altera a redação do inciso 111 do art. 60 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JORGE WILSON
PARECER: pela admissibilidade
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PAUTA N°98/95
(Remanescente)

A • Proposições sujeitas a disposiç6es especiais (art. 202 e seguintes do RI):

TRAMITAÇAo ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 89/95 - do Sr. Nicias Ribeiro e outros
- que "dá nova redação ao inciso IV do art. 29 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade

2 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 128/95 - do Sr. Nicias Ribeiro e
outros - que "dá nova redação à alínea "c" do inciso XVI do art. 37 da Constituição
Federal".(apensa à Proposta de Emenda à Constituição nO 149/95)
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 149/95, apensada

3 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 151/95 - do Sr. Gonzaga Patriota e
outros - que "aitera a redação do inciso 11 do art. 37 e do § 7° do art. 144 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inadmissibilidade

PAU T AN° 99/95
(Remanescente)

A • Proposição sujeita à apreciação cC)nclusiva das Comissões:

PRIORlDAOE

1 - PROJETO DE LEI N° 4.496-B/94 - do Tribunal Superior do Trabalho - "que cria
cargos no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 188 Região e dá outras providências".
RELATOR: Qeputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e
da emenda da Comissão de Tr~balho, de Administração e Serviço Público, com
emendas
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P.AU T A N° 103/95
(Remanescente)

A • Proposlçlo sujeita à apreclaçlo conclus.lva das Comissões:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI'N° 4.821-A/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO 1031/94) 
que "dá nova redação aos artigos 789 e 790 da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, aprovada pelo Dec'..reto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943".
RELATOR: Deputado ZULAII:: COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste.e da
emenda da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público

PAU T A N° 108/95
A • Proposições sujeitas à apreclaçlo do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 30/95 - do Sr. Feu Rosa - que "introduz alterações
no art. 7° do· Regimento Intemo, sobre a eleição da Mesa".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela injuridicidade

2 - PROJETO DE LEI N° 4.906/95 - do Senado Federal (PLS 112/93) - que "altera o
art. 1"9 da Lei. nO 6.001, de 1973, dispondo sobre o processo para a demarcação
das terras indígenas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e da emênda da
Comissão de Defesa Nacional

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

3 - PROJETO DE. DECRETO LEGISLATIVO N° 123/91 - do Sr. Paulo Paim - que "susta a
aplicação das 'Portarias rios 3.441, de 26 de agosto de 1991, 3.523,de17 de .
setembro de 1991 e 3.557, de 7 de outubro de 1991, do Ministério do Trabalho e da
Previdência Socíal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa
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4 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 158/92 - da Sra. Sandra Starling - que
"susta a aplicação do disposto nos itens 1.1 e 7.1, constantes da Portaria nO 3.092,
de 27 de fevereiro de 1992, do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência
Social".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: pela injuridicidade e, no mérito, pela rejeição

5 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 345/93 - do Sr. Augusto Carvalho - que
"dispõe sobre a escolha, pelo Congresso Nacional, de Ministros do Tribúnal de
Contas da União".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela inConstitucionalidade

6 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 91/95 - do Sr. Welinton Fagundes - que
"autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a convocar plebiscito com vistas a aferir a
opinião do eleitorado sobre a conveniência ou não da instituição da pena de
prisão perpétua no texto da Constituição Federal, nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
.PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e falta de técnica legislativa

7 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 132195 - do Sr. José Pinotti - que
"dispõe sc;>bre a realização de referendo no prazo máximo de 6 meses, em todo o
. territóric;> nacional, para apreciar as Propostas de-Emenda à Constituição nOs 1, 2,
3,4,5 e 6 de 1995".
RELAtOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade

8 - PROJETO DE lEI N° 2.242/91 - do Sr. Eduardo Jorge - que "proíbe a exportação de
armas pelo Brasil". . .
RELATOR: Deputado AlMINO AFFONSO.
PARECER: pela inconstitucionalidade

9 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 3.118-C/92 - que nacrescenta
dispositivos à CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, visando obter celeridade na
.Justiça do Trabalho".
.RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT
PARECER: pela inconstitucionalidade do Substitutivo da' Comissão de Trabalho,
Administração e .Serviço Público e prejudicialidade das Emendas de Plenario

10 - PROJETO DE LEI N° 3.740/93 - do Sr. Aldo Rebelo e outros 5 - que "dispOe sobre
a realização de pJebiscito para alienação das ações representativas da União nas
empresas dos ramos petroquímico, siderúrgico, de minera9t'o, aeronáutico e de
fertilizantes".
RELAtOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e boa técnica legislativa
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B • Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇAo ORDINARIA

11 - PROJETO DE LEI N° 1.628-Al91 - do Sr. Luiz Gushiken - que ''toma obrigatória a
instalação de porta de segurança nas agências bancárias e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela .. injuridicidade deste e da emenda adotada pela Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público

12 - PROJETO DE LEI N° 2.596-Al92 - do Sr. Jackson Pereira - que "conceitua as
administradoras ou emissoras de cartões de crédito como instituições financeiras e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e pela prejudicialidade das
emendas da Comissão de Finanças e Tributação

13 - PROJETO DE LEI N° 3.967-A/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "proíbe às instituiçOes
financeiras a abertura de contas sem identificação de seu titular".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela inconstitucionalidade e antiregimentalidade deste, das Emendas
adotadas pela "Comissão.-de Finanças e Tributação e da emenda apresentada na
Comissão de Justiça
VISTA: Devolvido em 30.08.95 pelo Deputado José . Genoíno r:nanifestando
concordância com o relator.

14 - PROJETO DI: LEI N° 4.085193 - do Sr. Jackson Pereira - que "çria a Área de
Proteção Ambiental - APA do Rio Jaguaribe, no Eatado do Ceará~.

RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e do Substitutivo da
Defesa· do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

15 - PROJETO DE LEI N° 4.368-A193 - do Sr. Augusto Carvalho - que "acreScenta
parágrafo único ao art. 80 da Lei nO 8.069, de 13 de outubro de 1~ -.Esta~uto da
Criança e do Adolescente".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e boa técnica legislativa

16 - PROJETO DE LEI N° 4.758-Al94 - do 'Sr. Edison Andrino - que "assegura pr~erência

aos idosos nos julgamentos de processos em tramitação no Poder JudiCiário".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT '
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e, no mérito, pela rejeiçãó
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PAU T A N° 109/95

Novembro de 1995

A - Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
(art. 95, § ao do RI)

1 - RECURSO N° 28195 -do Sr. Jaques Wagner - que "recorre de decisão da
Presidência em questão de ordem, proferida na sessão de 29 de junho de 1995, a
propósito da tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nO 135, de 1995, que
"ratifica a decisão do Senado Federal proferida sobre a escolha do Senhor Iram
de Almeida Saraiva para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos
termos do art. 73, § 2°, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA LIMA
PARECER: pelo não acolhimento do recurso

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
(art. 137, § r do RI)

2 - RECURSO N° 30/95 - do Sr. Jarbas Lima - que "recorre, na forma do art. 137, § 2°,
do Regimento Interno, da decisão da Presidência de devolução do Projeto de Lei nO
562195".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pelo não acolhimento do recurso

PRIORIDADE

3 - PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 141/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "acrescenta
inciso ao art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela
Resolução nO 17, de 1989"-.
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela prejudicialidade deste, nos termos do art.164, § 1° do RI

4 - PROJETO DE LEI N° 4.433194 - do Sr. Jackson Pereira - que "regulamenta o inciso
LXVII, do art. 5°, da ConstituiÇão Federal, estabelecendo prisão civil para
dirigentes e empregadores que deixarem de recolher ou se apropriarem
indevidamente das importâncias arrecadadas, relativas à contribuição previdenciária,
FGTS, Imposto de Renda retido na fonte, IPI, ICMS e ISS".
RELATOR: Deputado MAURiCIO NAJAR
PARECER: pela prejudicialidade deste, na forma do art. 163, I do RI
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5 - PROJETO DE LEI N° 166/95 - do Sr. Cândido Mattos - que "regulamenta o disposto
no inciso VII, do art. 5°, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela prejudicialidade, nos termos do art. 163, I do RI

TRAMITAÇAO' ORDINÁRIA

6 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PL N° 3.231-Al89 - que "dispõe sobre a
indenização de férias".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT
PARECER: pela prejudicialidade desta, nos termos do inciso VI do art. 163 do RI

7 - PROJETO DE LEI N° 704/95 - do Sr. Ricardo Izar - que "assegura aos que
cumpram penas privativas da liberdade o direito de exercer atividade laborativa".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela prejudicialidade

B • Proposlç6es sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

8 - PROJETO DE LEI N° 3.108/92 - do Senado Federal (PLS nO 8/92) -que "altera a
redação dos arts. 222 e 223 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil) e dá outras providências". (apenso o Projeto de Lei nO 903/91)
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela prejudicialidade deste e do PL 903/91, apensado

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

9 - PROJETO DE LEI N° 2.587-A/92 - do Sr. José Fortunati - que "irlstitui o registro
obrigatório de declaração de bens no âmbito dos Poderes da União e dá,' outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela prejudicialidade deste, nos termos do art.163, I do RI

10 - PROJETO DE LEI N° 3.889-Al93 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá a
denominação de COMANDANTE JOÃO RIBEIRO BARROS ao Aeroporto de
Londrina, no Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela prejudicialidade, em face da Súmula de Jurisprudência nO 3 da
Comissão de Constituição, Justiça e de Redação
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PAUTA N° 112195

Novembro de 1995

A • Proposições·sujeitas à apreclaçlo do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL N° 1.888-B/91 - que "regulamenta o § 3° do
art. 226 da Constitüição Federal".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela co-nstitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda
de redação

2 - PROJETO DE LEI N° 3.619/93 - da Sra. Rita Camata - que "disciplina os casos e as
condições para a intromissão nas comunicações telefônicas, autorizada pelo inciso
XII, do art. 5° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOfNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com substitutivo..

3 - PROJETO DE LEI N° 1.156/95 - do Pod$r Executivo (Mensagem nO 724/95) - que
"regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação
VISTA CONJUNTA: Concedida em 22.11.95 aos Deputados Benedito de Lira, Vicente
Arruda, Zulaiê Cobra e Régis de Oliveira.

4 - PROJETO DE LEI N° 1.157/95 -'do Poder Executivo (Mensagem nO 724/95) - que
"institui normas especiais de investigação'"criminal nos crimes que especifica".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com substitutivo

B ~ Proposições sujeitas à apreclaçlo conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

5 - PRO~ETO DE LEI N° 2.766-A/92 - do Senado Federal (PLS nO 259/91) - que
"determina a indisponibilidade dos bens da vítima de seqüestro e de extorsão
mediante seqüestro,' os de seu cônjuge e de seus parentes, e dá outras
,providências".
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RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA
PARECER: pela' inconstitucionalidáde e, no mérito, pela rêjeição deste, das
Emendas da Comissão de Finanças e Tributação e da emenda apresentada na
Comissão de Justiça
VISTA: O Deputado Nilson Gibson apresentou declaração de voto em 14.08.95 pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação
deste, das emendas da. Comissão de Finanças e Tributação e das emendas
apresentadas na Comissa<> de Justiça pelos Deputados José Luiz Clerot e Roberto
Magalhães

ORDINÁRIA

6 - PROJETO. DE LEI N° 490/95 - do Sr. Domingos Dutra - que "dá nova redação aos
artigos 924 e 928 da Lei nO 5.869, de 11 qe janeiro de 1973, Código de Processo
Civil",
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovaçêo, nos termos do substitutivo apresentado; e pela injuridicidade das

emendas apresentadas ao substitutivo

PAUTA N° 113195
A • Redações Finais

RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

1 - PROJETO DE LEI N° 4.566/89 - do Senado Federal (PLS nO 240/89) - que
"estabelece prazo de dois anos para que as fábricas de alimentos adotem a técnica
de costura eletrônica no acondicionamento de enlatados e determina a impressão, no
rótulo ou na parte externa da embalagem, do número de lote, da data de fabricação e
da validade do alimento acondicionado".

2 - PROJETO DE LEI N° 517-AJ95 - do Sr. Francisco Dornelles - que "prorroga a
vigência da Lei nO 8.989, 'de 24 de fevereiro de 1995, que "dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por
pessoas portadoras de deficiência física e aos destinados ao transporte escolar, e dá
outras providências".

AVISO N°46/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 21.11.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2- Sessão
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A • Da Análise da Constitucionalidade e JurldlcldaCle (Art.54,II)

1 - PROJETO DE LEI N° 6.087-B/90 - dos Srs. Koyu lha e Nelton Friedrich - que
"dispõe sobre distribuição aos municípios de renda arrecadada com a cobrança do
iFlgresso em parques nacionais".
(apenso o Projeto de Lei nO 1.247191)
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.860-Bi91 - do Sr. Luiz Moreira - que "dispõe sobre as tarifas
de bilhetes de passagem aérea".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

3 - PROJETO DE LEI N° 1.863-8191 - do Poder Executivo (Mensagem rio 509/91) - que
"dá nova redação ao inciso I do art. 10 da Lei nO 6.302, de 15 de dezembro de 1975,
que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa do Corpo de Bombeiros do .
Distrito Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

4 - PROJETO DE LEI N° 1.900-A/91 - do Sr. Virmondes Cruvinel - que "disciplina a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado, regulamentando o "caput" e §
3° do art. 173 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado GERSON PERES

5 - PROJETO DE LEI N° 3.950-B/93 - do Sr. Paulo Bernardo - que "dispõe sobre
sistema de segurança na instalação' de tanques de armazenamento de combustíveis
em todo o território nacional".
RELATO~: Deputado RODRIGUES PALMA

6 - PROJETO DE LEI N° 4.004-A/93 - do Poder Executivo (Mensagem nO 415/93) - que
''toma obrigatória a inclusão do ensino de língua espanhola nos currículos plenos dos
estabelecimentos de ensino de 10 e 2° graus".

. RELATOR: DeputadoVILMAR ROCHA

7 - PROJETO DE LEI N° 77-À/95 - do Sr. José Janene - que "dispõe sobre as operações
de sub-rogação de direitos e obrigações no Sistema Financeiro da Habitação - SFH".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA

.8 _. PROJETO DE LEI N° 266-A/95 - do Sr. Sandro Mabel - que "dispõe sobre o depósito e
venda de veículo apreendido pelos DETRANs em todo o território nacional".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO

9 - PROJETO DE LEI N° 385-A/95 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "altera a redação do art.
3° da Lei nO. 3:207, de. 18 de julho de 1957, que "regulamenta as atividades dos
empregados vendedores, viajantes ou pracistas".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
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10 - PROJETO DE LEI N° 407-AJ95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que i'dispõe sobre
exigência de dados nos reCeituários médicos".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

11 - PROJETO DE LEI N° 613-Al95 - do Sr. Jorge Anders - que "estabelece a proibição de
utilizaÇão de telefonia móvel celular pelo condutor de veículo em movimento, bem
como a proibição de fumar ao volante".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO

12 - PROJETO DE LEI N° 686-Al95 - do Sr. Jofran Frejat e outros - que "altera o nome
do Aeroporto Internacional de Brasília e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

13 - .PROJETO DE LEI N° 713-AJ95 - dos Srs. Ricardo Gomyde e Aldo Rebelo - que
"estabelece exigências para a obtenção ou renovação da Cartei~a Nacional de
Habilitação".
RELATOR: Deputado EDINHO ARAUJO

14 - PROJETO DE LEI N° 770-AJ95 - da Sra. Vanessa Felippe - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de as instituições privadas de educação, beneficiárias de isenção de
impostos, terem em seus conselhos fiscais representante do corpo discente".
RELATOR: Deputado JORGE WIL~ON

15 - PROJETO DE LEI N° 1.120195 - do Sr. Marquinho Chedid - que "dispõe sobr~ a
obrigatoriedade de instalação de banheiros públicos na rede bancária". .
RELATOR: Deputado JOSÉ. REZENDE

B • Da AnAlise da Constitucionalidade, Jurldlcldade e Mérito

16 - PROJETO DE LEI N° 319-B191 - do Sr. Fábio Feldmann - que "disciplina a prestação
alternativa de serviços pelos que se eximirem da obrigação da prestação de serviço
militar, por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, nos termos do inciso
VIII do arb 5° da Constituição Federal".

. RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO

17 - PROJETO DE LEI N° 1.083/95 - do Sr. 'De Velasco - que "revoga a Lei nO 6.802, de 30
de junho de 1980, que "declara feriado nacional o dia 12 de outubro, consagrado à
Nossa Senhora Aparecida, Padroeira' do Brasil"~ RELATOR: Deputado JARBAS

LIMA

18 - PROJETO DE LEI N° 1.095/95 - do Sr. Regis de Oliveira - que "altera dispositivos da
Lei riO 5.869, de 11 de janeiro·de 1973 - Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputàdo ENIO BACCI
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19 - PROJETO DE LEI N° 1.122195 - do Sr. Domingos Dutra - que "dá nova redação ao §
5°. do art. 5° da Lei nO 1.060. de 5 de fevereiro de 1950. que "estabelece normas
para a concessão de assistência judiciária aos necessitados".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

Sala T-11. Anexo 11

PAUTA N° 44/95

Local: Plenário nO 13
Horário: 10:00h

A - Dlscusslo e Votaçlo. de Requerimentos e Relatórios em Geral:

1 - Requerimento do Deputado Fernando Gab~ira propondo que esta Comissão realize
Reunião de Audiência Pública com os fabricantes de aparelhos celulares e com os
Ministérios da Justiça e das Comunicações, para que estes se manifestem sobre a
invasão de privacidade do~ portadores de telefones celulares, devido ao fato de que
as ligações telefônicas podem ser escutadas através destes aparelhos,. de forma
clandestina, por qualquer pessoa que disponha de um determinado código, que está,
hoje em dia, no domínio público.

2 - Requerimento do Deputado Luciano Pizzatto propondo a realização de Reunião de
Audiência Pública no dia 07/12195, às 9:00h, com o objetivo de colher subsídios para
elaboração do seu parecer ao PL. nO 1.008/95 - do Sr. Gilney Viana - que "dispõe
sobre o corte e a exploração do mogno (Swietenia macrophylla)".

3 - Requerimento do Deputado Inácio Arruda propondo a realização de Reunião de
Audiência Pública para debater a gestão dos recursos hídricos, tratamento de água e
abastecimento das populações urbanas".

B - Proposições Sujeitas à Apreclaçlo Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

4 - PROJETO DE LEI N° 21-AJ95 - do Sr. Nilson Gibson - que "regulamenta os parágrafos
20 e 3° do artigo 49, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, e dá
outras providências". .
RELATOR: Deputado GERVASIO OLIVEIRA
PARECER: Favorável, com emendas.
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5 - PROJETO DE LEI N° 1.125-BI91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
aplicação em crédito rural de recursos captados nas áreas da SUDAM e da SUDENE".
RELÁTOR: Deputado GILNEY VIANA
PARECER: Favorável, com emenda.
VISTA: Concedida vista ao Deputado LUCIANO PIZZATTQ em 01/11/95, por duas
S~ssões.

6 - PROJETO DE LEI N° 4.751/94 - do Sr. Luciano Pizzatto - que "cria o Parque Nacional
de Saint-Hilaire/Lange e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VALDIR COLATIO
PARECER: Favorável, com emenda.

7 - PROJETO DE LEI N° 13-A/95 - do Sr. zaire Rezende - que "estabelece requisitos
para a .concessêo de beneficio de incentivo fiscal nas áreas de atuação da SUDAM e
SUDENE".
RELATOR: Deputado GILNEY VIANA
PARECER: Favorável, com emenda$.
VISTA: Concedida vista ao Deputado LUCIANO PIZZATTO em 01/11/95, por duas
Sessees.

8 - PROJETO DE LEI N° 14-8/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "dispõe sobre a exploração
de florestas na Amazônia Legal".
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ
PARECER: Favorável, com substitutivo.

9 - .PROJETO DE LEI N° 633/95 - da Sra. Veda Crusius - qu~ "dá nova redação ao caput
do artigo 90 da Lei nO 8.723, de 28 de outubro de 1993, que 'dispõe sobre a redução
de emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras providências"'.
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO
PARECER: Favorável a este e ao PL nO 1.009/95, apensado, com substitutivo.

10 - PROJETO DE LEI N° 313195 - do Sr. Augusto Carvalho - que "dispõe sobre a
administração da Área de Proteção Ambiental -APA da -Bacia do São Bartolomeu,
localizada no Distrito Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: Favorável a este, com emenda.s, e contrário áo PL nO 480/95, apensado.

11 - PROJETO DE LEI N° 590195 - da Sra. Rita Camata - que "dá nova redação ao artigo
18 da Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
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PARECER: Favorável, com substitutivo.
VISTA: Concedida vista ao Deputado Paulo Bornhausen em 18/09/95, por duas
Sessões.

12 - PROJETO DE LEI N° 778/95 - do Sr. Mendonça Filho - que "estabelece a
obrigatoriedade de contrato específico prévio ou solicitação escrita para os serviços
prestados por meio de telefonia ou qualquer outro sistema de telecomunicações".
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO
PARECER: Favorável a este, com emenda, e contrário ao PL nO 902195 apensado.

AVISO N°50/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 21/11/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 475-A/95 - do Sr~ Ricardo Barros - que "dispõe sobre a posição
do cano de escape (descarga) dos caminhões e ônibus".
RELATOR': Deputado FREIRE JÚNIOR

2 - PROJETO DE LEI N° 1.024/95 - do Sr. Gilney Viana - que "altera parágrafo 1° do
artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

3 - PROJETO DE LEI N° 1.091/95 - do Sr. Aloysio Nunes Ferreira - que "dispõe sobre a
comercialização de veículos automotores de via terrestre e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

4 - PROJETO DE LEI N° 1.096/95 - do Sr. Freire Júnior - que "toma obrigatório que as
instalações elétricas possibilitem a utilização do condutor terra de proteção".
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE

5 - PROJETO DE LEI N° 1.134/95 - do Sr. Jorge Anders - que "dispõe sobre a
padronização dos rótulos de substâncias injetáveis".
RELATORA: Deputada VANESSA FELlPPE

6 - PROJETO DE LEI N° 4.344-A/93 - do Sr. Fábio Feldmann - que "toma obrigatório o
estabelecimento, pelos fabricantes de pilhas, de mecanismos de disposição final,
reciclagem ou outras formas de reprocessamento das mesmas apõs o uso pelos
consumidores".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA



Novembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

A V I S O N° 51/95
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RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início.: 221/11/95.
Horário.: 9 às 12he 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2- Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 623/95 - do Sr. José Fortunati - que "dispõe sobre o consórcio
para aquisi~o de automóvel, piei< up, furgão ou similar, novo, equipado com motor de
até 1.000 crns de cilindrada".
RELATOR: Deputado SILVERNANI SANTOS

2 - PROJETO DE LEI N° 3792-A/93 - do Sr. Fábio Feldmann - que "dispõe sobre a
educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Sala T-15 - Anexo 11

PAU TAN° 27/95

Local : Plenário 11, Anexo 11
Data: 23 de novembro, às 10 horas

A • REQUERIMENTO

1 - Do Sr. Jaime Martins, solicitando que sejam convocados, para audiência pública nesta
Comissão, o Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, Sr. José
Eduardo Andrade Vieira e o Presidente do INeRA, Sr. Francisco Grazziano, para
esclarecimentos sobre invasões de terras e suas implicações.

AUDI~NCIA PÚBLICA

TEMA: Discussão do Projeto de Lei nO 365/95 - do Sr. Jair Bolsonaro - que ''torna sem
efeito o Decreto de 25 de maio de 1991, que homologa a demarcação administrativa
da terra indígena Yanomami, nos estados de Roraima e Amazonas".
CONVIDADO: Presidente da FUNAI, Sr. Mareio Santilli
DATA: 23/11/95, às 10h
LOCAL: Plenário 11, Anexo 11
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COMISSÃO DE EDUC~ÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

Sala 130-C, Anexo 11

PAUTA N° 40/95

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA"PÚBLICA CONJUNTA COM A COMISSÃO
DE RELAÇOES EXTERIORES E COM A COMISSÃO ESPECIAL DO

DESEMPREGO

Local: Anexo 11- Plenário nO 14
Data: 23/11/95
Horário: 10 horas

TEMA: "A Contribuição do SENAIISP ao Desenvolvimento da Educação Profissional
no Brasil".

CONVIDADOS:
- Dr. CARLOS EDUARDO MOREIRA FERREIRA, Presidente da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP; e

- Dr. FÁBIO LUIZ MARINHO AIDAR, Diretor Regional do Serviço Nacional das
Indústrias de São Paulo - SENAI

AVISO N° 88/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Infcio.: 22111195
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1- sessA'1

1 - PROJETO DE LEI N° 1.128195 - do Senado Federal (PLS N° 197/95) - .que "dispõe
sobre o Depósito Legal de Publicações na Biblioteca Nacional".
RELATORA: peputada Marisa Serrano

2 - PROJETO DE LEI NO 1.136/95 - do Sr. Jorge Anders - que "determina o
aproveitamento das vagas .não preenchidas no exame vestibular para pessoas que já
tenham curso superior'.
RELATOR: Deputado Mauríco Requião
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3 - PROJETO DE LEI N° 1.097/95 - do Sr. AntOnio Jorge - que "altera o artigo 1° da Lei
nO 6.454, de 24 de outubro de 1977, que 'dispõe sobre a denominação de logradouros,
obras, serviços e monumentos públicos, e dá outras providências"'..
RELATOR: Osvaldo Biolchi

AVISO N° 89/95

RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 22111/95
Horário.: 9h às 12h e 14h à$ 18h30 .

Prazo.: 2 Sess6es
Decurso: 1- Se$sAo

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE..,RECEBERÂ DESTAQUES APRESENTADOS POR MEM
B~OS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO, DE LEI N° 982195 - do Sr. Paulo Paim - que "acrescenta dispositivo à Lei
nO 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que 'dispõe sobre os estágios de estudantes',
alterada pela Lei nO 8.859, de.23 de março de 1994".
RELATORA: Deputada Lídia Quinan
PARECER: favorável

COMISSÃO DE FINANÇAS _E TRIBUTAÇÃO

Sala T-12, Anexo 11

A V I S O N° 27/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 16/11/95
Horério. f 9 às 12h e 14 às 18h

A· MÉRITO:

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão

1 - PROJETO DE LEI'N° 3.249-B/92 - do Senado Federal (PLS nO 106/91) (em apenso o
Pl nO 4.001/93) - que "acrescenta dispositivos ao artigo 8° da lei nO 8'.134, de 27 de
dezembro de 1990, que altera a legislação do imposto de renda e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
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2 - PROJETO DE LEI N° 3.457-AJ92 - do Sr. Max Rosenmann - que "cria incentivo fiscal
do imposto sobre produtos industrializados - IPI, para indústrias que venham a se
estabelecer em municípios, nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

3 - PROJETO DE LEI N° 4.512194 - do Senado Federal (PLS nO 224/91) (em apenso o PL
nO 1.145/91) - que "determina a atualização monetária dos dividendos a pagar aos
acionistas das sociedades anônimas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCIO FORTES

4 - PROJETO DE LEI N° 192-AJ95 - do Sr. Adão Pretto e Outros 7 - que "estabelece
mecanismos para os financiamentos agrícolas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

5 - PROJETO DE LEI N° 1.045/95 - do Sr. Leonel Pavan - que "permite a dedução das
despesas de aluguel no cálculo do Imposto de Renda".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

6 - PROJETO DE LEI N° 1.078/95 - do Sr. Ibrahim Abi-Aokel- que "acrescenta parágrafo
único ao artigo 95 da Lei nO 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

AVISO N° 28/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 23/11/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 1.114/95 - do Sr. Max Rosenmann - que "estabelece a
incidênci~ de correção monetária no resgate de títulos em cartório de protestos".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

2 - PROJETO DE LEI N° 294-AJ95 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "acrescenta
parágrafo ao artigo 20 da Lei nO 6.321, de 14 de abril de 1976, para estender a
aposentados e pensionistas o atendimento pelos programas de alimentação do
trabalhador" .
RELATOR: Deputado SÉRGIO NAYA

3 - PROJETO DE LEI N° 328-AJ95 - do Sr. Eduardo Mascarenhas - que "dispõe sobre a
instituição, nos Estados federados e no Distrito Federal, sob a égide do artigo 144 da
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Constituição Federal, de Fundos Privados de Auxílio ao Combatés à Criminalidade,
destinados à melhoria do execício da atividade policial, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HOMERO OGUIDO

4 - PROJETO DE LEI N° 491-AJ95 - do Sr. Romel Anísio - que "cria a Loteria
Salve-Saúde".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

5 - PROJETO DE LEI N° 1.174/95 - do Sr. Júlio Redecker - que "altera os prazos de
recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI".
RELATOR: Deputado PAULO MOURÃO

6 - PROJETO DE LEI. N° 1.236/95 - do Poder Executivo (MSC nO 1.285/95) - que "altera a
legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO KANDIR

COMISSÃO·DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE

Sala 125-A - Anexo 11

LOCAL: Plenário 16
DATA: 23/11/95 -10:00h

PAUTA N° 38

1 - Discussão e votação do Relatório Final da Subcomissão SIVAM, com Voto em
Separado do Deputado Jaime Martins e Substitutivo oferecido pelo Deputado Arlindo
Chinaglia.

2 - Discussão e votação do Relatório Final da Subcomissão da Previdência Social.

3 - Discussão e votação do Parecer do Deputado Arnaldo Madeira à PFC n° 20, de,
autoria do Deputado Augusto Carvalho, que propõe que a Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle solicite ao TCU a realização de Auditoria Especial na Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda, em especial nos processos de pessoas
físicas e jurídicas cujos interesses sejam patrocinados pelo escritório Marcial e
Meneghetti Advogados Associados.

4 - D.iscussão e votação do Parecer do Deputado Freire Júnior à PFC nO'18, de autoria
do Deputado Jarbas Lima, que "propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle solicite ao TCU a realização de inspeção extraordinária nas contas do Fundo
Social de Emergência".
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5 - Discussão e votação do Parecer do Deputado Freire Júnior à PFC nO 22, de autoria
do Deputado ~ugusto Carvalho, que "propõe que a Comissão de Fiscali~ação
Financeira e Controle solicite ao TCU a realização de Auditoria Especial nas
execuções orçamentária e financeira do Fundo Social de Emergência, durante o
exercício de 1995": . .

6 - Req. 91/95· do Deputado Ivan Valente, que solicita realização de Audiência Pública
com a presença dos Srs. Everardo Maciel, Secretário da Receita Federal, Paulo
Baltazar Carneiro, Coordenador Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da
Receita Federal e .Sandro Martins, servidor da Secretaria qa Receita Federal, para
prestarem esclarecimentos quanto a participação dos dois últimos na Empresa Martins
Carneiro Consultoria Empresarial SIC LTOA.

7 - Req. 108/95 - dos Deputados Arlindo Chinaglia e Cidinha Campos, que solicitam seja
.convidado o Sr. Nelson Barbosa Amaral Filho para prestar esclarecimentos sobre
depoimento, prestado ao Ministério Público de São Paulo nos dias 2 e 3 de outubro
último, no qual denunciou a existência de um esquema d~ corrupção na Previdência
Social.

8 - Req. 111/95 - do Deputado Arlindo Chinaglia, que solicita realização de Audiência
Pública com os Srs. Cláudio Ness Mauch, Diretor de Normas e Organização do
Sistema Financeiro do Banco Central, e Gustavo Franco, Diretor de Assuntos
Internacionais do mesmo Banco - para prestarem esclarecimentos sobre denúncia de
evasão de divisas e sonegação fiscal.

9 - Req.116f95- do Deputado Confúcio Moura, que solicita seja encaminhado ao Ministro
da Administração pedido de informação a respeito do número de servidores admitidos
nos Ministérios e em seus órgãos vinculados, no período de março a outubro de 1995,
bem como a relação nominal desses servidores, com as respectivas funções e datas
dos concursos que originaram sua contratação.

10 - Req. 117195 - do Deputado Jaime Martins, que solicita ao Ministro da Agricultura, do
Abasté~imento e da Reforma Agrária informações sobre o INCRA.

11 - Req. 118/95 - do Deputado Jaime Martins, que solicita ao Ministro da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária informações sobre o fornecimento, pelo INCRA,
de cestas básicaS a"membros do Movimento dos Sem-Terra.

12 - Req. "119/95 - do Deputado Jaime Martins, que soliéita ao Ministro da Justiça
informações sobre decisão do CADE (Con~elho Administrativo de Defesa Econômica),
relativa a compra da Siderúrgica Paim de [)ivinópolislMG pelo Grupo Gerdau.

13 - Req. 121/95 - do Deputado Jaime Martins, que solicita sejam convocados, para
audiência pública, o Ministro ~a Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária e o
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Presidente do INCRA, afim de prestarem esclarecimentos sobre invasões de terra e
suas implicações..

14 - Req. 122195 - do Deputado Arlindo Chinaglia, que solicita seja' convidado o
ex-Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro' Mauro Gandra, para prestar esclarecimentos
sobre o projeto SIVAM e sobre denúncias de lobby reveladas na última edição da
Revista /stDá.

15 - Req. 123195 - do Deputado Arlindo Chiliaglia, que solicita seja convidado o
Embaixador Júlio César Gomes dos Santos para prestar esclarecimentos sobre
recentes denúncias sobre o SIVAM veiculadas na última edeção da Revista /stDá.

16 - Req. 124195 - do Deputado Arlindo Chinaglia, que solicita seja convidado o Sr. José
Afonso Assumpção, proprietário da Empresa Líder Táxi Aéreo e representante da
Raytheon Company no Brasil, para prestar esclarecimentos sobre denúncias
veiculadas na última edição da Revista /stoé.

17 - Req n° 125/95 , da Deputada Ana Júlia Carepa, que solicita a convocação do
Presidente do Banco Central, Sr. Gustavo Loyola, "para que esclareça o papel do
Banco Central no processo de aquisição do Banco Nacional pelo Unibanco."

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

Sala T-16 - Anexo 11

A V I S O N° 14/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 23.11.95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 05 Sessões.
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 1.142195 - do Sr. Moisés Lipnik - que "dispõe sobr:e o exercício
da garimpagem e a expedição da Carteira de Garimpeiro."
RELATOR: Deputado CARLOS CAMURÇA
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA
Sala 107 A - Anexo 11

AVISO N°38/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início.: 17/11/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 2.569-N92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
utilização, para ações e seNiços púb\icos de saúde, .das mercadorias apreendidas
como contrabando".
RELATOR: Deputado CHICÃO BRiGIDO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÁO,
ESERVIÇO PUBLICO

Sala 14-T - Anexo II

SEMINÁRIO

"PARTICIPAÇAO DOS TRABALHADORES NOS LUCROS DAS
EMPRESAS"
LOCAL: Audit6rio Nereu Ramos
Horário: 10 às 18 horas

AVISO N° 36/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início: 23111/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
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1 - PROJETO DE LEI N° 813/95 - do Sr. Chico Vigilante - que "veca a exigência de~a
de fiança aos candidatos a empregos regidos peJa CL1".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

Sala 135-A - Anexo 11

AVISO N°30/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 23/11/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 óiessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 1.146/95 - do Sr. Wilson Braga - que "institui o passe
desemprego".
RELATOR: Deputado BENEDITO GUIMARÃES

2 - PROJETO DE LEI N° 1.176/95 - do Poder Executivo (Mensagem nO 1.174/95) - que
"estabelece os princípios e as diretrizes para o Sistema Nacional de Viação e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE

11 - COMISSOES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 41-A/91-Criaçáo de Municípios

Salas 131C/135C - Anexo 11

AUDI~NCIA PÚBLICA
Horário: 14h
Local: Plenário 19, Bloco das Lideranças
CONVIDADOS:
Dr. FRANCISCO DE ASSIS M. SOUSA - Governador do Estado do Piauí;
ora. ROSEANA SARNEY - Governadora do Estado do Maranhão;
Dr. EDUARDO BRANDÃO DE AZEREDO - Governador do Estado de Minas Gerais; e
Dr. MARCOS VINíCIUS RODRIGUES VILAÇA - Presidente do Tribunal de Contas da
União-TCU.
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 9-.A/95-lncentivo ao Turismo

Salas 131C/135C - Anexo"

AUDI~NCIAPÚBLICA
Horário: 14h
Local: Plenário 10, Anexo 11
CONVIDADOS:
Sr. ALAIN BALDACCI - Presidente da Associação das Empresas de Parques. de
Diversões do Brasil (ADIBRA); e
Sr. NICOLAU REZÉ - Presidente da Associação Brasileira de Locadoras de
Auto-Veículos (ABLA).

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 25-A/95-Direito à Vida

Salas 131C/135C· Anexo 11

AUDI~NCIA POBLICA

Horário: 14h30
Local: PI~nãrio 14, Anexo 11
CONVIDADOS:
Dr. NELSON JOBIM.:. Ministro de Estado da Justiça; e
Sr'. JACQUElINE PITANGUY - Diretora-Cidadania, Estudos, Pesquisa, Informação,
Ação (CEPIA).

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 173-AJ95 - Reforma Administrativa

Salas 131C/135C - Anexo 11

AVISO N° 01/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Instalada em: 21/11195

Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30
Prazo: 10 Sessões

Decurso: 28 Sessão
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1 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICÃO N° 173-AJ95 - do Poder Executivo 
(Mensagem nO 886/95) - que "Modifica o Capítulo da Administração Pública,
acrescenta normas às Disposições Constitucionais Gerais e estabelece normas de
transição". '

lU-COMISSÕES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EFISCALIZAÇÃO

Sala 109-A, Anexo 11

A V I S O N° 17/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 16111/95
Horário.: 9 ·às 12hs e 14 às 18hs.

Prazo.:. 08 dias
Decutso: 8° dia

1 - PROJETO DE LEI N° 68/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de R$
28.950.416,00, para os fins que especifica."

2 - PROJETO DE LEI N° 69/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar, no
valor dEf R$ 799.754.098,00, para os fins que especifica."

3 - PROJETO DE LEI N° 70/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
da União, em favor do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$
556.000,00, para os fins que especifica."

4 - PROJETO DE LEI N° 71/95-CN, que "autoriza o PoderExecutivo a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
crédito especial até o limite de R$ 2.119.000,00, para os fins que especifica."

5 - PROJETO DE LEI N° 72195-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito especial no valor ~e
R$11.915.890,oo, para os fins que especifica."

6 - PROJETO DE LEI N° 73/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir 'ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor
de R$ 5.093.316,00, para os fins que especifica."
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7 - PROJETO DE LEI NO; 74/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Qa União, em favor do Tribunal de Contas da União, crédito suplementar
no valor de R$ 685.000,00, para os fins que especifica."

8 - PROJETO DE LEI N° 75195-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$
763.693,00, para os fins que especifica."

9 - PROJETO DE LEI N° 76195-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Senado Federal, crédito especial até o limite de R$
80.000,00, para os fins que especifica."

10 - PROJETO DE LEI N° 77195-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscale da Seguridade Social da União, em favor do Ministério de Minas
e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 2.162.396,00, para os fins que
especifica."

A V I S O N° 18/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 23111/95
Horário.: 9 às 12hs e 14 às 18hs.

Prazo.: 08 dias
Decurso: 1° dia

1 - PROJETO DE LEI N° 79195-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$
299.936,00, para os fins que especifica".

2 - PR.OJETO DE LEI N° SO/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$
2.130.666,00, para os fins que especifica"

3.. PROJETO DE LEI N° 81195-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de
R$72.000,OO, para os fins que especifica."

4 - PROJETO DE LEI N° 83195-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da. Presidência da República e do Ministério das RelaçOes
Exteriores, créditos suplementares no valor total de R$ 5.159.946,00, para os fins que
especifica".

5 - PROJETO· DE LEI N° 8419~N,que "autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União, em favpr da Justiça do Trabalho, créditos adicionais até o
limite de R$ 6.733.753,00, para. os fins que especifica."
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6 PROJETO DE LEI N°""85/95-CN., que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
R$3.696.853,OO, para os fins que especifica.1I

7 - PROJETO DE LEI N° 86/95-CN, que lIautoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Trabalho, crédito suplementar no valor de R$ 9.459.026,00, para os fins que
especificall

•

8 - PROJETO DE LEI N° 87195-GN, que lIautoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar
no valor de R$ 33.159.756,00, para os fins que especificall

•

9 - PROJETO DE LEI N° 88/95-CN, que lIautoriza Q Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Fazenda, créditos adicionais até o limite de R$ 240.269.505,00, para os fins que
especifica.11

10 - PROJETO DE LEI N° 89195-CN, que lIautoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da UniêO, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de R$
39.812.338,00, para os fins que especifica".

11 - PROJETO DE LEI N° 90/95-CN, que lIautoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçament9
Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$
14.759.246,00, para os fins que especificn.1I

12 - PROJETO DE LEI N° 91/95-CN, que lIautoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito especial
até o limite de R$ 30.000,00, para os fins que especifica".

13 - PROJETO DE LEI N° 92195-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçam~nto

da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência e Assistência
Social, crédito suplementar no valor de R$ 9.; 18.009,00, para os fins que especifica".

14 - PROJETO DE LEI N° 93/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito adicional
até o limite de R$ 4.814.690,00, para os fins que especifica".

15 - PROJETO DE LEI N° 94/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiseal da União, em favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$
496.000,00, para os fins que especifica".
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16 - PROJETO DE LEI N° 95/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Mini$térip da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 246.000,00, para os fins que especifica."

17.. PROJETO DE LEI N° 96/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 319.000.000,00, para os fins que especifica".

18 - PROJETO DE LEI N° 97/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, créditos adicionais até o limite de R$
121.494.434,00, para os fins que especifica".

19 - PROJETO DE LEI N° 98/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
créditos suplementar no valor de R$ 37.936.000,00, para os fins que especifica."

20 - PROJETO DE LEI N° 99/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Cultura, créditos adicionais até o limite de
R$ 9.811.200,00, para os fins que especifica".

21 - PROJETO DE LEI N° 1OO/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União,' em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor
de R$ 3.637.058,00, para os fins que especifica."

22 - PROJETO DE LEI N° 101/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fis~1 da União, em favor da Presidência da República,. crédito
suplementar no valor de R$ 580.338,00, para os fins que especifica."

23 - PROJETO DE LEI N° 102/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, crédito 'suplementar no valor de R$ 314.606,00, ·para--os fins que
especifica".

24 - PROJETO DE LEI N° 103/95-eN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União, em favor da Justiça Federal, ,crédito suplementar no valor de
R$15.795.000,OO, para os fins que especifica".

25 - PROJETO DE LEI N° 104195-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao'
Orçamento Fiscal da União,.em favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no '
valor de R$ 23.400.000,00, para os fins que especifica."
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26 - PROJETO DE LEI N° 105/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo ta ,abrir ao
Ç>rçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, ('r..\ijt,:l
suplementar no valor de R$ 89.388.800,00, para os fins que especifica."

, ,

27 - PROJETO DE LEI N° 106/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos recurso
Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adicionais no montante de R$ 7.421.116,00,
para os fins que especifica". ' ,

28 - PROJETO DE LEI N° 107/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de R$ 474.717,00, para os fins,que espAcifica".

29 - PROJETO DE LEI N° 108/95-CN, que "autoriza o 'Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral. crédito especial até') limite
de R$ 201.000,00, para os fins que especifica."

30 - PROJETO DE LEI N° 109/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$ 513.902.899,00, para os fins que especifica".

31 - PROJETO DE LEI N° 110/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça. crédito especial até o
limite deR$15.000.0oo,ooj para os fins que especifica.-

32 - PROJETO' DE LEI N° 111/95-CN. que "autoriza o Poder Executivo a abrir 'ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do ~inistério da Justiça, crédito suplementar no
valor de R$ 8.000.000,00, para 0$ fins que especifica."

,33 - ,PROJETO DE LEI N° 112195-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência e
Assistência Social e do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$
6.725.200.000,00, para os fins que especifica". '

34...; PROJETO DE LEI N° 113195-CN, que,"autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União, em favor"do Senado Federal, crédito suplementar no valor de
R$ 5.200.000,00, para os fins que especifica".

35 - PROJETO DE LEI N° 114/95-CN', que "autoriza o Poder Executivo a 'abrir ao
Orçamento Fiscal da União,. em favor do Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 160.874.918,00, para os fins que
especifica." "
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36 - PROJETO D1< Lm t-~')'; 'jSl~J~·,l;rv,.que "a~toriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fis'~! da União, e~1;1 favot do Mi1istério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônie Legal, créditos adicipnais no montante de R$ 8.814.000,00,
para os fins que especifica."

37 - PROJETO DE lEI N° 116/95-CN, que "~utoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor:do Ministério do Transportes, crédito
suplementar no valor de R$ 200.000.000,00, para os fins que especifica".

38 - PROJETO DE lEI N° 117/95-eN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia legal, crédito adicional no montante de R$ 47.470.000,00,
para os fins que especifica".

39 - PROJETO DE lEI N° 118/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da reforma Agrária, créditos adicionais até o limite de
R$ 68.973.398,00, para os fins que especifica."

40 - PROJETO DE lEI N° 1'19195-eN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União, em favor do Ministério do Exército, crédito ,especial até o limite
de R$ 4.071.000,00, para os fins que especifica".

41 - PROJETO DE lEI N° 120/fl~-GN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação e do DespartD e do
Ministério da cultura, crédito suplementar no va\or de R$ 94.846.151,00, P81W0It r...
que especifica".

42 -PROJETO DE lEI N° 121/95-CN, que ~autOf;za o Pode! Executivo a~irao

, Orçamento da Seguridade' Social da União, em favor do Ministério da ~revidêocia e
Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 836.400.000,00, para oa fins
que especifica."

\ . ~.
43!- PROJETO DE lEI NO 1~ que "autoriza0 Poder Exc;tcu~lvoa ~.ao

Orçamento Fiscal da UniIo, em favor de OperacOesOficiais de Crédito -,Recusos
sob do Ministério da Fazenda, aédito suplementar no valor de R$,474.335,035,OO,
para os fins que especifica".
\" , , , "

44 JPROJETO DE lEI N0 123195-CN, que "autoriza o Poder ExecutM:t; a abrir a~s
Orçamentos da União, em favor do Ministério da EducaçAo e ~ D~parto, crédito
suplementar no valor de R$ 40.224.219,00, para os fins que especifica: .
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45 - PROJETO DE LEI N° 124/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Senado Federal, crédito especial até o limite
de R$ 28,600,00, para os fins que especifica."

46 - PROJETO DE LEI N° 125/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Sc;>cial da União, em favor de diversos Órgãos,
crédito suplementar no valor de R$3.818.980,OO, para os fins que especifica."

47 - PROJETO DE LEI N° 126195-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, créditos
adicionais no valor de R$1.012.942.216,OO, para os fins que especifica".

48 - PROJETO DE LEI N° 127/95-CN, que "autoriza o Poder ExeC!Jtivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, crédito suplementar no valor de R$ 7.198.200,00, para os fins que
~II

eS~llrca ...

49 - PROJETO DE LEI NO 128/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo. a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
-crédito suplem~ntar no valor de R$ 261.593.687,00, para os fins que especifica.1r

50 - PROJETO. DE .LEI NO 129J95-CN, que "a.utoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Secretária de Assuntos Estratégicos, crédito
suplementar no valor de R$ 1.328.000,00, para os fins que especifica".

'51 - PROJETO DE LEI N° 130/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito especial 00
valor de R$ 3.800.000,00, para os fins que especifica.1I

52 - PROJETO DE LEI N° 131/95-CN, que lIautoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor. de Encargos FinanceirQs. da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda,crédito .suplelTl~ntar no valor de R$
43.354.580,00, para os fins que especifica.11

53 - PROJETO DE LEI N° 132195-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir. ~o
. Orçamento da Seguridade Social da União. em favor .do Ministério da S~údE;l, crédito

suplementar no valor de R$196.0QO,000,OO, para os fins que especifica
ll

•

54 - PROJETO DE LEI N° 133/95-CN, que lIautoriza o Poder EXecutivo a abrir ao
. Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do ~io ,do T~aba!,hO,

crédito suplementar no valor total de R$ 34.464.311,00, para os fins que especifica .
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55 - PROJETO DE lEI N° 134/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos FtscaJ e da seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Trabalho, crédito suplementar no va!or de R$ 3.000.000,00, para os fins que
especifica."

56 - PROJETO DE LEI N° 135/95-eN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito
suplementar no valor de R$7oo.000,OO, para os fins que especifica."

57 - PROJETO DE LEI N°' 136195-eN, que "autoriza o Poder Executi\(o a abrir aos
Orçamentos Fiscal-da União, em favor do Ministério da AdministraÇão Federal e
Reforma do Estado, ~édito suplement~r no valor de R$ 351.241,OO~ para os fins que
especifica".

58 - PROJETO DE LEI N° 137/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo ,a ábfir 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$
31.030.000,00, para os fins que especifica".

59 - PROJETO' DE LEI N° 138/95-CN, que "autoriza' o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito
suplementar no valor de R$ 136.560AOS,oã, para os fins que'especifica."

60- PROJETO DE LEI N° 139/95-CN, que "autoriza C? PodElr Executivo a abrir aos
Orçamentos da.União, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Fedetai e
dos Territórios, créditos adicionais até o Umite de R$ 9.081.787,00, para os fins que
especifica".

61: - PROJETO DE·LEi N° 140/95-CN, que Uautoriza o Poder Executivo a ablir ao
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Educação e do, Desporto e do Ministério da Cul.tura, crédito suplementar no valor de
R$ 319.532.569,00, para os fins que especifica~
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(Encerra-a a Sessão às 19 horas e 43 minu- pelo artigo 1º- do Ato da Mesa nº- 9, de 29 de março
tos.) de 1995.

Câmara dos Deputados, 22 de novembro de
1995. - Luís Eduardo, Presidente. .

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º-, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº- 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item 11, da Lei nº-,.8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a CíRIO ALVES DE MOURA,
ponto nº- 11784, do eargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, que exercia no Gabinete do
Primeiro Vice-Presidente, a parti: de 18 de outubro
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de novembro de
1995. - Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º-, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº- 205, de 28 de junho
de 1990, resolve dispensar, a pedido, de acordo
com o artigo 35, parágrafo único, inciso I, da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, FRANCISCO
DA SILVA CARDOZq, ocupante do Cargo da Cate
goria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Agente de Serviços Legislativos, Padrão 30, ponto
nQ. 4833, da função comissionada de Chefe da Se
ção de Atas, FC-5, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, que exercia na Secretaria-Ge
rai da Mesa, a partir de 23 de novembr'J do corrente
ano.

Câmara d9S Dep.utados, 22 de novembro de
1995. - Luís Eduardo; Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuiçõesqueihe confere o artigo lQ.,
item I, alínea a, do Ato da Mesa .nº- 2P5, de '28 de
junho de 1990, e o artigo E)Q: da Lei nº- 8.112, dell
de dezembro de 1990, observado o disposto no ar
tigo 4Q. da Lei nº- 5.901, de 9 de julho de 1973, re
solve nomear, na forma do artigo 92., item 11, da Lei
nQ. 8.112, citada,' FRANCISCO DA SILVA CARDO
ZO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Técnico Legislativo - atribuição Agente de Servi
ços Legislativos, Padrão 30, ponto nº- 4833, para
exercer, no Gabinete do Líder do Governo, o car
go de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, transformado

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo lQ.,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nQ. 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 6º- da Lei nº- 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma
do artigo 92., item 11, da Lei nº-8.112, citada, NÉLlO
INCALADO LIMA para exercer, na Procuradoria
Parlamentar, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, equivalente ao CNE-9, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, criado pelo
artigo 2Q. do Ato da Mesa nº- 82, de 29 de junho de
1993.

Câmara dos Deputados, 22 de novembro de
1995. - Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º-,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº- 205, de 28 de
junho de 1990, observado o disposto ,no artigo 38
da Lei nº- 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re-

. solve designar ANTONIO CARVALHO DA SILVA,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Ana
lista Legislativo - atribuição M~dicc, Padrão 45,
ponto nº- 4116, lQ. substituto do Chefe da Seção de
Clínica Cirúrgica, FC-5, na Coordenaç.10 Médica,
do Departamento Médico, em seus impedimen~os

eventuais, a partir de 17 de novembro do corrente
ano.

Câmara dos Deputados, 22 de.. novembro de
1995. -Luís Edl,lardo, President~.

O, Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que,lhe confere o artigo lQ.,
item I, alínea a, do Ato da Mesanº- 205, de 28 de
junho de 1990; observado o disposto no artigo 38
da Lei nº- 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve designar ANTONIO CARVALHO DA SILVA,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Ana
lista Legislativo - atribuição Médico, Padrão 45,
ponto nº- 4116, lQ. substituto do Chefe da Seção de
Clínica Médica, FC-5, na Coordenação Médica, do
Departamento Médico, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 17 de novembro do corrente
ano.



4. Da quantidade total de contas vinculadas
existentes no FGTS, quantas contas têm, hoje, sal
dos entre R$ 200,00 e R$ 2.000,00?

A resposta deve estratificar a quantidade de
contas de 100 em 100 reais, para maior simplicida-
de. '

Justificaç:io

As informações solicitadas no presente requeri
rn.ento decorrem da necessidade de recolher subsí
dios para minha atuação política nesta Casa e,
eventualmente, para propor medidas legislativas so
bre o assunto em referência.

Sala das Sessões, 1º- de novembro de 1995. 
Deputado Ayrton Xerez.

I - Relatório

N!!. e Contas Valor em Reais

Até 3 salário mí-
nimos

de3a 10S.M.

mais de 10 S.M.

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Ayrton Xerez, dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa
ções acerca da movimentação, nos últimos doze
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Câmara dos Deputados, 22 de novembro de REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES N2 1.182195
1995. - Lurs Eduardo, Presidente. (Do Sr. Ayrton Xerez)

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO Excelentissimo Senhor Presidente,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES Nº-1.181/95 Requeiro, nos termos d~ art. ~ 1.5, I, do R~i-
(Da Dep. Ana Júlia Carepa) mento I~terno desta Casa, sejam ~hcl~das à Caixa

EconômICa Federal, através do Mlnlsténo da Fazen-
Solicita informações ao Presidente da, as seguintes informações:

da caixa Econômica Federal acerca das 1. Quais os montantes das movimentações,
demissões de funcionários da Datamec nos últimos doze meses, das contas dos trabalhado-
S/A com estabilidade. res no FGTS, relativamente.às hipóteses de despe

dida sem justa causa, de culpa recíproca e de força
maior?

2. Qual o montante atual das contas do FGTS
sem créditos de depósitos há mais de três anos, e
quantas contas se encontram nessa situação..

3. Do total de recursos hoje .existente em depó
sitos no FGTS, que parcelas correspondem às con
tas vinculadas de trabalhadores que percebem:

a) até 3 salário mínimos;
b) de 3 a 10 salário mínimos;
c) mais de 10 salários mínimos.
A resposta poderá ser dada através do quadro
explicativo abaixo:

Senhor Presidente,
Requeiro com base no art. 50, § 29-, da Consti

tuição Federal e arts. 115 e 116 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas ao
Sr. Sérgio Cutolo, Presidente da Caixa Econômica
Federal, através do Ministro da Fazenda, Sr. Pedro
Malan, as seguintes informações:

'a) Relação dos atuais trabalhadores com esta
bilidade no emprego, as respectivas datas de admis
são na Datamec S/A, função desempenhada, tipo de
estabilidade e período de mandato de cada um.

b) Relação dos funcionários da empresa demi
tidos nos últimos 12 meses que detinham estabilida
de, com as respectivas cartas de demissão e/ou re
núncia de mandato, com cópias das rescisões de
contrato homologadas pelas DRT e/ou Sindicatos.

No aguardo das providências de V. Exª, nos
prazos regulamentares.

Sala das Sessões, 1º- de novembro de 1995. 
Ana Júlia Carepa, Deputada Federal PT/PA.

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
ANA JÚLlA dirige-se à Mesa requerendo sejam soli
citadas ao Senhor Ministro da Fazenda informações
a respeito dos funcionários estáveis da DATAMEC
S.A., bem como dos funcionários que detinham esta
bilidade e foram demitidos nos últimos doze meses.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 8 de novembro de 1995. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum
Em 22-11-95 - Ronaldo Perim, Pri

meiro Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.
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11 - Voto do Relator

Aprovo ad referendum
Em 22-11-95 - Ronaldo Perim, Pri

meiro Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 8 de novembro de 1995. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

REQUERIMENTO DE INFORMAçOES N!l1.184, DE 1995
(Do Sr. Fausto M. Martello)

Solicita informações acerca de imó
vel de propriedade do Banco do Brasil
em Guarulhos;'Estado de São Paulo.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art 50, § 2º-, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, e § 2º-, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Ex
celência seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fa
zenda o pedido de informações a seguir descrito.

O Banco do Brasil é proprietário de um imóvel
de grandes dimensões no Município de Guarulhos,
situado na Av. Monteiro Lobato, ao lado do nº- 2.270,
com fundos para a Av. Tancredo de Almeida Neves.

Sendo aquela uma região bastante valori~ada

do Município e encontrando-se o imóvel, ao que nos
consta, abandonado, sofrendo a deterioração do'
tempo por falta de uso e manutenção, parece-nos
que a continuação desse imóvel no patrimônio do
Banco não consulta aos interesses dos acionistas da
instituição, dado que melhor seria dar-lhe uma desti
nação ou aliená-lo, em benefício da situação finan
ceira do Banco, a qual - se alega - ser de dificulda
,des.

Se tais dificuldades levaram o Banco até mes
mo à implantação de um programa de dispensa vo
luntária de servidores, como forma de reduzir a pres:
são de gastos sobre o orçamento mensal, então não
se justifica a manutenção de um imóvel de grande
valor sem que renda recursos para o Banco.

Diante disso, solicitamos informações acerca
do referido imóvel, como foi ele incorporado ao patri
mônio do Banco do Brasil, qual a destinação que o
Banco lhe deu, qual a situação dominial atual do
imóvel, quais as condições físicas das instalações,

meses, das contas do Fundo de Garantia do Tempo ~ o relatório.
de Serviço-FGTS.

~ o relatório.

. 11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 8 de novembro de 1995. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum
Em 22-11-95. - Ronaldo Perim, Pri

meiro Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES N1I.1.183195

Requer ao Presidente da Funai, atra
vés do Ministro d~. Justiça, informações
s()bre érea indrgena.

Senhor Presidente,
Requeiro, de acordo com o artigo 50, parágrafo

2Q, da Constituição Federal, e artigo 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, sejam so
licitados. ao Sr. Márcio José Brando Santilli, Presi
dente da Fundação Nacional do fndio, através do Mi
nistro da Justiça, Sr. Nelson Azevedo Jobim, as l?e
guintes informações:

1 - No dia 19 de outubro de 1994, o Minístro
da Justiça na época, Alexandre Dupeyrat, assinou a
Portaria nº- 793. Esta portaria define a desapropria
ção da área indíg~na do Toldo Pinhal, em Seara-SC.
Citar, cronologicamente, as atividades e ações que
já foram realizadas para garantir o imediato assenta
mento dos índios e dos agricultores?

2 - QUais as ações no sentido de garantir des
tinação orçamentária para a conclusão deste pro
cesso, haja vista a ausência <;Ie verba no orçamento
deste ano?

3 - Citar o cronograma previsto para conclusão
do processo.

Sala das Sessões, de outubro de 1995. - De'-
putado José Fritsch. .

I - Relatório

.Pela presente proposição, o Senhor Deputado
José Fritsch, dirige-se à Mesa requerendo sejam so
licitadas ao Senhor Ministro da Justiça, no âmbito da
Fundação Nacional do fndio - FUNAI, informações
sobre desapropriação da área indígena do Toldo Pi
nhal, em Seâ~a-SC.



Considerando que se encontram de acordo com
.as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2º-, da
Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa), Voto pelo Encaminhamento das in
formações requeridas pelo nobre Auditor.

,Sala de Reuniões, 8 de novembro de 1995. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo Ad referendum
Em 22-11-95 - Ronaldo Perim, Pri

meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES N~1.186195
. (Do Senhor Nilmário Miranda)

SOlicita informações ao Sr. Ministro
da CulbJra sobre o tombamento de docu
mentos e sítios detentores de reminiscên
cias históricas dos antigos quilombos.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22-, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º-, e 115, in-
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qual o seu valor de mercado, qUáI a finalidade atual montante de recursos por elas gerido, bem como a
desse imóvel e qual o projeto do banco para sua uti- origem desses recursos, ou seja, quanto é de res-
Iização. ponsabilidade dos associados e quanto é de respon-

Sala das Sesslles, 7 de novembro de 1995. - sabilidade do próprio banco. Além dessas informa-
Fausto M. Martel.lo. ções, solicitamos, também, dados sobre as áreas

I _ Relatório dos diversos imóveis ocupados pelas AABBs, "Sobre
sua situação dominial (se pertencem ao banco ou à

Pela presente proposição, o Senhor Deputado respectiva Associação) sobre os valores de mercado
Fausto Martello dirige-se à Mesa requerendo sejam desses imóveis, e sobre a renda de alugueres que
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbi- porventura gerem para o banco, nos casos em que o
to do Banco do Brasil S.A., informações acerca do banco seja o proprietário.
imóvel de propriedade do Banco, localizado na Av. Acreditando que se deve, em primeiro lugar,
Monteiro Lobato, Município de Guarulhos, Estado de preservar os interesses dos acionistas do Banco do
São Paulo. Brasil, entidade estreitamente ligada à operacionali-

É o relatório. zação de políticas públicas do Governo Federal, so-
11 - Voto do--Relator mos de opinião de que seus recursos não podem

migrar - ao sabor de normas que não conhecemos 
para atividades não diretamente relacionadas às ati
vidades precípuas daquela instituição financeira.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. 
Fausto M. Martello

I - Relatório

Pela presente propãsição, o Senhor Deputado
Fausto Martello dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbi
to do Banco do Brasil S.A., informações acerca da
Associação Atlética Banco do Brasil e suas instala
ções desportivo-recreativas espalhadas pelo País.

É o relatório~ .

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de q,cordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2Q, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala das Reuniões, 8 de novembro de 1995. 
Deputado ~onaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum
Em 22-11-95 - Ronaldo Perim, Pri

meiro Vice-Presidente, no exercício da Pre
sIdência.

REQUERIMENTO DE INFORMAçOES ti!1.185, DE 1995
(Do Sr. Fausto M. Martello)

Solicita informações acerca de bens
patrimoniais do Banco do Brasil.

Senhor Presidente,
Com fundamento rio art. 50, § 22-, da Constitui

ção Federal, ,e nos arts. 24, inciso V e § 2º-, e 115,in
ci~o I, do, Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda
o pedido de infprmações a seguir descrito.

É sabido que os funcionários do Banco do Brasil
contam com'a possibilidade de se associarem à Asso
ciação Atlética Banco do Brasil, que tem inúmeras ins
talações desportivo-recreativas espalhadas pelo País.
Pagam pelo seu uso uma taxa de manutenção, taxa
essa que, segundo acreditamos, não é sufifiente para
fazer frente aos gastos das diversas instalações.

Sendo necessário, como parece, que o Banco
do Brasil aproprie recursos próprios para as diversas
AABBs, solicit9 informações acerca dos mecanis
mos de custeid das AABBs, sobre a transferência de
recursos do Banco às associações, sobre a quanti
dade de AABBs existentes no Brasil, sua localiza
ção, a quantidade de funcionários beneficiados e o
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ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja que, oLNida a Mesa, sejam solicitadas informações
encaminhado ao Sr; Ministro da Cultura, o seguinte ao Sr. Ministro das-Minas e Energia no sentido de
pedido de informações: esclarecer a esta Casa a respeito de denúncia feita

É do conhecimento de todos que a Constitui- pelos petroleiros da tentativa de chantagem a demiti-
ção Federal no seu art. 216, § 5º- estabelece o tom- dos que participaram do último movimento grevista
bamento dos documentos e sítios detentores de re- na Petrobras.
miniscências históricas dos antigos quilombos. Dian- Conforme veiculou a grande imprensa (maté-
te disso, julgamos necessãrio contar com o seguinte rias em anexo), o Engº- Geraldo Domingues Heman-
esclarecimento. des diretor do Setor de Pessoal da Refinaria Presi-

Quais as providências tomadas no sentido de dente Bernardes de Cubatão - RPBC, que responde
promover o cadastramento de todos os documentos como preposto da empresa, nas ações movidas por
e sítios tombados conforme estabelece o art. 216, § cada um dos doze empregados da RPBC demitidos
5º- da Constituição Federal? na última greve nacional dos petroleiros, tentou con-

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. - vencer o operador Industrial Especializado da Área
Deputado Nilmário Miranda. de Processo da Divisão de Operação (DIOPE), Ro-

I _ Relatório naldo Pereira Monteiro, a desistir da ação judicia,l
que pede a sua reintegração aos quadros da Com-'

Pela presente proposição, o Senhor Deputado panhia, na 5ª Junta de Conciliação e Julgamento de
Nilmãrio Miranda dirige-se à Mesa requerendo se- Cubatão. . .
jam solicitadas ao Senhor Ministro da Cultura infor- Em 26-1 0-95, o Engº- Geraldo procurou, por
mações a respeito das providências tomadas no telefone, o Operador Ronaldo propondo um paga-
sentido de promover o cadastramento de todos os mento em dinheiro em troca da desistência da
documentos e sítios tombados conforme estabelece Ação Judicial. Ronaldo estranhando a proposta,
o art. 216, § 5º-, da Constituição Federal. questionou sobre a possibilidade de o resultado da

É o relatório. ação lhe ser favorãvel, isto é, a sentença da Juíza
I! - Voto do Relator determinar sua reintegração. Ao que o Engº- Geral-
.' do respondeu mesmo que você seja reintegrado

Conslderan~o ~~e se encontram ?e acordo serã demitido no dia seguinte, portanto seria me-
com as norma~ d.lsclphnadoras da matéria (art. 50, Ihor aceitar o acordo.
§ 2Q, da ConstItUIção Federal e arts. 115 e 116 do . . . .. . ~
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha- . No dia 27-10-95, Ronaldo ligou de su.~ reslden-
mento das informações requeridas pelo nobre Au- cla para o Sr. Geraldo e gravou todo o dlalo~o. Na
tor gravação, o Engº- Geraldo confirma a tentativa de

. Sala de Reuniões, 8 de novembro de 1995. _ persuadi-lo a desistir do processo movido, citando
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden- que Ronaldo teria os R$12 mil de FqTS' e mais

R$13 mil de outros cãlculos, e que tinha o aval da
te. Aprovo Adreferendum Superintendência para fazer a proposta; quanto aos

Em 22-11-95 - Ronaldo Perim, Pri- demitidos, já era questão fechada: A 'orientação' do
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi- governo é a de passar o machado diss'e Hernandes.
dência. Considerando esta denúncia da mais alta gra-

vidade; impõe-se, por conseqüente, uma completa
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES N~ 1.187/95 investigação dos fatos apontados, solicitando deste'

(Do Sr. Luciano Zica) Ministério:

Solicita informações ao Sr. Ministro . 1 - que esciareça se esta·política, adotada·na
das Minas e Energia, a respeito de de- RPBC é orientada pelo Governo para o tratamento
núncia feita pelos petroleiros da tentativa das questões relativas às punições dos petroleiros
de chantagem de um gerente da RPBC em função da greve de maio último; caso afirmativo
sobre um dos demitidos por participar do qual a fundamentação desta iniciativa;
movimento grevista. 2 - que m-edidas serão .tomadas para coibir tais

Senhor Presidente, iniciativas irresponsãveis, antiéticas e coercitivas por
Requeiro de V. Exa., com base no art. 50 da parte da Direção da Empresa.

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 Sala das Sessões, 8 de novembro de 1995. -
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados Luciano Zica, Deputado Federal.
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11 - Voto do Relator

REQUERIMENTO DE INFORMAÇá:SNi1.189, DE 1995
(Do Sr. Marconi PeriHo)'

. Aprovo Ad referendum
Em 22 de novembro de i ~95 - Ronal

do Perim, Primeiro Vice-Presidente no
Exercício da Presidência.

Pede esclarecimento ao Exmº-Sr. Mi
nistro da Marinha' sObre' o súbmarino de
propulsa0 nuclear' e ,sobre :ô programa
nuclear da Marinha.

Considerando que se encontram de acordo
cÇ>m as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2Q, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala .de Reuniões, 9 de novembro de 1995. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Senhor Presidente, "
Requeiro a Vossa Excelência nos termos do

art. 50 § 2Q da Constituição F'ederal edos arts. 24,
inciso V e § 2Q, e 115, inciso J;dó Regimento Interno,
que se peça esclarecimento aó Senhór Ministro da
Marinha sobre: ','

a) o andamento do programa 'nuclear da Mari
nha, chamado de Programa Àútônomo; "

b) o andamento do prpjeto do submarino de
propulsão nuclear: cujos de~e':lvoMmen~s para o
casco estão a cargo do Arsenal' da 'Marinha do Rio
de Janeiro e da Diretoria de Engenharia'Naval, e cu
jos desenvolvimentos para aprbpulsão' e$tão a car
go dos cientistas, çivis e militares, que trabalham em
ARAMAR - São Paulo, na COPESP;

c) qual o crdnograma projetado pel~ Marinha,
para nosso país dispor de capacidade real de ter
submarinos de propulsão nuclear operacionais no
Atlântico Sul; e

d) quaisquer outros detalhes correlatos e que
bem possam esclarecer esta Casa sobre o real po-
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REQUERIMENToDE INFORMAÇá:SN!-1.188, DE 1995 solicitadas ao Senhor Ministro da Agricultura, do
(Do Sr. Pedrinho Abrão) Abastecimento e da Reforma Agrária, no âmbito do

Solicita infonnações ao Sr. Ministro I~stituto N.acional de Coloniza~o e Reforma Agrá-
de Estado da Agricultura, Abastecimento ~a-Incra, Informações a respeito de ?es~es.~ ~uto-
e Refonna Agrária sobre desapropriaçõ- nzadas p~ra pagamento de precatóno,s.Judiciais ?e
as de terras. desapropnação de terras para o exerCICIO financeiro

de 1995, bem como o montante dos gastos com as-
Sr. Presidente, sentamentos rurais no mesmo período.
Com fundamento no art. 50, § 22-, da Constitui- É o relatório.

ção Federal, e nos arts. 24, V'é § 22-, e 115 inciso I,
do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Sr. Ministro' da Agricultura,
Abastecimento e Reforma Agrária, através do Gabi
nete Civil da Presidência da República, o seguinte
Pedido de Informações.

Foram amplamente divulgadas pela imprensa
notícias sobre a problemática fundiária em todo o
País, com focos de insubordinação às decisões e or
dens judiciais no Estado de São Paulo, tendo por
objeto glebas situadas em área do Pontal do Para
napanema.

Entraves jurídicos, econômicos e políticos difi
cultam a solução da problemática fundiária do País.

O Incra, órgão subordinado à Pasta da Agricul
tura, tem revelado a disposição de assentar 29.78,1
famílias, que se encontram em 170 acampamentos,
espalhados por 19 Estados da Federação.

Tendo em vista que o Incra não cumpre preca
tórios judiciais para desapropriação de terras que re
montam aó ano de 1993, julgo necessário que o Mi
nistério da Agricultura preste os seguintes esclareci
mentos:

a) Qual o valor global de despesas ,autorizadas
para o pagamento de precatórios judiciais de desa
propriação de terras para o exercício financeiro de
1995? : , '

b) Qual o montante dos valores indenizáveis
que o Incra tem contabilizado em sua Procuradoria
Geral para pagamento de precatórias judiciais de
desapropriação çle 1Q de janeiro de 1993 até outubro
de 1995?

c) Qual o valor em moeda corrente para paga
mento de precatórios judiciais em ações de desapro
priações de terras, fixada para o exercício financeiro
de 1996?

d) Qual ~o montante dos gastos do Incra com
assentamentos rurais em 1995? '

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1995. 
Deputado Pedrinho Abrao.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Padrinho Abrão dirige-se à Mesa requerendo sejam
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der combatente submarino de nossas forças no pre
sente e no futuro.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1995. 
Deputado Marconi Perillo.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Marconi Perillo dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Marinha informa
ções sobre o andamento do programa nuclear da
Marinha, chamado de Programa Autônomo, bem
como do projeto do submarino de propulsão nuclear.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e art. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento
das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 9 de novembro de 1995. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo Ad referendum
Em 22 de novembro de 1995 - Ronal

do Perim, Primeiro Vice-Presidente no exer
cício da Presidência

REQUERIMENTO DE INFORMAçOES N'!1.190, DE 1995
(Do Sr. Adelson Salvador)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Agricultura e Reforma Agrária sobre
os assentamentos realizados pelo Gover
no Federal.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, parágrafo 2º-, da

Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e pará
grafo 2º-, e 115, inciso I, do Regimento Interno, solici
to a V. Exª seja encaminhado ao Sr. Ministro da
Agricultura e da Reforma Agrária, Seno José Eduar
do Andrade Vieira, o seguinte pedido de informaçõ
es.

Q País reclama um processo efetivo de refor
ma agrária que democratize o acesso à terra. É um
dos principais problemas do País, a merecer do Go
verno Federal um tratamento cuidadoso e eficiente.
A meu ver, dificilmente construiremos uma democra
cia sólida sem o cumprimento de um programa arro
jado de reforma agrária que concilie o direito à terra
com políticas pObJicas adequadas de financiamento
e de assistência técnica e rural para os contempla
dos. Com as ações de ocupação por parte do movi
mento dos trabalhadores, que tem obrigado o gover-

no a dar resposta ao problema, o tema volta à cena
com maior importância. No último dia 6 o noticiário
dos jornais destacou o fato de colonos estarem ven
dendo lotes distribuídos pelo governo. Este fato por
si só merece ser discutido e atacado pelo Govemo
Federal. Em razão disto gostaria das seguintes infor
mações:

1 - Quais as metas do Governo Federal para a
política de reforma agrária?

2 - Quantos brasileiros foram contemplados
por títulos de terra distribuídos pelo govemo, incluin
do os do atual govemo?

3 - Qual é o estoque de terra disponível por
parte do Incra para a política de reforma agrária?

Sala das Sessões, 8 de novembro de 1995. 
Adelson Salvador.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Adelson Salvador dirige-se à Mesa requerendo se
jam solicitadas ao Senhor Ministro da Agricultura,·do
Abastecimento e da Reforma Agrária, informações
sobre as metas do Governo Federal para a política
de reforma agrária e os brasileiros contemplados por
títulos de terra, bem como sobre o estoque de terras
disponível por parte do INCRA para reforma agrária.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 9 de novembro de 1995. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum
Em 22-11-95. - Ronaldo Perim, Pri

meiro Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAçOES N'!1.192, DE 1995
. (Do Deputado Jaime Martins)

Solicita informações do Senhor Mi
nistro da Agricultura, do Abastecimento e
da Reforma Agrária sobre convênios fir
mados pelo INCRA.

Senhor Presidente,
Nos termos constitucionais do art. 50, § 2º-, e

na forma prevista pelos arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, requeiro a Vossa. Excelência
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seja solicitado ao Senhor-Ministro da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária o seguinte:

I - Que sejam solicitadas ao Presidente do In
era, Dr. Francisco Graziano Neto, em caráter de ur
gência, as seguintes informações acompanhadas
dos respectivos doc!Jmentos:

1.1. justificativa legal e administrativa do Con
vênio celebrado em 23 de agosto de 1993, entre o
INCRA - Instituto Nacional de' Colonização e Refor
ma Agrária e a CONTAG - Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura, objetivando a
transferência de recursos da Autarquia para os Sin
dicatos, contra prestação de serviços gerais, assina
do por Oswaldo Russo de Azevedo e Francisco Ur-
bano Araújo Filho; .

1.2. dispositivo da Lei nº- 8.666 em que se ba
seou o INCRA para autorizar a assinatura desse tipo
de convênio, .Jem como o dispositivo do Estatuto do
Sindicato que permite a prestação desse tipo de ser
viço remunerado;

1.3. justificativa legal e administrativa do Pri
meiro Termo Aditivo ao Convênio no valor de
CR$35.4D3.228,DD (trinta e cinco milhões, quatro
centos e três mil, duzentos e vinte e oito cruzeiros
reais), assinado em 23-8-93, por Oswaldo Russo de
Azevedo e Francisco Urbano Araújo Filho;

1.4. justificativa legal e administrativa do Se
gundo Termo Aditivo ao Convênio, no valor de
R$478.661,91 (quatrocentos e setenta e oito mil,
seiscentos e sessenta e um reais e noventa e um
centavos), assinado em 22-7-94, por Marcos Correia
Lins e Aloísio Carneiro;

1.5. justificativa legal e técnica da recomenda
ção da atual administração do Incra para que convê
nios, com o mesmo objetivo, passem a ser assina-

dos, em 1995, entre as Superintendências Estaduais
do Incra e os Sindicatos locais.

11. Que sejam solicitadas,' em caráter de urgên
cia, aos Superintendentes Estaduais do Incra cópias
dos convênios referidos no item 1.5., assinados com
os Sindicatos locais, no exercício de 1995, acompa
nhadas das justificativas legais e administrativas.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1995. 
Deputado Jaime Martins Filho.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Jaime Martins dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, no âmbito do

, Instituto Brasileiro de Colonização e Reforma Agrá
ria - INCRA, informações a respeito do convênio ce
lebrado em 23 de agosto de 1993 com a CONTAG 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agri
cultura, objetivando a transferência de recursos da
Autarquia para os Sindicatos.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. SD,§
2Q, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 21 de novembro de 1995. 
. Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad Referendum.
; Em 22-11-95. - Luís Eduar~, Presi-

dente.

DIVERSOS

CENTRO DE DOCUME~J:Ac;.:\.O E INFO~\.1AÇÃO

EDITAL XO 04, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1995

A Diretora do-Centro de Documentação e lnfonnação da Câmara dos Deputados. nos
tçnnos do .-\.to da ~Iesa n° 62:'85. publicado no Boletim Administrativo n° ~05 .. de 12 de junho de 1985.
p. 1047. toma públicas as decisões da Comissão de Avaliação de Documentos -de Arquivo _ CADAR.
quanto ao ciclo de vida útil de78 espécies documentai& produzidas. eiou alteradas. eJou recebidas no
desempenho de 12 rorinas específicas. acumuladas em 141 unidades de arquivamento (originais, vias,
cópias e processos), fonnalizadas nas Tabelas de Temporalidade anexas. cujos prazos de guarda,
devidamente justi!icados. foram e~1raídos dos respectivos Planos de Destinação de Documentos.
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Confonne a legenda que acompanha as Tabelas de Temporalidade. os conjuntos
documentais assinalados com "P" terão guarda pennanente, por oferecerem perspectiva de uso para fins
de pesquisa e informação futuras. A convenção "PIS" indica guarda permanente-seletiva. por
amostragem. Os demais terão, por destinação fInal. a eliminação sistemática. após dcconidos os
JiCspectivos prazos de guarda intennediária no setor de origem. ou na Coordenação de Arquivo.

Se, no prazo de 60 (sessenta dias), não houver manifestação em contrário, por parte de
pessoas e entidades interessadas. estas Tabelas de Temporalidade serão consideradas aprovadas e entrarão
em vigor.

Rotinas analisadas

Área administrativa

Adl03 - Distribuição e Controle do Auxilio RefeiçãoiAlimentação
Pe!31 - Administração do Programa de Assistência e Educação Pré-Escolar (PAE)

Área legislativa

CDIIIO - Recebimento de Doações e Descarte de Documentos Bibliográficos
CD1I13 - Controle do Acervo Bibliográfico
CDII14 - Pesquisa sobre Documentação Parlamentar
CDL'15 - Controle de Descartes de Documentos de Arquivo
CDII16 - Controle de Empréstimo e Desarquivamento de Documentos Arquivísticos
CDL'17 - Reprodução de Documentos Oficiais - CEDIN
CDL'18 - Distribuição de Publicações Oficiais'
CDL'19 - Transferência de Documentos
CDL'20 - ~ficrofilmagem de Documentos
CD1-'22 - Recebimento de Publicações Oticiais (DCN e Anais)

Índice alfabético dos títulos dos documentos

(O indicativo abaixo refere-se à área em que se insere a ati\idade. ao númeroatnbuído a
rotina e aos documentos analisados)

Ex.: CDL'lO Doc. 02
CDIi - Centro de Documentação e Infonnação (Area)
10 - Recebimento de Doações e Descarte de Documentos Bibliográticos (Rotina)
Doc. 02 - Ficha de Cadastramento de Entidades

- Banco de Dados - Cadastro de Entidades (Doações) .
- Banco de Dados - PAE , .
- Banco de Dados - Sistema RefeiçãoiAlimentação (SmEF) .
- Cadastro de Temporalidade de Documentos - CATED ..
- Catálogo de I\Iicrofonnas .
- Demonstrativo do Valor Médio das Mensalidades Escolares .
- Dossíe - Auxílio Refeição/Alimentação ..
- Dossiê - Recortes -de Jornais ePeriódicos Nacionais de Grande Circu-

CDIIlO Doc. 03
Pe/31 Doc. 22
Ad/03 Doc. 01

CDII15 Doc. 02
CDII20 Doc. 03

Pe/31 Doc. 06
Ad/03 UCA·
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CDI/13 UCA
Pe/Jl UCA4
Pe/31 UCA2
Pe/31 UCAJ
Pe/31 UCA1

CDII17 Doc. 02
CDII17 Doc. 03
CDII20 Doc. 06
CDlIlO Doc. 01
CDII18 Doc. 04

13çâo .
- Dossiê - Relatório ;\nua! do PAE .
• Dossiê • Relatório tvlensal do P.'\E .
• Oossiê - Relatório Semestral do PAE ..
• Oossiê - Usuário do PA.E ..
- Estatística !vlensal - SEREP .
• Estatística Semestral· SEREP ..
• Expediente - Chamado de Assistência Técnica - SEREP .
• Expediente· Pedido de Doação : ..
• Expediente - Remessa de Publicações .
- Expediente - Solicitação de Desarquivamento de Documento de ltr-

. quivo CDI/16 Doc. 02
- Expediente - Solicitação de Publicações à CODEP :.................... CDII18 Doc. 03
- Ficha - Controle de Recebimento de Pubücáções Oficiais (DCN e
•.mais) CDII22 Doc. 01
- Ficha· Registro de Jornais e do Diário Oficial do O.F.• coam - CDII13 Doc. 01
- Ficha de Cadastramento de Entidades COIII0 Doc. 02
- Ficha de Substituição de Documento - COARQ CDII16 Doc. 03
- Formulário - Controle de Jornais Comerciais -........................... CDII13 Doc. 03

.- Formulário - Controle de Remessa Postal........................................................... CDI/18 Doc. 06
- Fonnulário - Controle de Saída de Publicações CDI/18 Doc. 05
- Fonnulário - Controle de Serviço - Setor de Microfilmagem CDII20 Doc. 05
- Formulário - Encaminha !.Mos ao SETAU CDII13 Doc. 02
- Formulário - Proposta de Convênio com Escolas - PA.E Pe/31 Doc. 01
- Formulário - Registro dos Pedidos de Pesquisa CDII14 Doc. 01
- Fonnulário - Requerimento de Inscrição no PAE _............ Pe/31 Doc. 02
- Formulário - Requisição de Documentos Arquivisticos CDII16 Doc. 01
- Formulário· Solicitação de Cancelamento de Usuário - PAE Pe/31 Doc. 15
- Formulário - Solicitação de Cópias - CEDIN CDII17 Doc. 01
- Formulário - Trabalhos Recebidos e Entregues pela SEDIS CDII18 Doc. 01
- Gabarito para Escolha de Livros eDIII0 Doc. 06

- Guia de Transíerência de Documentos de Arquivo CDIIl9 Doc. O1
- Inventário da Coleção da Reserva Técnica de Anais da CD CDII22 Doc. 06
- Inventário da Coleção da Res-=rva Técnica de DCN CDII22 Doc. 05
- Inventário da Coleção de Anais da Câmara dos Deputados CDI/22 Doc. 03
- Inventário da Coleção de DÇN CDII22 Doc. 04
- Lista de Distribuição de Publicações da CD CDII18 Doc. 02
- Mapa de Recebimento - Auxilio RefeiçãoiAlimentação Ad/03 Doc. 06
- I\.'lemorando - Talonários não Recebidos Ad/03 Doc. 08
- Oficio - Acerto de Reembolso pago ao Usuário do PA.E Pe/3l Doc. 11
- Oficio - Alteração de Desconto - PAE Pe/31 Doc. 05
- Oficio - Autorização para Reembolso Especial a ysuário do PAE Pe/31 Doc. 10
- Oficio - Averbação de Desconto - PAE Pe/Jl Doc.OJ
- Oficio - Comunicação de Descartes.... CDII15 Doc. 03
- Oficio - Devolução de Gabarito ;............................................................... CDIII0 Doc. 07
- Oficio - Encaminha Lista de Duplicatas de Li\TOS CDII10 Doc. 04
- Oficio - Encaminha Lista de Duplicatas de Periódicos CDIIIO Doc. 05
- Oficio - Encaminhamento de Demonstrativo do Valor Médio das Mensa-
lidades Escolares Pe/31 Doc. 07
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Pe/31 Doc. 09
Pe/31 Doc. 21
Pe/31 Doc. 17
Pe/31 Doc. 19
Pe/31 Doc. 1.
AdJ03 Doc. 09

AdJ03 Doc. 04
CDIJ20 Doc. 02
CDI/20 Doc. 01
CDII20 Doe. 04
CDII22 Doc. 07

Ad/03 Doc. 07
Ad/03 .,Doc. OS

Pe/31 Doc. 04
Pe/31 Doc. 13
Pe/31 Doc. 12
PeJ31 Doc. 08

CDII17 Doc. 04
Pe/31 Doc. 20
Pe/31 Doc. 16
Pe/31 Doc. 18

- Oficio - Encaminhamento de Publicação para Encadernação CDII22 Doc. 02
- Oficio - Encaminhamento de Relação dos Valores a serem ressarcidos
aos Usuários do PA.E .
- Oficio - Encaminhamento de Relatório .-\.nua! do PAE .
- Oficio - Encaminhamento de Relatório i\:Iensal do PAE .
- Oficio - Encaminhamento de Relatório Semestral do PAE .
- Oficio - Exclusão de Beneficiário - PAE ..
- Prestação de Contas - Administração do .~u.xili.o Refeição!Aimentação ..
- Procuração - Programa Au.'illio Refeição/Alimentação .
- Projeto de lVlicrofilmagem .
- Projeto Técnico de ~ficrotilmagem .
- Quadro de Identificação de L\'ficrofilme .
- Quadro Estatístico I\'Iensal de Controle do AceNO ; .
- Recibo - Au.'illio Refeição!Alimentação .
- Recibo de Distribuição - Auxilio RefeiçãoiAlimentação .
- Recibo de I\'Iensalidade Escolar - PAE .
- Relação - :\posentados - P.o\E .
- Relação - Idade Limite dos Dependentes - PAE ..
- Relação - \'alores a serem ressarcidos aos Usuários do P.o\E .
- Relatório A.nual da SEREP .
- Relatório i\nual do P.o\E .
- Relatório IvIensal do P.o\E .
- Relatório Semestral do P.;\E , ..
- TeImO de Credenciamento e Co-Responsabilidade - Auxilio Refeiçãoí
Alimentação.... .-\.d/03.Doc. 03
- TeImO de Descarte de Documentos de Arquivo CDI/15 Doc. 01
- TeImO d," Opção, Suspensào e Resrabelecimenro - .\uxílio Refeição!
A1Í1nentaçào oÍ::............. .~dJ03 Doe: 02
--------~-------~-----------------------------------------------~-----,

~âmara dos Depu~ados P~gina : ~

Cen~ro de Documen~acão e Informação Emissão: 25/10/95
Coordenaco de Arquivo Aval. : 21/08/S~
Seção de Ava~~acàG e Re~ü:himento

3istema de Corr:::,c<i.,,::: Cl6. I"roducac, DOCUrne7YCa:i.

TABZi....A DZ 7E>:?ORh:": DADE

Área
Função
Atividaae:
Rotina

Coordenacào. Controle ~ Adm:nistração das A~iv~Gades d~ l::f.
Ges~ão co Aservo ~ocumen~~~

RECEDIHE:-J:'O D= DOACOES = j)2SCio.RTZ DE DOCLJMr::i~TO:.

BIE~IOGRÃFICOS CDI:10

Documento' :CJI/l0-0:
Título :EXP:2::JIENTE - PEDIDO DE :JOACÃO

Via única :CODIB - SZREN
Arquivam. :Pas~a Bspec!fica
Fases de ArquivawEn~o:

Ativa At~ ~ elaboração ücl

Interm. ürigew .
fich~ e inclusão D0 compU~~Gor,
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----------------·--------------.....or--------------------·-------------------
Documen~o :CD:!~O-02

Título : nCHA Di:: CADA:,'::'RAMm~:;:,o DE EN':'IDADES

Via única :COBIE - SEREN
Arquivam. :Fichário proprio
Fases de Arquivamen~o:

Ativa En~uanto curar o procedimento
Interm. Origem AC30
In~erm. COARQ .

Documento :~Di'1U-O_

'l'ítul.O : JJi\~-IC,) :...~:;. ~lj:a)O::: - Ci~dj1'.::.:;J.'Í';.u ~)~; .c:l·~:IDAJL:· (DOACG;~;:', \

Arq.Eietr.:COi3il? - SEREr
Arquivam. :D.1.::;co !'1É',l.(',(l CUi (;omput.:a.QO~-'

Fases ae Arq~ívdmen~o:

1'.tiva Encrucmt.o durélr' o proc~ci1me1n.o

In-:erm. Orlgerr, : ACSO
Interm. COlIR (."

______________________________________________.. 2- __

Documento :CD:/l0-0~

:'ítulo :OI'iC:O - Et~CAXINlI.L. :":::S'l'A D2. DUPLICATAS D= LIVROS

Original :COBIB - SERE~

Arquivam. :?az~a ezpecífic~

Fases as ArqulvamentG:
Ativa At~ o envio aa~ cópias
Interm. Orlgeffi At~ o fina~ ao ano
In~erm. COARQ -

n cópias :Bibliotecas caQastraaas
Arquivarr,. :NACD

-- ----,,- --- ---- .. - ... ---------------_ ..... --- ..-._----- ----~---
Documento :CDI/l0-05
Título :OFíCrO - ENCAMINHA LISTA DE DUPLICATAS DE PERIóDICOS

Original :COBIB - SEREN
Arquivam. :Pastd especifica
Fases de Arquivamento:

Ativa : 'Até o envio das cópias
Interm. Origem Até o final do ano
Interm. COARQ

n cópias :Bibliotecas cadastradas
Arquivam. :NACD

Documento :CDI/l0-0ô
Título :GABARITO PARA ESCOLHA DE LIVROS

Original
Arquivam.

:COBIB - SEREN
:Pasta específica
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Arquivamento:
Até o envio das cópias
Até o final do ano

Fases de
Ativa
Interm. Grigem
Interm. COARQ

seleção do material

:COBIB - SEREN
Arquivamento:

Até a
: 1 ano

n cópias
Fases de

Ativa
Interm. Origem
Interm. COARQ

Documento :CDI/l0-07
Título :OFICIO - DEVOLUCÃO DE GABARITO

Original
Fases de

Ativa
Interm.

:COBIB - SEREN
Arquivam"ênto :

: Até a devolução do gabarito
Origem

Cópia :Bibliotecas cadastradas
Arquivam. :NACD

Documentq :CDI/**-12 (#)
Título :ESTATISTICA MENSAL - SEREN

Original :COBIB - SEREN
Observ~cão:A.ser avaliado em rotina especificá

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área
Funcão
Atividade:
Rotina

Legislativa
Coordenacão. Controle e Administracão dae Atividades de Irlf.
Gestão do ~cervo Documental
CONTROLE DO ACERVO BIDLIOGRÁFICO

CD:/13
-------------~---------------------------------------------------------

Documento. :CDI/13-01
Título :FICHA - REGISTRO DE JORNAIS E DO DIÁRIO OFICIAL DO D.F.

- COBIB -

Via única :COBIB - SECAQ
Arquivam: :Fichário próprio
Observacão:Documento que substitui o inventário. no caso aos Jornais.
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o final do ano
lnterm. Origem 02 anos
Intarm. COARQ OJ anos
Guarda, Permanente: P

----------------------------------------------------------------------
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Documento :CDI/13-02-
Título :FORHOLaRIO - ENCAMINHA LIVROS AO SETAU

Original :SETAU - SECOV
Arquivam. :Pasta específica
Fases de ArqUivamento:

Ati va Até a e;.:ecucão do servico
Interm. Origem .

Cópia :COBIB - SECIP
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a devolucão do material
Interm. Origem .

---------------------------------------------------------------------_.
Documento :CDI/13-03
Título :FORMULáRIO - CONTROLE DE JORNAIS COMERCIAIS

Original :COBIB - SECIP
Arquivam. :Pasta específica
Fases àe Arquivamento:

Ativa Até o arquivamento d08 Jorna1~ no depõ~1to

Interm. Origem : Até o final do ano
Interm. COARQ .

-----------------------------------------------------------------------
Documento :CDI/13-UCA
Título :DOSSIft - RECORTES DE JORNAIS E PERIóDICOS NACIONAIS DE GRAN-

DE CIRCULACÃO

Original :COBIB - SEBIS
Arquivam. :NMA

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área
Funcã·o
Atividaae:
Rotina

LegiSlativa
Cooràenacão. Control~ e Aàministracão das Ativiaade~ ae In:.
Pesquisa e Informacão Admini~tr.. Legisl. e BibliográfiCa
PESQUISA SOBRE DOCUHENTACÃO PAr.:.LAHENTAl~

CDI/14
-----------------------------------------------------------------------

Documento :CD~/08-01 (#)
Titulo :FORHULÁRIO - REQUISICÃO DE PESQUISA

Via 0nica :CELEG - SELEB
Arquivam. :Amarrados mês a mês. àas pesquisa~ realizadas
Fases de Arquivamento:

Ativa ~nquanto durar a pesquisa
Interm. Origem 4 meses
Interm. COARQ

------------------------------------------------------ -------------~---
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Documento :CDI/14-01
Título :FORMULÁRIO - REGISTRO DOS PEDIDOS DE PESQUISA

Via única :CELEG - SEDOP
~rquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:
• Ativa : Até o registro dos pedidos de pesquisa

Interm. Origem 1 ano
Interm. COARQ .

Documen'to :CDII**-10 (:tt) ':'1

Título :ESTATISTICA MENSAL - SEDOP

Via única :CELEG - SEDOP
Observacão:A ser avaliada em rotina específica

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área
Funcão
Atividade:
Rotina

Legislativa
Coordenacão. Controle e Admini~tracão das Atividades àe Inf.
Gestão do Acervo Documental
CONTROLE DE DESCARTES DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO

CDII15

Documento :CDI/04-04 (#)
Título :TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS - CD

Original :COARQ - SAREC
Observacão:lntegra Dossiê - Avaliacão da Producão Documental

Arq. Elet.:COARQ - SAREC

Fjses de Arquivamehto:
Ativa .. Até a avalia~ão da rotina pela CADAR
Interm. Origem ACSO
Interm. COARQ .

--------------------------------------------------------------------_.
Documento :CDI/15-0~

Titulo : TERl10 DE DESCARTE DE DOCUHENTO;:;'~ DE ARQUIVO

Original :COARQ - SEDOL
Arquivam. :Pas'tâ es~ecífica

Fases ae Arquivamento:
"Ativa . Até o envio da cópia ~ SAREC
Interm. Origem ACSO
Int~rm. COARQ .
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Original :COARQ - SEDAD
Arquivam. :Pastcl específica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o envio â& cópia ~ SA~EC

Interm. Ori~em ACSO
Interm. COARQ

Original :COARQ - SEDAU
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o 'en~io da cópia à SAREC
Interm. Origem : ACSO
Interm. COARQ .

Original :Setor de origem do documento
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o envio da cópia à SAREC
Interm. Origem ACSO
Interm. COARQ .

Cópia :COARQ - SAREC
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a eliminação dos documentos
Interm. Origem : Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ .

Documento :CDI/1S-02
Título :CADA2.TRO DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS - CATED

Via única :COARQ - SAREC
Arquivam. :Pastó específica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até ~ conclusao do estudo da documentaçãú
Interm. Origem ACSO
Interm. COARQ O~ anos
Guarda Permanente: P

Documento :CDI/15-03
Título :OFíCIO - COMUNICACÃO DE DESCARTES

Original :órgão interessado
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até conhecimento do setor
Interm. Origem Até o final do ano
Interm. COARQ .

Cópia :COARQ - Gabinete
Arquivam. :Pasta de correspondéncia expedida
Fases de Arquivamento:

Ativa . Até o envio do orieinal
Interm. Origem ACSO
~nterm. COARQ .
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TABELA DE TEMPORALIDADE

Área
Função
Atividade:
Rotina

Legislativa
Coordenação, Con~rol~ e Adminis~rdção das Atividades de in:.
Gestão do Acervo Documental
CONTROLE DE EMPRÉSTIMO E DESARQUIVAMENTO DE
DOCUMENTOS ARQUIVISTICOG CDI/16

Documento :CDI/16-01
Título :FORMULÁRIO - REQUISICÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS

Via única :COARQ - SEDAD
Arquivam. :Pastas específicao (para requisição e para devolução)
Observação:A SEDAD utiliza este mesmo formulário para a operação de ae-

sarqu1vamento
Fases de Arquivamento:

Ativa At~ a devolução do documento
lnterm. Origem Até o final do ano seguinte ao pedido
Interm. COARQ .

Via única :COARQ - SEDOL
Arquivam. :Pastas específicas (paré:l requisição e para devolução)
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a devoluão do documento
Interm. Origem : Até o final do ano seguinte ao pedido
Interm. COARQ .

Via única :COARQ - SEDAU
Arquivam. :Pastas específicas (para requisição e para devolução)
Fases de ~rquivamento:

Ativa Até é:l devolução do documento
Interm. OriBem Até o fina~ do ano seguinte ao pedido
Interm. COARQ .

Documento :CDI/lõ-02
Título :EXPEDIENTr - SOLICITACÃO DE DESARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DE

ARQUIVO

Original :COARQ - SEDOL
Arquivam., :Pasta específica

Observação:Documento que serve de prova de que dado documento foi desal
quivado

Fases de Arquivamento:
Ativa At~ o desarquivamento do referido documento
Interm. Origem : Até o retorno do documento à COARQ
Interm. COARQ .

Origem
COARQ

:Setor requisitante
Arquivamen~o:

Até o envio do original
Até o atendimen~o da solici~acão

Cópia
Fases de

Ativa
Interm.
Interm.
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-------------------------------------------------~-------------------~

Documento :CDI/16-03
Título :FICHA DE SUBSTITUICÃO DE DOCUMENTO - COARQ

Via única :COARQ - SEDAD
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a devolução do documento
Interm. Origem : Até o término do preenchimento da ficha
Interm. COARQ .

Via única :COARQ - SEDOL
Fases de Arquivamento:

Ativa Até ó devolução do documento
Interm. Origem Até O"'1término ào preenchimento da ficha
Interm. COARQ .

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área
Função
Atividade:
Rotina

Legislativa
Coord .. controle e administração das atividades de infomação
Pesquisa e informação administ., legislativa e bibliográfica
REPRODUCÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS - CEDIN

CDI/1'1

-------~~--------------------------------------------- -----------------

Documento :CDI/17-0~

Título : FORMULÁRIO· - SOLICITACÃO DE cóPIAS-CEDIN

Via única :SETAU - SEREP
Arquivam. :Em amarrados. por mês
Fases de Arquivamento:

Ativa· Até o levantamento da produção diária
Interm. Origem 01 ano
Interm. COARQ .

Documento :CDI/17-0~

Titulo :E3TAT1STICA MENSAL - SEREP

o preparo da ~s~atlstica Mensal da SETAU
mêsOrigem

COARQ

:CEDIN - SETAU
Arquivamento:

Até
01

Original
Fases àe

Ativa
Interm.
Interm.

Cópia(Ol) :SETAU - SEREP
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o envio do ori~1nal

Interm. Origem Até o final do ano ·seguinte
Interm. COARQ .

--------------------------------------------------------::-------------_...
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Documento :CDI/17-03
Título :E5TATlSTICA SEMESTRAL DA SEREP

o preparo da e~'tatí~tic~ semestral da SE!AU
o final do anoOrigem

COARQ

:CEDIN - SETAU
Arquivamento:

Até
Até

Original
Fases de

Ativa
In'term.
Interm.

Cópia(01) :SETAU - SEREP
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:

Ativa . Até o envio do original
Interm. Origem "! Até o final do ano ~ep.uinte
Interm. COARQ .

---------------------------------------------------------------------

Origem
COARQ

do relatório anual do SETAU

:CEDIN - SETAU
A:rlqui vamento:

Até a preparacão
: 02 anos

Documento :CDI/17-04
Título :RELATÓRIO ANUAL OA SEREP

Original
Fases de

Ativa
Interm.
Interm.

Cópia(Ol) :SETAU - SEREP
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o envio do original
Interm. Origem 05 anos
Interm. COARQ .

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área : Legislativa
Funcão : Coordenacão.
Atividade: -Elaboracão e
Rotina : OISTRIBUICÃO

Controle e'Administ~acão das Atividades de Inf.
Controle de Publicacõe~ Oficiais
DE PUDLlCACõES OFlCIAIS

COl/13

Documento :SGM/32-02 (~)

Título :GUIA o;:: EXPEDIC1i.O (CEGRAI")

}{t-au{Q~rtl. :~ggf:ft esi3&B!fica (de deputados.. ou de óreãos da CD. ou d.:
anais ).
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Origem
COARQ

Arquivamento:
Até o final do ano

: :, ano~

~ses dOe
Ativa
Interm.
Interm.

Via (02) :CODEP - Gabinete
Observacão:lnteera o dos~iê - Controle de trabalho~ Bráficos(CDl/*~-04)

Via (03) :CEGRAF
Arquivam. :NACD

Documento :CDI/**-UCA (I)
Título :DOSSIf: - CONTROLE DE TRADALHOS GRÁFICOS

Doss.tinic6:CODEP - Gabinete
Observacão:A ser avaliado em rotina es~ecif1ca

-----------------------------------------------------------------------
Documento :CDI/18-01
Título :FORHULÁRIO - TRABALHO;') RECEBIDOS E ENTREGUES PELA SEDIS

Original :CODEP - Gabinete
Observacão:lntegra o dossiê - Controle de Trabalhos Grdficos(CD~/*~-041

Cópia :CODEP - SEDIS
Observacão:Nos casos específicos d~ trabalhos de deputados ou de óre50~

da CD.
F'aseD de Arquivamento:

Ativa Até a entrega do material
Interm. Origem 5 anos
Interm. COARQ .

Documento :CDI/18-02
Título :LISTA DE DISTRIBUICÃO DE PUBLICACõES DA CD

díDtribuicão da~ publicacõe~

:CODEP - SEDIS
Arquivamento:

At~ a
: 1 ano

Original
Fases de

Ativa
Interm. Origem
Interm. COARQ

Arq.Eletr.:CODEP - Gabinete
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a emissão do orieinal
Interm. Origem Até o fi~~: do ano
Interm. COARQ .

----------------------------------------------------~------------------

Documento :CDI/18-03
Título :EXIYCDIENTE -' SOLICITACÃO DE PUBLICACOES i~ CODEP
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Original :CODEP - Gabinete
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a resposttt à eolicitacão
lnterm. Origem 1 ano
Interm. COARQ .

Jpla (Ol):Interessado
~bservacão:Sendo expediente interno
Fases de Arquivamento:

Ativa Até"o envio do original
Interm. Origem : ACSO
Interm. COARQ .

Cópia (02):Interessado
Arquivam. :NACD
Observacão:Séndo expediente externo

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

Documento :CDI/18-04
Título :EXPEDIENTE - REMESSA DE PUBLICACõES

Via única :CODEP - SEDIS
Observacão:Emitido pelo sistema de controle de cotas.
Fases de Arquivamento:

Ativa Até ser efetuada a distribuicão da publiéacão
Interm. Origem 5 anos
Interm. COARQ .

Documento : CD I /18.-0::-,
Título :FORMULÁRIO - CONTROLE DE SAlDA DE PUBLICACõES ,

Via única :CODEP - SEDIS
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a baixa ~o ~stoque

Interm. Origem 1 ano
Interm. COARQ . .

-------------------------------------------------------------------~---

Documento : Co/Oi-01 (#)
Título :GUIA PARA POSTAGEM DE CORRESPONDftNCIAS

Original :CODEC - SECOR
Fases de Arqu~vamento:

Ativa Até a conferência da Fatura
Interm. Origem 2 anos
Interm. COARQ : 3 anos
Guarda Permanente: -

Cópia (1) :ECT
Arquivam. :NACD
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Cópia (2) :Setor de origem
Fases de Arquivamento:

Ativa Exercício financeiro
Interm. Ori~em .

Documento :CDI/18-06
Título :FOr~MULÁIHO - CONTROLE m: REMESSA POSl'ÀL

Via única :CODEP - SEDIS

drquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:

Ativa - Até o final do ano
Interm. Origem 5 anos
Interm. COARQ .

--------------------------------------------------------------------~---

Documento :CDI/**-11 (#)
Titulo :QUADRO MENSAL DE E5TAT15TICA ANUAL DA SEDIS

Original :CODEP - Gabinete
ObservaQão:A ser' aval1a.oo em rotina. eElPecífica

final do ano

:CODEP - SEDIS
Arquivamento:

Até o
: ACSO

Cópia
.Fases de

Ativa
Interm. Origem
Interm. COARQ

Arq.Eletr.:CODEP - 5EDIS
Fases de ArqUlVamento:

Ativa Até ser feita a eDtatísticél anual
Interm. Origem .

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área .. :
Função
Atividade:
Rotina

Legislativa
CoordenaQão, Controle e AdminiEltraQão daElAtividadeEl de lnf.
Gestão do Acervo Documental
TRANSFER~NCIA DE DOCUMENTOS

CDI/19
--------------------------------------------~--------~---------------_.._-.

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

Documento :CDI/04-04 (#)
Título :TABELA DE TEMPORALIDADE DE -DOCUHENTOS - CD

Orig1nal :COARQ - SAREC
ObservaQão: lntef.'.l~a Dosaiô - AvaliaQão da Producão Document,tl
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Arq. Elet.:COARQ - SAREC
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a avaliação da rotina D~la CADAR
lnterm. Origem ACSO
lnterm. COARQ .

-----------------------------------------------------------------------
Documento :CDI/19-01
Titulo :GU~A DE TRANSFERtNCIA DE DOCUMENTO::"~ DI: ARQUIVO

Original :COARQ - SEDOL
Arquivam. :PaEtd especifica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a conferência do~ aocumentos
lnterm. Origem : ACSO
lnterm. COARQ

------------------------------------------------------ ----------~------

Original :COARQ - SEDAD
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:

Ativa At6 a conferência dos documentos
lnterm. Origem : ACSO
lnterm. COARQ '-

Original :COARQ - SEDAU
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a conferêncie do~ documentoB
lnterm. Origem ACSO
lnterm. COARQ .

Cópia :Setor de Ori~em

Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a conferôncia dos documentos pela COARQ
lnterm. Origem Até o término da guarda intermediária na COARQ
Interm. COARQ .

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área
Função "
Atividade:
Rotina

Legislativa
Coordenação. Controle e Administração das Atividades de ln~.

Preservação do Acervo Documental
MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS

CDI/20

----------------------------------~-------------------------------------

Documento :CDI/20-01
Título :PROJETO TÉCNíco DE MICROFILMAGEM

Via única :SETAU - SEREP
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a execução do serviço
Interm. Origem Enquanto durar o procedi~ento
Guarda Permanente: P
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Documento :CDI/20-02
Título :PROJETO DE MICROFILMAGEM

Via única :SETAU - SEREP
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a execuoão do sGrvioo
Interm. Orip,em .

Documento :CDI/19-01 (~)

Título :GUIA DE TRANSFERt:NCIA DE DOCUI1i!:NTO;) DE ARQUIVO

Original :COARQ - SEDAD
Arquivam. :Pasta específica
~ases de Arquivamento:

Ativa : Até a conferência dos documentos
Interm. Origem : ACSO
Interm. COARQ .

Original :SETAU- SEREP
Arqqivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a microfilmagem dos documentos
Interm. Origem Enquan~o durar o microfilme
Interm. COARQ

-------------------------_._--------------------------------------------

Documento :CDI/15-01 (~)

Título :TERMO DE DESCARTE DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO

Original :Setor de origem do documento
Arquivam. :Pasta· específica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o envio de cópia à 3AREC
Interm. Origem : ACSO
Interm. COARQ .

Cópia :COARQ - SAREC
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a eliminacão do~ documentos
Interm. Origem Até o final do ano seBuinte
Interm. COARQ. .

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

Documento :CDI/20-03
Título :CATÁLOGO D~ MICROFORMAS

Via única :SETAU - SEREP
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a ernlDsão de versão atualizada
lnterm. Origem .
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. .----------------------------------------------------------------------

Documento ~CDl/20-04
Título :QUADRO DE lDENTIFICAÇAO DE MICROFILME

Via única :SETAU - SEREP
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o término. do preenchimento
Interm. Origem Enquanto durar o suporte
Interm. COARQ .

------------------------------------------------------------------_._..._--
Documento :CDI/20-05
Titulo :FORl-1ULÃRIO - CONTROLE DE SERVICO - SETOR DE MICROFILMAGE:!'1

'-
Via única :SETAU - SEREP
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o registro no computador
ln~erm. Origem .

Documento :CDI/20-06
Título :EXPEDIENTE - CHAMADO DE ASSISTeNCIA TÉCNICA - SEREP

Origin~l :Empresa prestadora do serv1co·
ArQuivam. :NACD

Cópia :SETAU - SEREP
Arquivam. :Paota aspacíflcél
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o final do ano
Interm. Origem .

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área
Ftincão
Atividade:
Rotina

Legislativa
Coordenacão. controle ~ adm. das ativjdades de 1nformacão
Pesquisa e 1nformacão adm1nistr .. legislo e bibliográfica
RECEBIMENTO DE PUBLICACõES OFICIAIS (DCN E ANAIS)

CD1/22
-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------~-----

~~~R~~nto ;r~b~i2:0êoNTROLEDE RECEBIMENTO OE PUBLICACõESOFICIAIS(DCN
E ANAIS)

Via única : CELEG - SEDOP
Justificat1va:Valor operacional
Arquiv~mento :Em amarrados
Fase ativa Até o registro
Fase Interm. Origem: 2 anos
Fase Interm. COARQ : -
Arq.Eletr.:CELEG - SEDOP
Observacão:Além dos dados constantes da Ficha. inclui: fascículos de

suplementos. volumes encadernados (total anual e acumulado).
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em restauracão pelo SETAU/CEDINvolumes interditados elou
Arquivamento:

Até o reeistro
2 anos

Fases de
Ativa
Interm. Origem
Interm. COARQ

----------------------------------------~------------- -----------------

Documento :CDI/22-02
"Título :OFíCIO ~ ENCAMINHAMENTO DE PUBLICACÃO PARA ENCADERNACÃO

Original :SETAU - GABINETE
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a execucão do servico
Interm~ Origem : Até o final do ano
Interm. COARQ .

Cópia :CELEG - SEDOP
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquívamento:

Ativa Até o recebimento da encadernacão
Interm. Origem : Até o final do ano
Interm. COARQ .

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

Documento :CDI/2G-03
!ítulo :INVENTÁRIO DA COLECÃO DE ANAIS DA CÃP~RA DOS DEPUTADOS

Via única :CELEG - SEDOP
Arquivam. :~m oraem cronológica
Fases àe Arquivamento: .

Ativa En~uanto aurar o procedimento
Interrr.. Origem At~ sua a~uQ~ízacãc

Interm. COARQ .

---------------~~-------------------~------------~~------------------~-

Documehto :CDI/22-04
:ítulo :INV~~TÁRIO DA COLECÃO DL DCN

Via única :CELEG - BEDO?
Ar~uivam. :Em oràem cronológic~

Fases àe Arquivamento:
Ativa Enquantc aurar o ~~ocedimento

Interm. Origem A~~ su: a~ualízacão
Interm. COARQ .

------------------------------------------------------------------------
Documento :CDI/22-0S
Título : INVENTÁR~O DA COLECÃü DA RESERVA TtCl-:ICA ;:)E De!·;

Via única :CELEG - SEDOP
Arquiva~. :Em oràem cronológica
Fases de Arqúivamento:
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Ativa
Interm. Origem
Interm. COARQ

Enquanto durar o procE.Jdimento
Até sua atualizacão

----------------------------------------------------------------------_.
Documento :CDI/22-06
Titulo :INVEN~ÁRIO DA CO~~CÃO DA RESZRVA TÉCNICA D~ ANAIS DA CD

Via única :CELEG - SEDO?
Arquivam. :~m ordem crono~óeica

Fases de Arquivamento:
Ativa : Enquanto durar o procedimento
Interm. Origem : Até sua atualizacão
Interm. COARQ . ,-

Documento :CDI/Z2-07
Titulo :QUADRO ESTATi::TICO MENSAL DE CONTROLE DO ACERVO

z'ina_ 0.0 més seguinte
e~aboracão ao relató~io anua:

: CL:LEG - SEDO;:
Arquivamento:

Atl:f ü

Ate: 2

Original
Fases as

Ativa
InteriT,. OrigeQ
Interr.,. COAR~

Arq.eletr.:CELEG - :;EDOP
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o fina: do mé~ seguinte
Interm. Origem Até a eLaboracão 0.0 relatório anua:
Interm. COARQ

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área
Funcão .
Atividade:
Rotina

Administrativa

Administracão do Programa do Auxílio Refeicão/Alimentacão
DISTRIBUI CÃO E CONTROLE DO AUXtLIO REFEICÃO / ALI-
MENTACÃO Ad/Oa

Documento : Ad/Oa-Ol
Título :BANCO DE DADOS - SISTEMA REFEICÃO/ALIMENTACÃO (SIREF)

Arq. Elet.:CAEDI-Administ. do Programa do Auxílio Refeicão/Alimentacão
Observacão:Atualizado permanentemente
Fases de Arquivamento:

Ativa Enquanto durar· o procedimento
Interm. Origem .

-----------------------------------------------------------------------
Documento : Ad/03-02
Título :TERMO DE OPCÃO, SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO - AUXtLIO RE-

FEICÃO/ALIMENTACÃO
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Via única :CAEDI-Administ. do Programa do Auxílio Refeicão/Alimentacão
Arquivam. :Pasta específica
Observacão:Caso seJa servidor efetivo
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o registro dos dados no computador
Interm. Origem : Enquanto for ser.vidor
Interm. COARQ .

Via única :CAEDI-Aqminist. do Programa do Auxílio Refeicão/Alimentacão
Arquivam. :Pasta específica
Observacão:Caso seJa Secretário-Parlamentar, Requisitado ou de Cargo de

Natureza Especial (CNE).
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o registro dos dados no computador
Interm. Origem : Até o final da legislatura
Interm. COARQ '-

-----------------------------------------------------------------------
Documento : Ad/03-03
Título :TERMO DE CREDENCIAMENTO E CO-RESPONSABILIDADE - AUX!LIO RE-

FEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO

Via única :CAEDI-Administ. do Programa do Auxílio Refeicão/Alimentaoão
Arquivam. :Pasta específica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o credeõciamento do servidor
Interm. Origem Até o final da leBislatura
Interm. COARQ .

Documento : Ad/03-04
Título :PROCURAÇÃO - PROGRAMA AU~iLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO

Via única :CAEDI-Administ. do Programa do Auxilio Refeicão/Alimentacão
Arquivam. :Pasta específica

Fases de Arquivamento:
Ativa Até o registro no computador
Interm. Origem Até o final da legislatura
Interm. COARQ .

------------------------------------------------------~----------------

Documento : Fi/Ol-05 (#)
Título :RELAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Via única :DEFIN - COPAG
Observacão:Prazo de Unidade Coletiva de Arquivamento-UCA:Caderr.o de Pa

gamento Mensal
Fases de Arquivamento:

Ativa 1 ano
Interm. Origem : 5 anos
Guarda Permanénte: P

Disquete :DEFIN - COPAG
Fases de Arquivamento:
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Ativa
Interm. Origem
Interm. COARQ

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

Até o processamento das informaoões
Até a devoluoão à COPAG

Novembro de 1995

-----------------------------------------------------------------------
Documento : Pe/**-01 (#)
Título :LISTAGEM - AFASTAMENTOS E LICENCAS FUNCIONAIS

Listagem :DEPES - COPAC
Observaoão:A "ser av~liada em rotina específica
Listagem :CAEDI-Administ. do Programa do Auxílio Refeioão/Alimentaoão
Fases de Arquivamento:

Ativa , Até a exclusão do benefício
Interm. Origem 06 meses
Interm. COARQ .

--------------------------------------------------------------~-------

Documento : Pe/**-OZ (#). , . ..,
Título :LISTAGEM - SERVIDORES À DISPOSICI0 DE OUTRO 6RGI0 PÚBLICO'

Listagem :DEPES - COPAC
Observaoão:A ser avaliada em rotina específica

Listagem :CAEDI-Administ. do Programa do Auxílio Refeioão/Alimentaoão
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a exclusão do benefício
Interm. Origem 06 meses
Interm. COARQ .

-------~---------------------------------------------------~-~---~~~

Documento : Ad/03-0S ' , '
~f~Vb~) ;~lib~2ARffiiR!~t~IRgI~~gg~a~~Ã~1~~~irr~Ç!g~~rà~~It~~gntaó&6
Arquivam. :Integra Dossiê - Auxílio Refeioão/Alimentaoão

Via(OZ), ,:6rgãos. tia CD e', Gabinete's de,Párlamelitares
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a entrega doa talonários aos beneficiários
Interm. Qrigem 01 mês
Interm. COARQ .

------------------------------------- -----------------------
Documento : Ad/03-06
Título :MAPA DE RECEBIMENTO'- AUxtLIO REFEICXO/ÂLlMENTAClo

V1auniô,á' :CAEDI'-lAdminis'ti. do Programa do' ÂixíÜ:O' 'RefcÚoãó/Alillientaoão
Arquivam. :Integra o Dosaiê - Auxílio Refeioão/Alimentaoão

--------------~~~----~~~----------~----~~-----------------------------'

Documento : Ad/03-07
Título :RECIBO - AUXtLIO REFEICl0/ALIMENTAC10
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Via únioa :CAEDI-Administ. do Programa do Auxílio Refe'ioão/Alimentao'ão
Arquivam. :Integra o Dosaiê - Auxí110 Refeioão/A11mentaoão

-------~---------------------------------------------------------------

Dooumento : Ad/03-0a
Título :MEMORANDO - TALONÁRIOS NÃO RECEBIDOS

Via únioa :CAEDI-Administ. do Programa do Auxílio Refeioão/Alimentaoão
Arquivam. :Inteera o Doss1ê - Auxilio Refeioão/Alimentaoão

Dooumento : F1/**-02 (#)
Título :RELAT6RIO DE OCORR!NCIAS DA CR1TICA E ATUALIZACÃO DOS DADOS

FINANCEIROS - COPAG

Listaaem :DEFIN - COPAG
Observaoão:A ser avaliado em rotina espeoífioa

,Listagem :CAEDI-Administ. do Programa do Auxílio Refe1oão/A11mentaoão
Fases de'ArqU1vamento:

Ativa : Até a oonferênoia interna pela Adm1nistraç!o
Interm. Origem 06 meses
Interm. COARQ .

------------------------------------------------------------------.. -----
Dooumento : Ad/03-0a
Título :PRESTACÃO DE CONTAS - ADMINISTRACÃO DO AUX1LIO REFEICÃO/ÁLI'-

MENTACl0 '

Origina-l :COTAB - SECAN
Fases de Arquivamento:

Ativa " _ Atl:S o exame dasoontas
Interm., Origem' :. 05 ános
Intérm.. COARQ· .-

C6pia(01) :CAEDI-Adm1n1st. ·do programa do Auxílio Refe1cão/A11mentaoão
Arqu1vam. :Pasta especifica '
Fases de.Arquivamento:

Ativa' : Até o envió do original
Interm. Origem : 02 anos
Interm. COARQ .

--------------------~--------------------------------------------------

Documento : Ad/03-UCA
Título :DOSSl! - AUX1LIO REFEICl0/ALIMENTAC~Q

~..' . .' ( '.. . ",

Via únioa :CAEDI-Administ. do Programa do Auxíllp Refe,iç,~olAlimen.taoãQ.'
) ; , • • 9

Arquivam. :Envelopes , separados por mês
F ees de Arquivamento:
aAtiva : Até a conferênoia pela

Interm. Oriaem 01 ano
Interm. COARQ 05 anos
Guarda Permanente: -

Administração
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TABELA DE TEMPORALIDADE

Novembro de 1995

Área
Funoão
Atividade:
Rotina

Administrativa
Administraoão de Pe~soal

Administracão àe Progr~mas Assistenciais
ADMINISTRACÃO DO PROGRAMA DJ~ ASSISTÊNCIA E EDUCA
CÃO PR~-ESCOLAR {PAE} .fJp./31

Documento : Pe/31~01

Título :!'"ORl'1ULÁRIO .. PROPOSTA DE CONVftNIO COM ESCOLAS-PAE
"-

Via única :DEPES - PAc
Arquivam. :Pa~ta enpecífica
Observacão:Caso a proposta seja aceita
Fases de Arquivament.o:

Ativa EnqUantcl permanecer' () convênio
Interm. Origem 1 ano
Interm. COARQ -

Via únic~ :DEPES - PAE
Observaoão:Caso a proposta não seja aceita
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a anéÍlüw d~ propo~ta
Interm. Origem .

--------------------------_.._----------------------'--,;..-_..:.- ............_------~-_._---

Documerito' ': Pe/31"""02
Título :FORMULÁRIO - REQUERIMENTO DE 'INSCRICÃO NO PAE

Via única :DEPES - PAE
Arquivam. : Int.egra àos~i& - U~máT'io do PAE .

-------~.---------~----------------~------~--------~.~---------------_.~~-_ .._-
Documento : Pe/31-03
Títulp :OFICrO - AVERBACÃO DE DESCONTO - PAE

Or1éanal :DEFIN - COPAG
Arquivam,.· .: Integra. pasta ·fin.:tnceira do ::;e~vidor

Cópia{Ol} :DE!'ES - PAE
Arquivam. : Integra dosstê-- Usuário do PAE

Cópia (02 ,..: DEPES - l'A:é:
Arquivam. :Pas~a de ofícios g~ais

Fa~e~ d~ Arquivamento:
Ativa Até a av~rbacão do d~ccon~o na folha de pacamcn~0

Interm. Origem . Até o final do ano 3eguint~

Interm. COARQ .
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vóPla(03) :DEPES - PAE
Arquivam. :Pasta averbação/alteração
Fases de Arquivamento:

Atl 'la Até a averbação do deEconto na folha de paf!;amem:o
In~erm. Origem AtJ o final do ano sep,~inte

lnterm. COARQ .

Documento : Pe/31-04
Título :RECIBO DE MENSA~IDADE ESCOLAR - PAE

Via única :DEPES - PAE
Arquivam. : Integra dOf:lsiÉ: - Uf:luário do PAE

Documento : Pe/31-05
Título :O:rICIO .. ALTERACÃO DE DESCONTO - PAE

Origem

Orié~ina.l

Fases de
Ativa
Interm.

:DEFIN - COPAG
Arquivamento:

Até <;. alteracão do desconto na folha de pacamento

Cópia(Ol) :DEPES - PAE
Arquivam. :Integra dossiê - Upuário do PAE

Cópia(02) :DEPES'- PAE
Arquivam. :Pasta de ofícios
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a alteraçio do desconto na folha de p~eamento
Interm. Origem Até o final do ano ~eguinte

Interm. COARQ .

Cópia(03) :DEPES - PAE
Arquivam. :Pasta averbacuo/alteracão
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a alt.eracão ao deoconto nÇ! folhu de T.lap.:amen~o

Interm. Origem : Até o final do ano se~uinte

Interm. COARQ .
--------_._----------------------------------------------------_.._._--_ ..- ...

Documento : pe/31-06
Título :DEMONSTRATIVO .00 'VALOR MÉIHO DAS HEN'SALIDAS'ESCOLARES'

publicacão em Boletim Admi:ni:;q:rativCJ
Origem
COARC:J

:DEPES - Gabinete
Arquivamento:

At~ a
ACSO

Original
Fases de

Ativa
Interffi.
Interm.

Cópia(Ol) :DEPES - PAE
Arquivam. :Pasta d~ aemon~~rativo~

Fases de Arquivamen~o:
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AtiVê!

ln-cerm. Origem
Interm. COARQ

Atd o envjo do oricina~

A"Cé o final ào ano seguinte

CópiaS02) :DEPES - PA~

Arquivam. :l·'a~ta àe ofício<=:. Junto com (") ofício dI:' encaminham~nt("j <te,
Diretor ao DEPES

Arquivamento:
Até o envio do original
Até o final do ano ~cguinte

Fãses de
Ativa
lnterm. Origem
lnterm. COARQ

Documento: Pe!31-07
Título :OFICIO - ENCAMINHAl1ENTO DE DEMONSTRATIVO DO VALOI~ MÉDIO DA~:>

MEN3ALIDADES ESCOLARES

Origem
COARQ

:DEPES - Gabinete
Arc.ruivamento:

At6 o conhecimento do Diretor do DErES
Até o final do ano seguinte

Original
Fases de

Ativa
lnterm.
lnterm.

Cópia(Ol} :DEPES - PAE
Arquivam. :Pasta de ofícios ~erai~

Fases de Arquivamento:
Ativa Até o envio do. orieinal
lnterm. Origem Até o final do ano seguinte
lnterm. COARQ .

CóPin(02l :DEPES - PAE
Arquivam. :I-'as1:a d~l (1ernon~trativos

Fases de Arquivamento:
Ativa Até o enVio do orieina]
lnterm. Origem Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ

Documento : Pe/31-08
Título :RELACÃO - VALORES A SEREM RESSARCIDOS AOS USUÁRIOS DO PAE
Original :DEFIN - COPAG
Justificat1va:Valor administrativo e fiscal
Fase ativa Até o reembolso dos uzuário~

Fase lnterm. Origem: 05 anoa
Fase lnterm. COARQ : -

Cópia(Ol) ·:DEPES - Gabinete
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o conhecimento do Diretor do DEPES
lnterm. Origem ACSO
lnterm. COARQ
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Cópia(02) :DEPES - PAE
Arquivam. :PaEta do ofício~ Rerai~

Fases de Arquivamento:
Ativa At~ o envio do ori~inal

Interm. Origem Até c final do ano ~(H~uinte

Interm. COARQ .

Cópia(03) :DEPES - PAE
Arquivam. :Pa~t6 do 11s~#gem dn reembo18o das men~aljd~dcB c~colureG
tases de Arguivamen~o:

Ativa At6 n envjo do oriRinal
Interm. Origem Até o final ao ano seguln'te
Interm. COARQ .

reembolso dos u~uários

:DEIo"IN - COPAG
Arquivamento:

Até o
ACSO

Ihscroete
Fáaes de

Ativa
Interm. Origem
Interm. COARQ

--------------------------------------------------------------------_._- ---

Documento: Pe/31-09
Título :OFICIO - ENGAHINHAMENTO DE RELACÃO DOS VALORES A SEREM rm~.:-

SARCIDOS AOS USUÁRIOS DO PAE

Original :DEFIN - COPAG
Fases de~r~uivamento:

Ativa : Até o reembolso dos usuiÍriof
Interm. Orif!em Até o fina] do ano f.)e~uinte
Interm. ,COARQ '-

Cópia(Ol}· :DEPES - Gabinete
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o conhecimento do Diretor do DEPES
Interm. Origem : Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ. .

Cópia(02} :DEPES - COPAC
Arquivam. :Pasta de oficios Berais
Fases de Arquivamento:

Ativa : Até o envio origjnal
Interm. Origem .-

Cópia(03) :DEPES - PAE
Arquivam. :Pasta da listagem do reembolso das men~alidadeB escolares
Fases de Arquivamento:

Ativa At6 o envjo do original
Interm. Oriee~ Até o fin~l do ano seguinte
Interm. COARQ .
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-----------~-----------------------------_._---------- --------------------

Dqcumento : Pe/31-10
Tltulo :OFlcro - AUTORIZACãO PARA REEMBOLSO ESPECIAL A UBUÁRIO DO

PAE

Original
Fases de

Ativa
Interm.
Interm.

:DE:nN - COPAG
Arquivamento:

Até o
OrH~em ACSO
COARQ .,..

reembolso do usuário

Cópia(Ol) :DEPE:3 - PAE
Arquivam. :Inteera o dosaiê - Usuário do PAE

Cópia(OZ) :DEPES - PAE
Arquivam. :Pds~a de ofício~ gerai~

Fases de Arquivamento:
Ativa Até o envio do orl'ginal
Intcrm. Origem AtE: O' ftne.l do a.I10ceguinte
Interm. COARQ .

CóPla(03J :DEPES - PAE
Justiflcat·lva:Valor operacional
Ar~~lvamento :Pasta de correspondências para o DEFIN
Fase ativa At6 o envio ~o origina:
Fase Interm. Origem: Até o final do ano seguin~e
Fase Interm. COARQ : -

Documen~o : Pe/31-11
Título :OF'ICIO -ACERTO DE REEMBOLSO PAGO AO USUÁRIO DO PAI:

do reembolso pago
Origem
COARQ

. : DEFIN - COPAG
Arquivament.o:

At6 o acert.o
: 5 anos

Original
Fases de

Ativa
Interm.
Interm.

Cópia(Ol) :DEPES - PAE
Arquivam. : lntegr'a dosaiê UEluárl0 do PAE

Cópia(OZ} :DEPES - PAE
Arquivam. :PaElta de ofícios eerais
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o envio do oriei nral
Interm. Origem : Até o final do ano ~eguinte

Interm. COARQ .

Cópia(03) :DEPES - PAE
Justificativa:Valor operacional
Arquivamento :Pasta de correspondências para o DEFIN
Fase ativa Até envio do original
Fase Interm. Origem: Até o final do ano seCuinte
Fase Interm. COARQ : -
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Documento : Pe/31-12
Título ",:RELACÃO - IDADE LIMITE DOf.:~ DEPENDENTES - ;pAE

Via única : DEPES .- PAE
FaseE de Arquivamento:

Ativa Até êl preparac.?io do ofício de e}~'clutJãO

Interm. ürigem .

Documento : Pe/31-13
Título :RELACÃO - APOSENTADOS - PAE

Via única :DEPES _. PAE
FaseE de Arquivamento:

Ativa : Até a preparação do ofício de exclusãoInterm. Origem. . . . .
---------------------- --------------------_...._---_ .. --------_ .. ---_._- -_ .. --- ..

Documento : Pe/31-14
Título :OF'1CIO - EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO - PAE

u exclusão'do'benefícfo
o final do antI

:DEFIN - COPA'G
Arquivamento:

Atci
~ Até

Original
Fases de

Ativa
Interm. Or'1~em

lnterm. COARW

Cópia(Ol) :DEPES - PAE
Arquivàm. :Integra dosaiê - Usuário do PAE

Cópia(02) :DEPES· - PAE
Arquivam. :Pasta de ofício~ gerais
FaseE de Arquivamento:

Ativa Até o envio do original
lnterm. Orieem : Até o final do ano EeBuinte
lnterm. COARQ .

Cópia(03) :DEPES - PAE
Arqulvam. :Pasta de exclusões
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o envio do original
Interm. Origem Até o finéil do ano seguinte
Interm. COARQ .

--------_.._----------------------------------------------------------------
Documento : Pe/31-15
Título :1"Ol(.MULÁRIO " SOLICITAC1W DE CANCELAMENTO DE USUÁRIO .- PAI:

Via única :DEPES - PAE
Arquivam. :ln'teE'.ra dos81ê - Usuário do PAE
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Documento : :Pe/31-16
Iitulo :RELAT6RIO MENSAL DO PAE

Original : DEPES _. PAE
Observacão:lnteP.ra o Dossiê - Relatório mensal do'PAE

Cópia(Ol} :DEPES - PAE
Àrquivam. :Pasta de relatório mensal
Fases de Arquivamento:

Ativa At~ o envio do or-j:ginal
Interm. Orige1fj : AtJ o retorno do original
lnterm. COARQ

______________________ ~ • • - . __.0"'· _.

Documento : Pe/31~17

Titulo :OFICIO - ENCAMINHAMENTO DE RELATóRIO MENSAL DO PA:E

Original :DEPES - PAE
Observacão: Integra o flosoiê .- Relatório Mensal do PAE·

Cópia(Ol} :DEPES - PAE
Arquivam. :Pasta de relatório mensal
Fases de Arquivamento:

Atlva • . Até o envio de) ori ftlnál
In~erm. Ori~em Até o retorno do original
InterlIl. COARQ .

-------------------------------_.._-------------------_._- ...-- --------------- -----

Documento : Pe/31-18
Título :RELATóRIO SEM:r:;~TRAL DO PAE

Original :DEPES - PAE
Observacão: integre, o DossH' - Relatório Scmestra) do PAE

~ópia(01) :DEPES - PAE
A~quivam. :PaElta' de relat'ório semestral
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o envio doori~inal
Interrn. Origem Até o retorno do original
lnterm. COARQ .

Documento : Pe/31-1U
Título =Ol'íCIÔ _. ENCAHINHAHENTO DE I~ELAT6RIO SEMESTRAL DO PAI:

Original :DEPES - PAE
Observação: lnte~ra Q 1)ooBi~ ... lielatório ~eme~~trai. do PitE:

CópiaC01} :DEPES - PAE
Arquivam. =Pasta d~ relatório DemeDtral.
Fases de Arquivamento:

Ativa At60 envio do or1~inal

Interm. Urigem Até o r~torno do orieinal
Interm. COARQ
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-----------_._-~----------------~------- ..._-_..._-----------"'""'!-......- ---------_._---_. ----

Documento : Pe131-20
Título :RELATóRIO ANUAL DO PAE

Original :DEPES - PAE
Observacão: Integra o Dos,f:liê - ,Réllatório Anual do PAE

Cópia(01) :DEPE3 - PAE
Arquivam. :Pasta d~ r~latório anual
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o envio-do orip.inal
Interm. Origem Até o retornQ do orieinal
Interm. COARQ .

Document6 : Pe/31-21
Título :OFíCIO - ENCl'.t1INI-lúHENTC DE rmLA'l'óRJO ANUl'.L DO PAI:

Original :DEPES - PAE
Observacão: lnteera o l>of..'E-liê - Itej atóri o Anual do PJl.E

- PAE .
operacional
de rela'tório anual

Até o envio do originú~

Origem: Até o rc~ornodo'6rigina:

COARQ : -

Cópia(Ol) :DEPES
Justificativa:Valor
Arquivamento :Pa~ta

Fase ativa
Fase In'term.
Fase In'terÍr..

------------- ---_._---------------------~-~--.:._~~-------'--_.-------- - --_ .._-_..---_ ... - ----

Documento : ~e/Jl-22

Tí~ulo : DANCO DE IJADO~· - PAL-

Arç. Elet.:DEPE~ - PA~

Observacão:Atualizado pcrmanen~ementc. pom bacxup a cada ~2 anos
Fases de Arquivamento:

Ativa Enquanto durar Cl pror,:ramõ. .
In'term. Origem

.._-----------_ .._---_ ...._--_._-._----------------_...- ~ ....._-_.
Documento : Pe/31~UCAl
Título :DOSSlf: - USUÁRIO no PAE

Via única :DEPES - PAE
Arquivam. :Em paf:ltélE:. por ord€.:Jn de ponto. f:leparadao po~ U€.:T'Vi dorm. atl

vOQ. inativos e exonerados.
Fases de Arc;ruivamen'to:

Ativa Enc;ruémto o r.;ervidoT' for u8uári o do PAE
Interm. Origem 5 anos
Interm. COARQ
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:...-__+.;;...__..;,;. ......i.... • .. ~ _

<Documento,~ pe/31-UCA2
Título : DossH: - J~ELATóIUO MENSAL DO PAE

viatínlca' :DEPES-'PAE
fli'qtii và.m'.;'~P·asta E!::Jpecífica
Fases' de Ãrqui vàmen't'ó:
- 'Att \ta: . AtÉ; O conh~1cim8nt.o datl autoridades compotE:.mtes

,Interm': ·Origem ,. ,Até o f lnal do ano
lnter.m.',00ARQ

Documentà : ,Pe/31-UCA3
Títu'IO"" . ~bb~3;;jIÊ' .:. "RELJ'.TÓRIO SUiESTRAL DQ J'AE

Via' única :'DEPES .:. P'AE
Ar<;fuivalI1: . ::Pasta: específicà·
Fases 'de· A~quiv.alÍ1ento:

Ptt:lva
'InternL Or'iR;em
I nterm~; 'COARQ.

.~ Atéó retorno ~ administração do PAE
Até o final do ano,

'.~~..::..;.,.,..:- J....'!.-J_ _::.. ,.... ----~.....;:-_._--------_: ----------,--..-------~ --,--- ---- ....

Document,q : Pe/;;l~ -liCA';' , ,
,título, ',,<:POS:iI t., -; RELATÓRIO ANUAl,. DO PAr:

'Ira única' : DEPES:" l:>AE
'Arquiv'am~' ':Pasta' específica
'Fases' de A'r'quivamento: .

At1"à :' Até "'ó' r"6tdrno à admini stracão (1'0' J:lÁ.E
.'Interrri. Origem' 5 anos
Int8rm.COARQ

. .-----------------------------------------------------------------------L E G E N D
'ACSO-) A Critério Setor de,Origem

UéA ~) 'Unidade Coletiva AT,quivamento
NMA -)'Não é Material de Arquivo
(#) -)'Documento' de outra "rotina

A
NACD-) Não Arquivado na'CD

-) ,Descarte por eliminação
P -) Guarda Permanente
PIS -) Guarda ~erm. Seletiva

G~,Ç!!JQ.~.8§§.lJÇ~_Q.EL.Yª§..l~.Q[l.Çªi!.os
Preso da CADAR

õb;~-õ;-p;~;;;-d;;t~~T~b;l~;f~;~;-p;~p~~:----------E;-~~7J]7~[---------

tos pela CADAR e os demais dados extraí
dos dos respectivos Planos de Destinacão
de Documentos de Arquivo (PDDA)

~-~----~-----------------~----------------------------- ----------------
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ATAS DAS COMISSÕES

COMSSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

36!. Reuniêo (Ordinária) realizada em 22 de
novemBro de 1995

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia
vinte e dois de novembro de mil novecentos e no
venta e cinco, no Plenário ~ 15 do Anexo 11 da Câ
mara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto. Presentes os Srs. Depu
tados Severino Alves - Presidente; Femando Zuppo
e Marisa Serrano - Vice-Presidentes; Ubiratan
Aguiar, Pedro Wilson, Ivandro Cunha Lima, Adelson
Salvador, Alexandre Santos, José Luiz Clerot, Os
valdo Biolchi, Augusto Nardes, Expedito Júnior, Flá
vio Ams, Lindberg Farias, Maria Elvira, Esther Gros
si, Elias AbraMo, Nelson Marchezan, Eurico Miran
da, Ricardo Barros e Ricardo Gomyde. O Deputado
Luiz Durão justificou a sua ausência. Deixaram de
registrar as suas presenças os Deputados Alvaro
Valle, Carlos Alberto, Lídia Quinan, Maurício Re
quião, Mário de Oliveira, Paulo Lima e Ubaldino Jú
nior. Ata: Abertos os trabalhos, foi dispensada a lei
tura da Ata da reunião anterior, realizada no dia 8
11-95, em virtude de terem sido suas cópias ,distri
buídas para conhecimento prévio. Em discussão,
não houve quem quisesse discuti-Ia. Em votação, foi
ela aprovada unanimemente. Expediente: o Presi
dente informou que foram feitas as Distribuições de
Proposições nºs 39/95 e a 40/95, e a Redistribuição
nº- 8/95, no dia 9 de novembro, e a Dismbuição nº
41/95, no dia 21 de novembro, conforme cópias dis
tribuídas: Comunicações: a) solicitação aos Deputa
dos Relatores de matérias na Comissão, a fim de
que observem os prazos de exame regimentais, ten
do em vista o final desta Sessão Legislativa; b) que
todos os Projetos em Vista, pendentes de voto em
separado, entrarão na Pauta da próxima Reunião.
Ordem do Dia: Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões: prioridades: 1 - Projeto
de Lei nº- 757/95 - do Sr. Ivo Mainardi - que "regula
menta o inciso I do parágrafo 3º- do artigo 153 da
Constituição Federal". Relator: Deputado Flávio
Ams. Parecer: Contrário. Em discussão, não hOlNe
quem quisesse discuti-lo. Em votação: aprovado, por
unanimidade, o parecer do Relator. 2 - Projeto de
Lei ~ 988/95 - do Senado Federal (PLS nQ. 158/95)
- que "autoriza o Poder Executivo a criar a Escola
Técnica Federal de Miracema do Tocantins, no Esta
do do Tocantinsll

• Relator: Deputado Pedro Wilson.

Parecer: Favorável. Concedida Vista ao Deputado
Osvaldo Biolchi. 3 - Projeto de Lei nº- 990/95 - do
Senado Federal (PLS nº- 157/95) - que "autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de
Muricilândia, no Tocantins". Relatora: Deputada Lí
dia Quinan. Parecer: Contrário. Concedida Vista ao
Deputado Pedro Wilson. Tramitação Ordinária: 4 
Projeto de Lei nº- 4.809/94 - do Sr. Max Rosen
mann - que "dá a denominação de 'Aeroporto In
ternacional de São José dos Pinhais' ao aeroporto
localizado no Município de São Jospe dos Pinhais,
Estado do Paranáll

• Relator: Deputado Ricardo
Barros. Parecer: Favorável. Concedida Vista ao
Deputado Ricardo Gomyde que devolveu o projeto
opinando por sua rejeição. Discutiram a matéria os
Deputados Eurico Miranda, Maria Elvira, Pedro
Wilson, Elias Abrahão, Nelson Marchezan, Ricar
do Gomyde e Max Rosenmann. Em seguida, falou
o Relator, Deputado Ricardo Barros que, acatando
a sugestão do DepUtado Elias Abrahão, reformu
lou seu parecer, apresentando uma emenda ao
Projeto. Em votação: rejeitado, contra os votos dos
Deputados Flávio Ams, Osvaldo Biolchi, Marisa
Serrano e Femando Zuppo, o parecer reformula
do, favorável, com emenda, do Relator, Deputado
Ricardo Barros. Designado Relator do Parecer
Vencedor, contrário, o Deputado Ricardo Gomyde.
O Parecer Reformulado favorável, com emenda.
passou a constituir voto em separado. O Deputado
Fernando Zuppo assumiu a Presidência. 5 - Proje
to de Lei nº- 731/95 - do Sr. Ubiratan Aguiar - que
"dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo
para o ensino fundamental e médio. previsto no
parágrafo 1Q.do artigo 213 da Constituição Fede
ral". Relator: Deputado Pedro Wilson. Parecer: Fa
vorável. Concedida Vista ao Deputado Osvaldo
Biolchi que devolveu o projeto opinando por sua
rejeição. A Deputada Maria Elvira requereu a veri
ficação de quorum. Adiada a discussão, por falta
de quorum. 6 - Projeto de Lei nº- 1.056/95 - do
Sr. Marcelo Barbieri - que "dispõe sobre a oficiali
zação no território nacional do 'Hino à Negritude'".
Relátor: Deputado Alvaro Valle. Parecer: Contrá
rio. Adiada a discussão. por falta de quorum. O
Presidente convocou Reunião de Audiência PÚ
blica para o próximo dia 23 de novembro, quinta
feira, às dez horas. Nada mais havendo a tratar,
às doze horas e vinte minutos. o Senhor Presi
dente agradeceu a presença de todos e encer
rou os trabalhos. E, para constar, eu Célia Maria
de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata,
que depois de lida, discutida e aprovada, será
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assinada pelo Sr. Presidente e publicada no Diário
do Congresso Nacional. - Deputado Severiano
Alves, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMfLlA

38ª" Reunião (Ordinária), realizada em 22 de
novembro de 1995

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de
mil novecentos e noventa e cinco, às dez horas e
trinta e cinco minutos, no Plenário oito, do anexo 11
da Câmara dos Deputados, realizou-se a Trigésima
Oitava Reunião (ordinária) da Comissão de Seguri
dade Social e Família. O Livro de Presença registrou
o comparecimento dos següfntes Senhores Deputa
dos: Roberto Jefferson, Pr~idente; Mauri Sérgio,
Iberê Ferreira e Sebastião Madeira, Vice-Presiden
tes; Alexandre Ceranto, Carlos Magno, Ceci Cunha,
Fernando Gonçalves, Jair Soares, Jonival Lucas,
José Coimbra, Ursicino Queiroz, Chicão Brígido, EI
cione Barbalho, Euler Ribeiro, José Pinotti, Laire Ro
sado, Rita Camata, Ayres da Cunha, Jofran Frejat,
Arnon Bezerra, Carlos Mosconi, Cipriano Correia,
Tuga Angerami, Eduardo Jorge, Humberto Costa
José Augusto, Serafim Venzon, Nilton Baiano, Lui~
Piauhylino, Sérgio Arouca; Jandira Feghali, Duílio Pi
saneschi, Armando Abílio, Remi Trinta, Alcione At
hayde, Moacyr Andrade, Eduardo Barbosa, Elias
Murad, Jovair Arantes, Fernando Zuppo, Beto Lélis e
Agnelo Queiroz; e deixaram de registrar as suas pre
senças os seguintes Senhores Deputados: Rubens
Cosac, Saraiva Felipe, Arnaldo Faria de Sá, Célia
Mendes, Fátima Pelaes, José Linhares, Osmânio
Pereira, Marta Suplicy, Cidinha Campos, ViCente An
dré Gomes e Luiz Buaiz. Compareceu também o
Deputado Adelson Salvador. A Deputada Marta Su
plicy justificou a sua ausência. Hav&ndo número re
gimental, o Presidente declarou aberta a reunião
destinada à apreciação de proposições. Em votação

foram aprovadas as atas da 36ª e 37ª Reuniões. Ex
pediente: I .:.... Correspondências recebidas: 1 - Ofí
cios: da Coordenadora-Geral de Estudos Previden
ciários e Socioeconômicos, Df'ª. Ludmila Deute Ribei
ro, encaminhando o texto final do Seminário Intema
cional sobre "A Transição Úemográfica e a Reforma
da Previdência Social"; e do Conselho Tutelar do
Município de GiruálRS, solicitando a aprovação do
Projeto de Lei nR 798195. 2 - Convites: do Presidente
da Confederação Nacional da Indústria, Dr. Feman
do Bezerra, convidando o Presidente desta Comis
são para participar da solenidade de entrega do "V
Prêmio CNI de Incentivo à Qualidade e Produtivida
de", a realizar-se no dia 29 de novembro; do Presi-

dente da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serv~ço Público, Deputado Wigberto Tartuce; e do
PreSidente da Subcomissão de Política Salarial, De
putado Paulo Paim, convidando o Presidente desta
Comissão para participar do Seminário "Participação
dos Trabalhadores nos Lucros das Empresas", a
realizar-se no dia 23 de novembro, às 10 horas, no
Auditóro Nereu Ramos; do Presidente da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, Vereador João Paulo
Gomes da Silva, convidando o Presidente desta Co
missão para participar da Reunião Solene de entre
ga do Título de Cidadão Honorário de Belo Horizon
te ao Dr. Augusto Alves de Amorim, a realizar-se no
dia 30 de novembro; e do Presidente do Sindicato
dos Hospitais, Clínicas de Saúde, Laboratórios de
Pesquisas e Análises Clínicas, Instituições Benefi
centes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de São
Paulo - SINDHOSP, Dr. Dante Ancona Montagna
na, convidando o Presidente desta Comissão para
participar do Seminário "Participação dos Trabalha
dores nos Lucros/Resultados das Empresas", a rea
lizar-se no dia 21 de novembro. 3 - Moção de Repú
dio: do Presidente da Câmara Municipal de JaúlSP,
Vereador Carlos Augusto Moretto, solicitando a rejei
ção do Projeto de Lei nR 642/95.4 - Telegrama: do
Conselho Tutelar de São Luiz Gonzaga/RS, solici
tando a aprovação do Projeto de Lei nR 798195. 1/ 
Correspondências expedidas: 1 - Ofícios: ao Presi
dente da Câmara dos Deputados, Deputado Luís
Eduardo, solicitando: autorizar a publicação dos Pro
jetos de Lei ~s 2.147191, 4.857/94, 294/95, 354
Al95 e 491/95, com seus respectivos pareceres; Au
diência da Comissão de Finanças e Tributação ao
Projeto de Lei nR 2.569192; e determinar a apensa
ção do Projeto de Lei ~ 903195 ao Projeto de Lei nº
842195; ao Diretor de Serviços de Terapia Renal da
RTS Comercial e Administração Ltda, Dr. David Neal;
aoDir'etor do Departamento de Desenvolvimento,
Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde do
M.inistério da Saúde, Dr. Edson KeijiYamamoto; ao
Diretor-Gerai da Empresa Baxter Produtos Hospita
lares, Dr. Roberto Braga; ao Diretor de Defesa Pro
fissional da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Dr.
Ruy Antônio Barata; ao Gerente-Geral da NMC do
Brasil, Dr. Marcos A. França; ao Diretor Financeiro
da Clínica Nephron, Dr. Ruy Penalva de Faria Neto;
e ao Diretor da Clínica de Doenças Renais, Dr;Mar
cos Hoette, convidando-os para participarem da
Reu~ião de Audiência Pública sobre "A prestação de
serviços de hemodiálise e diálise peritoneal". Ordem
do Dia: 1) Requerimento de Preferência - do Depu
tado Ayres da Cunha para apreciação do Projeto de
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Lei rF! 408195 - do· Sr. José Carlos Coutinho - que 852/95). Relator:..., Deputado Laire Rosado.
"dispõe sobre amparo aOfi inválidos de nascença, in- Parecer: favorável a este, com substitutivo, e
dependente de filiação à Previdência Social". Em contrário aos de nºs 237/95 e 852/95, apensados,
votação, foi aprovado unanimementeo requerimen- acatando as emendas apresentadas na Comissão, e
to. 2) Requerimento do Deputado Iberê Ferreira - rejeitando a emenda apresentada ao substitutivo.
solicitando inclusão extra-pauta, do anteprojeto" da Concedida vista ao Deputado Humberto Costa. 9)
Comissão de Seguridade $ocial sobre regulamenta- Projeto de Lei nQ. 4.543194 - do Sr. Renato Johnsson
ção dos Planos de Saúde. Em vo1f1ção, foi aprovado - que "altera os artigos 10 e 15 da Lei nº- 6.019, de 3
unanimemente o requerimento. 3) Projeto de Lei rF! de janeiro de 1974, e o artigo 31 da Lei nº- 8.212,
408/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe de 24 de julho de 1991, e dá outras providências".
sobre amparo aos inválidos de nascença, inde- Relatora: Deputada Rita Camata. Parecer: favorá-
pendente de filiação à Previdência Social". Relator: vel, com emenda. Concedida vista ao Deputado
Deputado Ayres da Cunha.. Parecer: ·favorável, com Ursicino Queiroz. 10) Projeto de Lei nº- 3/95 - do
substitutivo. Dif?CLJtiram a matéria os Deputados: Rit;i. Sr. Adylson Motta - que "institui o 'Benefício
Camata, Eduardo Jorge e Jandira feghaJi. Retirado de Odontologia' para atendimento dos trabalhado-
palia a requerimento do relator. 4) Anteprojel:o da Co- res de baixa renda edá outras providências".·
missão de Seguridade Social sobre regulamentação Relator: Deputado José Pinotti. Parecer: contrá-
dos planos e seguros de ~aúde. Concedida vista aos riq. Discutiu a matéria o Deputado Ursicino Quei-
Deputados: Ursicino Que!r~~, Jand,i~a,; Feghali. roz. Em votação, foi rejeitado unanimemente o
EduardoJorge,~Ii.as Murad, Humberto Costa e Ale- projeto. 11) Projeto deL.:ei nQ. 78/95 - do Sr. José
xandre Ceranto. 5) Projeto d,e Lei nQ.,1.823/91 ..." do Jahene - que "altera dispositivo da Lei nº- 8.212,
Senado Federal,(PLS nº-,138/91) - que',"dispõe ~p- de 24 de jülho de 1991, que 'dispõe sobre a
bre a obrigatoriwade da roaoutençãodeprograma, organização da Seguridade Social, institui Plano
de controle de,infecções hospitalares pelos 'hospi- de Custeio e'dá outras providências"'. {Apenso: PL
tais do País. Relator: Deputado Sera,.fimVenzon. nº-,254/95). Relatora: D~putada Alcione Athayde.
Parecer: favoráye!. Concepjda, vista ,ao Deputado Parecer: favorável a este' e contrário ao de nº-
Ursicino Queiroz. 6) Projeto (je L~i ~ 1.567/91. .- 254/95, apensado. Vista: concedida ao Deputado
do Sr. Jackson.Pereira ~ que "dispõe sQbre o hor~" Alexandre Ceranto, em 25-10-95. Discutiram a ma-
rio bancário para atendimento.externo e para paga- téria os Deputados: Rita Camata, Tuga Angerami,
mento de benefícios da Pre,vidência,Spcial". Rela- José Augusto, Ayres da Cunha, Ceci Cunha e Chi-
tor: Deputado José Augusto; Parecer: (Reformula- cão Brígido. Não havendo quorum para delibera-
do): favorável, com substitutivo, acatando as ção, o Senhor Presidente transferiu a votação do
emendas nº-s 2 e 3 e rejeita,.nc:\Q.8ElmenOa nº- 1. projeto para apróxima reunião. Nada mais haven-
Vista: concedida, ao ,,' . do a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião
Deputado Humberto Costa,·em 9-8-95.Piscutiram a às doze horas e dez minutos, antes convocando reu-
matéria os Deputados ChicáoBrígido eJ;inpira Feg- nião de Audiência Pública conjunta com a Comissão
hali. Em votação, foi aprovaqo unanimemente o pro- de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino-
jeto, com substitutivo. A Deputada JanPira Feghali rias, para o dia 28, às dez horas. E, para constar, eu
absteve-se de votar. 7) Projeto de Lei nº- 3.097/92 Miriam Maria Bragança Santos, Secretária, lavrei a
.- do Sr. Augusto Carvalho - que "dispõe sobre a presenfe Ata que, lida e aprovada será assinada
eleição de diretores de fundos de pensão patroci- pelo Presidente Deputado Roberto Jefferson.
nad~s p~r e~presas estatais,e sociedades ~e eco- COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
nomla mista. ReJator: DeplJtado Jofran F.reJat. Pa- E SERViÇO pÚBLICO
recer: favorável, com substitutivo. Discutiram a
matéria os Deputados: Ursiclno Queiroz, Alcione . ~Reunião (Ordinária),
Athayde, JoséPinotti e José Coimbra. Retirado real~zada em 22 de novembro de 1995
de pauta para aguardar apensação. 8) Projeto N~ dia 22 de nov?~bro de 1995, às 1O~horas
de Lei nQ. 4.214/93 - do Sr. Elias Murad - que e 55 mmutos, no pl.enano 12, Anexo 11 da Camara
"dispõe sobre o reembolso, ao Sistema Único de dos Deputad?~, reu~iu-se a C?miss~o. de Traba-
Saúd.e, de despesas referentes à assistência mé- lho, .de ~dmlmstraçao e S?rvlço Publico, sob ~
dico-:hospitalar prestada a indivíduo contratante preSidência do Deputado Wlgbe~o Tartuc~, PresI-
de seguro-saúde". (Apensos: PL nº-s 237/95 e dente, Marcos Medrado e José Pimentel, Vice-Pré-

. sidentes; presentes os Deputados Miguel Rosset-



064?6 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1995

to, Jair Siqueira, Maria Laura, Zaire Rezende, Jair Meneguelli propôs encaminhar o projeto à Co-
Paulo Rocha, Costa Ferreira, Agnelo Queiroz, missão de Seguridade, por se tratar de matéria da
José Carlos Aleluia, Osvaldo Biolchi, IIdemar" área de competência daquela Comissão. Discutiram
Kussler, Sandro Mabel, Inocêncio Oliveira, a matéria os Deputados IIdemar Kussler, Sandro
Paulo Paim, Waldir Dias, Valdomiro Meger, Mabel e Paulo Paim que, como autor, concordou
Jair Meneguelli, Ayrton Xerez, Benedito Guimarães, com a sugestão do Deputado Jair Meneguelli. Em
Wilson Cunha, Ubaldo Corrêa, Jair Bolsonaro, João votação: aprovado o parecer vencedor do Deputado
Mellão Neto e Wilson Braga. Deixaram de registrar Jair Meneguelli, pela incompetência da Comissão
suas presenças os Deputados Chico Vigilante, Fer- para se pronunciar sobre a matéria, contra o voto
nando Lyra, Márcia Marinho, Michel Temer, Roberto em separado do Deputado Zaire Rezende. 14) Pro-
França e Zila Bezerra. Compareceu ainda o Deputa- jeto de Lei ~ 498/95 - do Sr. José ,Carlos Coutinho
do Luciano Zica. Expediente: Havendo número regi- - que "dispõe sobre a jornada de trabalho dos meca-
mental, o Presidente submeteu à apreciação do ple- nógrafos, operadores de computadores, taquígrafos
nário as atas da 42ª Reunião de Audiência Pública e e estenógrafos". Relator:- Deputado Sandro Mabel.
da 43ª Reunião Ordinária, realizadas em 8 e 9 de Parecer: contrário. Discutiram a matéria os Deputa-
novembro, respectivamente, que foram aprovadas. dos Paulo Rocha, Paulo Paim e Sandro Mabel que
A seguir, anunciou a Redistribuição ~ 13, ocorrida defendeu o parecer. Em votação: rejeitado, unani-
no dia 22 do mesmo mês. Lembrou ao plenário que memente, o projeto. O Deputado Paulo Rocha re-
no dia seguinte, às 1Ohoras, no Auditório Nereu Ra- quereu inversão de paut;:!. para a, apreciação dos
mos, seria realizado o Seminário "Participação dos itens 14 e 16 da Pauta 18, que foi aprovada. Pauta
Trabalhadores nos Lucros das Empresas" e conce- nQ. 18195 (Remanescentes) - 14) Projeto de Lei ~
deu a palavra ao Deputado Paulo Paim que, como 597/95 - dos Srs. José Aristodemo Pinotti e Adhemar
autor do requerimento, prestou esclarecimentos 80- de Barros Filho - que modifica dispositivos da Lei ~
bre o mesmo. Dando continuidade, o Presidente in- 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, que "dispõe 80-
formou ao plenário que recebera Ofício nº- P-200/95, bre o Estatuto do Magistério Superior'. Relatora: De-
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto con- putada Maria Laura. Parecer: contrário ao projeto e
vidando os Senhores Fábio Luiz Marinho Aidar, Diretor à emenda apresentada na Comissão. Em votação:
Regional do SENAIISP, e Eduardo Ferreira, Presiden- rejeitado, unanimemente, o projeto e a emenda
te da FIESP, para participar da reunião de audiência apresentada na Comissão. 16) Projeto de Lei nº-
pública sobre "A Contribuição do SENAI/SP ao De- 685/95 - do Sr. Nedson Micheleti,- que "dispõe 80-
senvolvimento da Educação Profissional no Brasil", bre a criação do Serviço Público Civil e dá outras
no dia 23 de novembro, às 10 horas, no plenário 15. providências". Relator: Deputado Sandro Mabel. Pa-
Ordem do Dia: O Presidente submeteu à apreciação recer: contrário. Em votação: rejeitado o projeto,
do plenário o Requerimento nQ. 44195, do Sr. Paulo contra o voto do Deputado Agnelo Queiroz. O Depu-
Paim, solicitando a realização de seminário sobre tado "demar Kussler solicitou inversão de pauta
Política de Rendas Alternativas, que" foi aprovado. para a apreciação do item 4 da Pauta 15, que foi
De acordo com o art. 50, § 1Q., do Regimento Interno, aprovada. Em seguida, informou que o Deputado
o Deputado Sandro Mabel requereu inversão de Chico Vigilante abrira mão da relatoria do referido
pauta para a apreciação dos itens 6 e 14 e o Depu- projeto em seu favor e solicitou que o Presidente for-
tado Jair Meneguelli, para o item 8 da Pauta 17, que malizasse a redistribuição. O Presidente concordou
foi aprovada Pauta nº-17195 (Remanescentes) - 6) Pro- e concedeu-Ihe a palavra para que defendesse seu
jeto de Lei nº- 3.173192 - do Sr. Ari Kara - que "institui parecer. Pauta ~ 15195 (Remanescentes) - 4) Pro-
seguro de vida facultativo para o servidor público jeto de Lei nº- 4.431194 - do Sr. Paulo Paim - que
que especifica". Relator: Deputado Paulo Rocha. Pa- "dispõe sobre a atualização monetária dos saldos
recer: contrário. Em votação: rejeitado, unanime- das contas individuais do Fundo de Participação
mente, o proj~to. 8) Projeto de Lei ~ 4.565194 - do PIS/PASEP e de débitos da administração pública
Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a concessão de para com os servidores civis e militares". Relator:
adicional de insalubridade e aposentadoria especial Deputado IIdemar Kussler. Parecer: favorável, com
aos trabalhadores em empresas metalúrgicas, de substitutivo. Em votação: aprovado, unanimemente,
mecânica, de materiais el~tricos, de recuperação de com substitutivo, o projeto. Os Deputados Jair Me-
veículos e de máquinas agrícolas". Relator: Deputa- neguelli e Jair Siqueira requereram inversão de pau-
do Zaire Rezende. Parecer: contrário. O Deputado ta para apreciação do item 1 e 7, respectivamente,
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da Pauta 16, que foi aprovada. Pauta nQ 16/95 (Re- que trata o Decreto ~ 86.289, de 11 de agosto de
manescentes) - 1) Projeto de Lei nQ 4.432194 - do 1981, no serviço ativo do Exército". Relator: Deputa-
Sr. Paulo Paim - que "considera a atividade profis- do Luiz Moreira, Parecer: contrário. O Deputado Jair
sional de motorista de taxi prejudicial à saúde para Bolsonaro defendeu seu projeto. Vista ao Deputado
efeito da concessão de aposentadoria especial". Re- Sandro Mabel. 10) Projeto de Lei nQ 4.69D-N94 - do
lator: Deputado Chico Vigilante. Parecer: pela in- Sr. Jair Bolsonaro - que "restabelece o benefício da
competência da Comissão para se pronunciar sobre Lei nQ 8.237, de 30 de setembro de 1991, aos servi-
a matéria. Vista: Deputado Sandro Mabel. Em vota- dores militares". Relator: Deputado Luciano Castro.
ção: aprovado, unanimemente, o parecer do Relator. Parecer: favorável. O Deputado Jair Bolsonaro soli-
7) Projeto de Lei nQ 410195 - do Sr. José Carlos citou fosse o projeto prejudicado em função de já ha-
Coutinho - que "dispõe sobre utilização de terras pú- ver sido sancionada uma lei que versava SObre o as-
b1icas pelas Prefeituras Municipais". Relator: Depu- sunto. Pelo exposto, o Presidente declarou prejudi-
tado Jair Siql,Jeira. Parecer: favorável, com substituti- cado o projeto. 14) Projeto de Lei nQ 400/95 - do Sr.
vo. Discutiram a matéria os Deputados Sandro Ma- Alexandre Santos - que "estabelece a participação
bel, IIdemar Kussler e Jair Siqueira, que defendeu o das empresas concessionárias e permissionárias de
parecer. Vista concedida ao Deputado Ubaldo Cor- serviços públicos na promoção e incentivo à educa-
rêa O Deputado Sandro Mabel requereu inversão ção, às políticas que visem à redução de risco de
de pauta para apreciação dos itens 2,3,4, 6, 7, 8, doenças e nos programas de construção de mora-
.10 e 14 da Pl;iuta 19, que foi aprovada. Pauta nQ. dias e de melhoria das condições habitacionais e de
19/95 - 2) Projeto de Lei Complementar nQ 26195 - saneamento básico e dá outras providências". Rela-
do Sr. Augusto Carvalho .... que "estabelece a Região tor: Deputado Costa Ferreira. Parecer: favorável.
Metropolitana de Brasília e disciplina o respectivo Vista Conjunta: Deputados José Pimentel e Sandro
Sistema Administrativo Metropolitano". Relator: De- Mabel. Em votação: rejeitado o projeto, contra o voto
putado Wigberto Tartuce (avocado). Parecer: favorá- em separado do Deputado Costa Ferreira, nos ter-
vel. Em votação: aprovado, unanimemente, o pare- mos do' parecer vencedor do Deputado José Pimen-
cer do Relator. 3) Projeto de Lei nQ 929/95 - do Sr. tel. Extrapauta - De conformidade com o Ato da
Paulo Rocha e outros - que "define como crimes as Mesa 177/89 e tendo obtido anuência de seus pa-
condutas que favorecem ou configuram trabalho for- res, o Presidente incluiu extrapauta Projeto de Lei nQ

çado e escravo". Relatora: Deputada Zila Bezerra. 1.059195 - do Supremo Tribunal Federal - que "cria
Parecer: favorável. Em votação: aprovado, unanime- as carreiras dos servidores do Poder Judiciário, fixa
mente, o parecer do Relator. 4) Projeto de Lei nQ os valores de sua remuneração e dá outras pro-
1.192/91 -da srª Marilu Guimarães - que "dispõe vidências". Relator: Deputado Wigberto Tartuce
sobre a regulamentação do § '4Q. do art. 225 da (avocado). Parecer: favorável, com 2 (duas) emen-
Constituição Federal, no que se refere ao Pantanal das. O Deputado Wigberto Tartuce transferiu a pre-
Mato-Grossense". Relator: Deputado Roberto Fran- sidência ao Deputado José Pimentel para que pu-
ça. Parecer: favorável, com substitutivo. Em vota- desse defender seu parecer. Discutiram a matéria os
ção: aprovado, unanimemente, com substitutivo, o Deputados Agnelo Queiroz, João Mellão Neto, Paulo
projeto. 6) Projeto de Lei nQ 4.799194 - do Tribunal Rocha e Wigberto Tartuce. Não tendo havido con-
Superior do Trabalho - que "cria cargos na $ecreta- senso, ficou adiada a discussão para a reunião se-
ria do Tribunal Regional do Trabalho, da Segunda guinte. O Deputado Paulo Rocha pediu vista do pro-
Região e dá outras providências". Relator: Deputado jeto constante do item 8 da Pauta 18. Os Deputados
Almino Affonso. Parecer:' favorável, com emenda. Agnelo Queiroz, IIdemar Kussler e Miguel Rossetto
Em votação: aprovado, unanimemente, com emen- pediram vista dos itens 13, 17 e 18, resnectiva-
da, o projeto. 7) Projeto de Lei nQ 1.542191 - do Sr. mente e o Deputado Sandro Mabel dos itens 11, 12,
Ricardo Izar - que "dispõe sobre a obrigatoriedade 15 e 16, todos constantes da Pauta 19. As demais
do exame de prevenção do câncer ginecológico para proposições tiveram a discussão adiada. O Deputa-
as funcionárias públicas federais". Relatora: Deputa- do Sandro Mabel sugeriu à Mesa providenciar a jun-
da Maria Laura. Parecer: favorável com 4 (quatro) tada das proposições remanescentes numa única
emendas. Em votação: aprovOOo, unanimemente, com pauta como forma de facilitar a condução da reu-
4 emendas, o projeto. 8) Projeto de Lei ,nQ 4.519- nião, tendo o Presidente acatado sua sugestão. En-
Al94 - do Sr: Jair Bolsonaro - que "dispõe sobre a cerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presi-
permanência de Sargento do Quadro Especial, de dente encerrou os trabalhos às 12 horas e 35 minu-



RedistribuiçAo ~ 9/95

Em 22-11-95
Ao Deputado UBALDINO JÚNIOR
Projeto de Lei"j,Q 1.050/95 - Do Sr. Sylvio Lo

pes - que "dispõe sobre a gratuidade nos cinemas,
teatros e jogos esporticos aos· idosos maiores de
sessenta e cinco anos em todo o território nacional".

. , Sala da Comissão, 22 de novembro de 1995. 
Célia Maria de Oliveira, Secretária. ...

Em 22-11-95
Ao Deputado JOSÉ PINOTTI
Projeto de Lei NQ 2.522/89 - Substitutivo do

Senado ao Projeto de Lei nº- 2.522-B, de 1989 - que
"dispõe sobre a destinação de entorpecentes
apreendidos".

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1995. -:
Tércio Mendonça Vilar, Secretário.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

O Deputado SEVERIANO ALVES, Presidente
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, fez
a seguinte

06498 inta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1995

tos, ant s convocando reunião ordinária para o dia DistribuiçAo n~ 42195
29 de novembro, às 9 horas e 30 minutos. E para Em 22-11-95
constar, eu, Talita Veda de Almeida, Secretária, la- Ao Deputado CARLOS ALBERTO
vrei a presente ATA, que depois de lida e aprovada, Projeto de Lei nº- 1.162195 - Do Sr. Leônidas
será assinada pelo Presidente, e encaminhada à pu- Cristino _ que "altera o artigo 83 da Lei nº- 5.988, de
blicaÇão no Diário do Congresso Nacional. 14 de dezembro de 1973, 'que regula os direitos au-

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS torais, e dá outras providências'".
COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL Sala da Comissão, 22 de novembro de 1995. -

Célia Maria de Oliveira, Secretária.
O Deputado MAURrCIO CAMPOS, Presidente

da Comissão de Defesa Nacional, fez a seguinte REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

DistribuiçAo n~ 39/95 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

O Deputado SEVERIANO ALVES, Presidente
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, fez
a seguinte



MESA

(Biênio 1995/96)

Presidente:
LUfs EDUARDO - PFL-BA

1l!. Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

2l!. Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPB-SP

1l!. Secretário: Suplentes de Secretário:
WILSON CAMPOS - PSDB-PE 12 ROBSON TUMA - PSL-SP
2l!. Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG 22 VANESSA FEUPPE - PSDB-RJ
3ll Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPB-DF SQ LUIZ PIAUHVLlNO - PSDB-PE
42- Secretário:
JOÃO HENRIQUE - PMDB-PI 40- WILSON BRAGA - PDT-PB

PSDB
Uder: JOSÉ ANfBAL

PMDB
Uder: MICHEL TEMER

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(PFUPTB)
Lfder: INOC~NCIO OLIVEIRA

PT
Ucler: JAQUES WAGNER

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

Maria Laura
Milton Temer

Paulo Bernardo
Paulo Rocha

Sandra Starling
Tilden Santiago

Sérgio Cameiro
SilvíoAbreu

Wolney Queiroz

Nelson Otoch
Jorge Anders

Luiz Carlos Hauly
Robério Araújo
Antônio Feijão

Roberto Santos

Augusto Nardes
Carlos Camurça
Eraldo Trindade

Hugo Bihel
Jofran Frejat

Luciano Castro
Moacir Andrade

Ricardo Izar
Valdenor Guedes

Wagner Salustiano

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgflio
Carlos Mosconi
Eduardo Mascarenhas
Elias Murad
Jayme Santana
Antônio Aureliano

Vlce-Uderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
BasnioVillani
Edson Queiroz
Francisco Dornelles
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Romel Anfzio
Paulo Bauer
Roberto Balestra
Valdomiro Meger

PPB
Uder: ODELMO LEÃO

PDT
Ucler: MIRO TEIXEIRA

Vlce-Uderes: ,
Giovanni Queiroz (1!l. Vice)
Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
Euripedes Miranda
Matheus Schmidt

BLOCO (PLlPSD/PSC)
Uder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Uderes:
Marquinho Chedid (1 2 Vice)
Elton Rohnelt
Eujácio Simões

Vlce-Lkferes:
Arlindo Ctlinaglia
Adão Pretto
GilneyViana
Jair Meneguelli
José Machado
Lufs Gushiken
Marcelo Deda

Feu Rosa
Salvador Zimbaldi

Zulaiê Cobra

João Mendes
José Borba

José M:1cio Monteiro
Maluly Netto

Marilu Guimarães
Ney Lopes

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Paes Landim
Paulo Bomhausen

Rubem Medina
Theodorico Ferraço

Vicente Cascione
VilmarRocha

Wemer Wanderer

Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel

Aloysio Nunes Ferreira
Edinho Araújo

Femando Diniz
Juran~ Paixão

Tetê Bezerra
Candinho Mattos
José Luiz Clerot
Darcfsio Perondi

Maria Elvira
Carlos Apolinál'io

Viee-Líderes:
Nelson Trad (1 2 Vice)
José Carlos Aleluili
Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Aracely de Paula
Carlos Alberto
César Bandàira
Efraim Morais
Eliseu Moura
Fátima Pelaes
Félix Mendonça
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Jaime Martins
Jair Soares

Vlce-Uderes:
Geddel Vieira Uma (1 2 Vice)
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Uma
Chicão Brfgido
Confúcio Moura
Elias AbraMo
Euler Ribeiro
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Priante
José Thomaz Nonô
Marcos Uma

Yice-Uderes:
Ubiratan Aguiar (1 2 Vice)
Veda Crusius
Adroaldo Streck



BLOCO (PSB/PMN)
Lrder: FERNANDO LYRA

Vlc;e-Lfderes:
José Carlos Sabóia (12 Vice)
Ubaldinho Júnior

Alexandre Cardoso

PARÁGRAFO 42, ART. 92 RI

PPS
PV

PSL

PCdoB
. Lrder: ALDO REBELO

Vlce-Lfderes:
Haroldo Uma Aldo Arantes
Sérgio Miranda

LIDERANÇA DO GOVERNO
Lrder: LUIZ CARLOS SANTOS

Vlce-Lfeleres:
Almino Affonso Benito Gama
Arnaldo Madeira Elton Rohnelt



Gervésio Oliveira '
Raquel Capiberibe

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada

Carlos Alberto
César Bandeira
Heráclito Fortes

Leur Lomanto
Luciano Pizzatto

Mauro Fecury
Mendonça Filho

Pedro Correa
Vilson Santini

1 vaga

Barbosa Neto
Edinho Araújo
Euler Ribeiro

Geddel Vieira Uma
Henrique Eduardo Alves

Jorge Tadeu Mudalen
Laire Rosado

MaurIcio Requião
Zaire Rezende

2 vagas

Carlos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres
Itamar Serpa

Laprovita Vieira
Nelson Marchezan (S/P)

Sérgio Naya
Silvermani Santos

PCdoB

PSB/PMN

PUPSO/PSC
Hilário Coimbra (PTB)

Roland Lavign~",

Ronivon Santiago
Zé Gomes da Rocha

Adelson Salvador
Beto Lelis

PPB

Antônio Geraldo
Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Uma
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
Pedro Irujo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton
Edson Queiroz
José Janene
Raimundo Santos (PFL)
Roberto Campos
Ubaldo Corrêa (PMDB)
Welson Gasparini (PSDB)

Nelson Meurer (PPB)

PPS

luIs Barbosa (PTB) Augusto Ca\valho

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas'
Local: Plenário 114 (Bloco das Uqeranças)
Telefones: 318-6978/6979/6981

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo' Barbieri (PMDB)
1º- Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
22 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3º- Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Suplentes

PFUPTB
Abelardo Lupion Albérico Cordeiro
Adauto Pereira Antônio Ueno
Carlos Melles Benedito de Ura
Davi Alves Silva (PMN) Betinho Rosado
Hugo Rodrigues da Cunha Eliseu Moura
José Borba João Ribeiro
José Rocha Jonival Lucas
Júlio César José Múcio Monteiro
Mendonça Rlho Lael Varella
Nelson Marquezelli Luiz Braga
Pedrinho Abrão Marilu Guimarães
Roberto Pessoa Philemon Rodrigues

PMOB
Andre Puccinelli DUso Sperafico
Aníbal Gomes Femando Comes
Armando Costa Marisa Serrano
João Thomé Mestrinho Newton Cardoso
José Aldemir Noel de Oliveira
Orcino Gonçalves Pedro lrujo
Raul Belém (PFL) Udson Bandeira
Roberto Paulino Wilson Branco
Silas Brasileiro Wilson Cignachi
Teté Bezerra ·2 vagas
Valdir Colatto

PPB
Anivaldo Vale Célia Mendes
Augustinho Freitas Dolores Nunes (PSDB)
Cleonâncio Fonseca Enivaldo Ribeiro
Dilceu Sperafico João Maia (PSDB)
Hugo Biehl Marconi Perillo (PSDB)
José Teles Maria Valadão
Roberto Balestra Mário CavaUazzi
Romel Anizio Telmo Kirst

PSOB
Antônio Aureliano Amon Bezerra
Eduardo Barbosa Augusto Nardes (PPB)
Elias Murad Carlos Mosconi
Ezidio Pinheiro Herculano Anghinetti
Ivo Mainardi (PMDB) Salvador Zimbaldi
Osvaldo Coelho (PFL) Saulo Queiroz (PFL)

PT
Adão Pretto Fernando Ferro
Alcides Modesto João Coser
Domingos Dutra Luiz Mainardi
José Fritsch Paulo Rocha
Padre Roque Waldomiro Fioravante

POT
Luiz Durão Airton Dipp
Odílio Balbinotti (S/P) Carlos Cardinal
Oscar Goldoni (PMDB) Giovanni Queiroz

...------------ COMISSOES PERMANENTES -----------'-'--,

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLITlCA RURAL

Presidente: Alcides Modesto (PT)
1º- Vice-Presidente: José Fritsch (PT)
2º- Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
3º- Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

Titulares



Haroldo Uma

Aroldo CedràZ

Milton Temer
Sandra Starling

Severino Cavalcanti (PFL)
Tilden Santiago

1 vaga

Fernando Diniz
João Thome Mestrinho

José Priante
Luiz Fernando (PSDB)

Michel Temer
Roberto Valadão

Wagner Rossi

PT

Eurlpe,des Miranda
Severiano Alves

Silvio Abreu

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

Emerson Olavo Pires
Franco Montoro
IIdemar Kussler

Rommel Feijó

PPB
Adhemar de Barros Rlho

Alcione Athayde
Alzira Ewerton

Mario de Oliveira
Nelson Marchezan (S/P)
Raimundo santos (PF.l)

Ricardo Izar
Roberto Balestra

PPS

por

PSOB

PCdoB

De Velasco
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
Pedro Valadares (PPB)

1 vaga

João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Almino Affonso
Danilo de Castro
Edson Soares
Marconi Perillo
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Coriolano Sales
Enio Baeci
Matheus Schmidt

Hélio Bicudo
José Genolno
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

PL/PSO/PSC
Francisco Rodrigues
Roland Lavigne

Aldo Arantes

Darci Coelho

Adylson Motta
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana
Talvane Albuquerque
Valdenor Guedes

Jairo Carneiro (PFL) Sérgio Arouca

Secretárío:.Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
1Q Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

2Q Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
32 Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

2 vaga

Átila Uns
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Jair Soares
Jairo Azi

Júlio César
Maluly Netto

Mauricio Najar
Moisés Upnik

Murilo Pinheiro

Gonzaga Patriota
Ubaldino Junior

Chico Ferramenta
Esther Grossi

Jair Meneguelli
Paulo Uma (PFL)

Pedro Wilson

Antônio Joaquim
Cunha Uma (PSDB)

Edson Ezequiel

Alberico Filho (PRP)
Alberto GoIdman

Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgnio

Ayres da Cunha (PFL)
FlávioArns

PT

POT

PSOB

PMOB

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Roberto Santos
Rommel Feij6
Salvador Zimbaldi

AnaJúlia
Ivan Valente
Milton Temer
Tilden Santiago
Werner Wanderer (PFL)

Eurlpedes Miranda
Itamar Serpa (PSDB)
Wolney Queiroz

João Colaço (PSB)
Renato Johnsson (PPB)

Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
Corauci Sobrinho (PFL)
Sérgio Guerra

PUPSO/PSC
Augusto Farias (PPB)
Marquinho Chedid
Pedro Canedo

Antônio dos Santos
Benedito de Ura
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Regis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
VilmarRocha

Ary Kara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma

PCdoB
Inácio Arruda Socorro Gomes

Secretária: Maria Ivone do Esplrito Santo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
1Q Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: ZulaiêCobra (PSDB)

Titulares Suplentes .

PFUPTB



Cidinha Campos
Sérgio Cameiro

Domingos Dutra
Pedro Wilson

2 vagas

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Fernando Ferro (pn
Maria Valadão

Marta Supliey (pn
Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Gonzaga Mata
Jurandyr Paixão

Lufs Roberto Ponte
Maria Elvira

Sandro Mabel
1 vaga

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton

Dilceu Sperafico
Fausto Martello

José Janene

Carlos da Carbrâs
Carlos Melles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
Roberto Brant (PSDB)

Roberto Pessoa

PPB

PSOB

PMOB

PPB

PT

PSDB

POT

PSB/PMN
, '~ ,

Hélio Bicudo
Nilmãrio Miranda

Fernando Lopes
José Carlos Coutinho (S/P)

PL/PSO/PSÇ
RobSon Tuma (PSL)

Betinho Rosado
João Ribeiro
José Múcio MOnteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Rubem Medína
Severino Cavalcanti

Antônib do Valle
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPB)
Marcelo Teixeira
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Expedito Júnior

Edson Soares
IIdemar Kusser

Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Paudemey Avelino
Renato Johnsson

Fernando Gabeira (PV)
Francisco Silva
Laura Carneiro
Zé Gomes da Rocha (PSD)
1 vaga

Roberto Valadão

Cunha Uma
Nelson Otoch

Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretâria: Terezinha de Usieux Franco Miranda
Local: Sala 8, Anexo 11
Telefones: 318-6887

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Pauclemey Avelino (PPB)
19 Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 vagas

Nelson Otoch
Roberto França

Zulaiê Cobra .

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta Suplicy

Eurico Mranda
Francisco Silva
Jair Bolsonaro

José Carlos Lacerda
Valclenor Guedes

José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

José Coimbra
Ricardo Barros

Teima de Souza (PT)

Chicão Brfgido
Inácio Arruda (POdoB)

Marcos Uma
Teté Bezerra
Valdir Colatto

PMOB

Agnelo Queiroz (POdoB)
Nilton Baiano

Rubens Cosac

PMOB

PSOB

PT

PPB
Agnaldo Timóteo
Fernando Gabeira (PV)
Laura Carneiro
Maria Valadão
Silvemani Santos

B. Sá (PSDB)
GilneyViana
José Machado

Celso Russomanno
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Albérico Filho
Freire Júnior
Remi Trinta
Socorro Gomes (POdoB)
Wilson Branco

Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Oruz
Samey Filho.
Vilson Ssntini

POT
Sérgio Cameiro Itamar Serpa (PSDB)

PUPSO/PSC
Robson Tuma (PSL) Elton Rohnelt

PSB/PMN
Gervâsio Oliveira João Golaço

Secretârio: Aurenilton Araruna de Almeida
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Sala 3, Anexo 11, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (pn
12 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (Pl)
2g Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3l1. Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêneio Neto
Benedito de Ura
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

. Eleione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata



PRP
Adhemar de Barros Filho João Pizzolatti (PPB)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira - 10h
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Uderanças
Telefones: 318-7024 a 7026

PPB
Augusto Nardes B. Sá (PSDB)
Eurico Miranda Cleonâncio Fonseca
Mário de Oliveira José Unhares
Nelson Marchezan (S/P) Paulo Bauer
Ricardo Gomyde (PCdoB) Ronivon Santiago (PSD)

PSDB

Anibal Gomes
Antônio do Valle

João Almeida
Paulo Ritzel

Pinheiro Landim
3 vagas

Antonio Feijão
Arnaldo Madeira
Danilo de Castro

Jorge Anders
Luiz Carlos Hauly

Adauto Pereira
Alexandre Ceranto

Efraim Morais
Hugo Lagranha

João Mellão Neto
João Mendes
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Wilson Cunha

José Augusto
José Coimbra (PTB)

Anivaldo Vale
Márcio Reinaldo Moreira

Nan Souza
Roberto Campos

Rogério Silva
Waldir Dias

PT

PPB

PSDB

PMDB

Celso Daniel
Conceição Tavares

BasflioVillani
Delfim Netto
Flávio Derzi
Francisco Domelles
Paulo Mourão (PSDB)
Sérgio Naya

PT
Esther Grossi João Fassarella
Pedro Wilson Padre Roque

PDT
Fernando Zuppo Luiz Durão
Severiano Alves Wolney Queiroz

PL/PSD/PSC
Álvaro Valle Luiz Buaiz

Augusto Viveiros
Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Canos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)

Edinho Bez
Geddel Vieira Uma
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Pareianello
Homero Oguido
LuIs Roberto Ponte
Pedro Novais

Antônio Kandir
Mareio Fortes
Saulo Queiroz (PFL)
Silvio Torres
Veda Crusius

PSB/PMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6900/6905/701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Max Rosenmann (SI P)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Aldo Arantes

1 vaga

Bosco França

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Femando Torres
José de Abreu

Osmânio Pereira
Silvio Torres

v'icente Arruda

Jairo Cameiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PT

PMDB
Femando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot

Rita Camata
Simara Ellery

PedoB

PSB/PMN

Vittorio Mediolli

Ricardo Heráclio

Francisco Horta

Aldo Rebelo

Canos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Undberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Uma
Ricardo Barros

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPB)

PDT
Edson Silva Femando Zuppo
Magno Bacelar (S/P) Vicente André Gomes

PUPSD/PSC

Elias Abrahão
UdiaQuinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
MaurIcio Requião

Alexandre Santos
RávioAms
Ubiratan Aguiar

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PDT)
12 Vice-Presidente: Femando Zuppo (PDT)
22 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Uma (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB



Edinho Bez
Marçelo Bar;bieri

ZilaBezerra
2'vagas

Ana Júlia
Chico Vigilante
José Genolno
Luiz Gushiken

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Anlbal
Roberto Santos
Vittorio Mediolli

Veda Crusius

Abelardo Lupion
João Iensen

Uma Netto
Paulo Bornhausen

Salomão Cruz
Werner Wanderer

PT

POT

PSOB_

PMOB

Francisco Diógenes (PFl-)
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Uma
Paulo Titan
Rivaldo Macari

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Roravante

Giovanni Queiroz
2 vagas

Antonio Balhmann
Amaldo Madeira
Arthur Virgflio
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

PUPSO/PSC
Mauricio Campos Eujácio Simões
Valdemar Costa Neto Welinton Fagundes

PSB/PMN
José Carlos Sabóia Marquinho Chedid (PSD)

PedoB

Sérgio Miranda 1 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Reunião: quinta-feira - 10h
Local: Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1.2 Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
22. Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3!l. Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Antônio Feijão (PSDB)
Aracely de Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés Upnik
Murilo Pinheiro

Sérgio Miranda

Marcelo.Deda
Nedson Micheleti

Canos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
3 vagas

Enio Bacci
Eurlpedes Miranda

Antônio dos Santos
Carlos Magno

JoséTude
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Sarney Filho

Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Sérgio Guerra

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSDB)

PSB/PMN.

POT

PMOB

Adelson Ribeiro (PSDB)
Confúcio Moura
Fernando Diniz
José Priante
Luiz Fernando (PSDB)
Nelson Trad (PTB)
Olavo Calheiros

2 vagas

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

PedoB

Jurandyr Paixão (PMDB)

José Chaves (S/P)

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann (S. IP)

PUPSO/PSC

Fernando Torres (PSDB).
José Fortunati

PV
João Pizzolatti (PPB) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Unda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
1.2 Vice-Presidente: Uma Netto (PFL)
22. Vice-Presidente: Fenando Diniz (PMDB)
32 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Uma Netto
Marilu Guimarães
Mauricio Najar
Pedro Correa

PPB PPB

Luciano Castro
Márcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Osvaldo Reis
Ricardo Izar
2 vagas

Basilio Villani
Carlos Camur~

Delfim Nett~\
Flávio Derzi

Paudemey Avelino
Simão Sessim

1 vaga

Carlos Camurça
Fausto Martello
José Tude (PTB)
Salatiel Carvalho
Sérgio Barcellos (PFL)

\ ,

Adroaldo, Streck

Benedito Guimarães
Edson Queiroz
Júlio Redecker

Marcos Medrado
Nelson Marquezelli (PTB)

PSOB
Rrmo de Castro



PSB/PMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 15-B
Telefones: 318-6944/6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Franco Montaro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Átila Uns (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Cardinal (PDT)
32 Vice-Presidente: Haroldo Uma (PCdoB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PUPSO/PSC

Zé Gomes da Rocha

Ricardo Heráclio

André Puccinelli
Armando AbUio
Armando Costa
Confúcio Moura

Darcrsio Perondi
José Aldemir
UdiaQuinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

Eduardo Barbosa
Elias Murad

Ezrdio Pinheiro
Feu Rosa

Jovair Arantes
Robério Araujo

Agnaldo Timóteo
Eurico Miranda
Laura Cameiro

Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

Romel Anrzio
Talvane Albuquerque

PT

PPB

PSOB

PMOB

PSB/PMN
Ushitaro Kamia

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Arnon Bezerra
Carlos Mosconi
Cipriano Correi~

Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Chicão Brrgido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Larre Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)
GéliaMendes
Fátima Pelaes (PFL)
Jofran Frejat
José Unhares

PCdaB
Haroldo Uma Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAM(L1A

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1Q. Vice-Presidente: Mauri Sérgio (PMDB)
2Q. Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3º- Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto

Antônio Joaquim Araújo
Augusto Viveiros
Dumo Pisaneschi

Fernando Gomes (PMDB)
Inocêncio Oliveira

Márcia Marinho (PSDB)
Paulo Paim (PT)

Vilmar Rocha
1 vaga

Adão Pretto
Milton Mendes

Mãrcio Fortes
Marinha Raupp

Antonio Joaquim
Edson Silva

Conceição Tavares
Eduardo Jorge

Airton Dipp
José Maurrcio

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

Adylson Motta
Jofratl Frejat

Salatiel Carvalho
Wagner Salustiano

Jayme Santana
Koyu lha

Régis de Oliveira (PFL)

PT

PT

POT

PPB

POT

PSOB

PMOB

Adelson Ribeiro (PSDB)
Ary Kara

Freire Junior
Rubens Cosao

1 vaga

Luciano Zica (PT)
Sylvio Lopes

Airton Dipp
José Maurrcio

Luiz Gushiken
Sandra Starling

Elton Rohnelt

Chico Ferramenta
Fernando Ferro

Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Costa Ferreira
Cunha Bueno
Paulo Bauer
Pedro Valadares

Antônio Ueno
Aroldo Cedraz
Átila Uns
Ciro Nogueira
Fernando Gomes
Leur Lomanto

Carlos Cardinal
Renan Kurtz

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro

De Velasco

PL/PSO/PSC

Álvaro Valle

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
José Fritsch



Marta Suplicy José Pimentel POT

PCdoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Mfriam Maria Bragança Sant,?s
Renião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 9
Telefones: 318-70.16 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSAo DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇAO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
12. Vice-Presidente: Marcos Medrado (PPB)
22. Vice-Presidente: José Pimentel (pn
3º Vice-Presidente: Zira Bezerra (PMDB)

.Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga

1 vaga

Coriolano Sales
SnvioAbreu

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro

Olavio Rocha (PSDB)
Roberto Paulino

Ushitaro Kamia (PSB)
1 vaga

Edson Soares
Eduardo Mascarenhas

João Leão

Affonso Camargo (PFL)
Augustinho Freitas

Eurico Miranda
Felipe Mendes

José Teles
2 vagas

PPB

SUplentes

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê'Ferreira
Jaime FélTTandes

José Santana de Vasconcellos
Lufs Barbosa

Rodrigues Palma
Rubem Medina

1 vaga

PSOB

PMOB

PFUPTB
Alceste Almeida
Chico da Princesa
Dullio Pisaneschi
Hilário Coimbra
Jairo Azi
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço

Titulares

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Dolores Nunes (PSDB)
Francisco Silva
João Maia (PSDB)
Simão Sessim
Telmo Kirst

Fernando Lyra

PUPSO/PSC
Marcos Medrado (PPB)

PSB/PMN

Wilson Braga
1 vaga

Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos·Nelson
Darcfsió Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES·
Presidente: Moreira Franco (PMDB)
1Q. Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
22. Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3º Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)

PCdoB
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 11
Telefones: 318-6987/699017004f1007

Femando Zuppo
Wilson Braga

1 vaga

POT

Inocêncio Oliveira Jair Siqueira
João Mellão Neto Luiz Moreira
José Carlos Aleluia Manoel Castro
José Pimentel (pn Osvaldo Biolcbi
Paulo Paim (pn Sergio Barcellos
Paulo Rocha (pn 1 vaga

PMOB
Ayton Xerez (PSDB) João Natal
MchelTemer Jorge Wilson
Sandro Mabel José Thomaz Nonô
Wilson Cunha (PFL) Sylvio Lopes (PSDB)
Zaire Rezende Ubaldo Correa
Zila Bezerra 1 vaga

PPB
Jair Bolsonaro Benedito Guimarães
Miguel Rossetto (pn Costa Ferreira
Valdomiro Meger Luciano Castro
Waldir Dias Paulo Mourão (PSDB)
Wigberto Tartude 1vaga

PSOB
IIdemar Kussler Almino Affonso
Márcia Marinho Tuga Angerami
Roberto Franca Ubiratan Aguiar

PT
Chico Vigilante José Fortunati
Jair Meneguelli Paulo Bemardo
Maria Laura 1vaga

Cidinha Campos
Serafim Venzon
Vicente André Gomes

PUPSO/PSC
Luiz Buaiz José Egydio
Nilton·Baiano (PMDB) Pedro Canedo

PSB/PMN
Luiz Piauhylino (PSDB) Alexanàe Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) Beto Lelis



Marinha Raupp
Mario Negromonte
Paulo Feij6

PT

Sebastião Madeira
Vanessa Felippe

Zé Gerardo
José Genofno
Paulo Delgado

PT

POT

Hélio Bicudo
José Fortunati

PL/PSO/PSC
José Carlos Lacerda (PPB) Corauci Sobrinho (PFL)
José Egydio Francisco Rodrigues

PSB/PMN
Candinho Mattos (PMDB) José Chaves (S/P)

POdaB
Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Secretário: Rui Ornar Prudêncio da Silva
Reunião: quartas-feiras -10h
Local: Plenário, Sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

PSB/PMN
Fran~sco Rodrigues (PSD) 1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
12 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
~Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3º- Vice-Presidente: Nedson Micheleti (pn

Titulares Suplentes

PFUPTB

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)
João Coser
Teima de Souza

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
Leonel Pavan

POT

Alcides Modesto
Jaques Wagner

João Paulo
Paulo Delgado

Fernando Zuppo
Matheus Schmidt

Serafim Venzon

Antônio Joaquim
Eurfpedes Miranda

Maurfcio Campos

PL/PSO/PSC

Airton Dipp
Matheus Schmidt

Expedito Júnior

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurfcio Campos (PL)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Paulo Delgado (pn
3º- Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

Carlos Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Fernando Lopes

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mário Negro monte

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Uma
Homero Oguiclo

Àntônio Jorge (PPB)
Davi Alves Silva (PMN)

José Mendonça Bezerra
José Rocha

1 vaga

PT

POT

PPB

PMOB

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

Odelmo Leão
Silvio Abreu

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes
Nan Souza
VadãoGomes

Armando Abnio
Edison Andrino .
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Célia Mendes
Nelson Meurer
Osvaldo Reis
Prisco Viana

Welson Gasparini (PSDB)

PSOB
Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
Zé Gerardo

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPB)

Anivalclo Vale
Augusto Narc4ls
Luciano Castro

Valdenor Guedes
1 vaga

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Suplentes

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moisés Upnik
Paulo Heslander
Werner Wanderer

PSOB

Titulares

PMOB

PPB
Arnaldo Faria de Sã
Jair Bolsonaro
Marquinho Chedid (PSD)
Paudemey Avelino
1 vaga

Elton Rohnelt (PSC)
Hélio Rosas
João Thorrié Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz Nonô

AntOnio Feijão
Arnaldo Madeira
Nelson Otoch

AntOnio Aureliano
Celso Russomanno

Firmo de Castro Welinton Fagundes

PL/PSO/PSC

1 vaga



PSB/PMN

Ubaldino Júnior Nilson Gibson

Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Mezanino, Sala 139-B
Telefone: 318-7057

PFUPTB
Carlos Alberto Antonio dos Santos
Corauci Sobrinho Antonio Ueno
João Iensen Osório Adriano
Luiz Braga Vilson Santini

PMDB
Hermes Parcianello Confúcio Moura
Pedro Novais Pinheiro Landim
1 vaga 1vaga

PPB
Eraldo Trindade Agnaldo Timóteo
Wagner Salustiano Francisco Silva
Wigberto Tartuce Gerson Peres
1 vaga 1vaga

PSDB

Celso Russomanno Emerson Olavo Pires
Eduardo MasCarenhas Feu Rosa

PSB/PMN
Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSOES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A
ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA

REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS,
PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE À
ATUAÇÃO DO ESCRIT~IO CENTRAL DE

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUiÇÃO - ECAD
Proposição: REQ-5195 Autor: Eraldo Trindade
Presidente;' Hermes Parcianello (PMDB)
19. Vice-Pr;esidente: Carlos Alberto (PFL)
2.11 Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
39. Vice-Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PPB)

Titulares SUplentes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL
Proposição: REQ-2195 Prazo: 26-5-95 à 23-10-95
Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
19. Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
2.Il Vice-Presidente: Vicente André Gomes (PDT)
39. Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Eurico Miranda (PPB)

Titulares SUplentes

PMDB
Henrique Eduardo Alves

Noel de Oliveira

PFUPTB
4 vagas 4 vagas

PMDB
3 vagas 3 vagas

PPB
Arnaldo Faria de Sá Cunha Bueno
Eurico Miranda Marcos Medrado
Nelson Meurer Wagner Salustiano
1 vaga 1 vaga

PSDB
Nelson Otoch Jovair Arantes
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi

PT
Cárlos Santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

PDT
Vicente André Gomes Severiano Alves

PUPSD/PSC
Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCdoB

Heráclito Fortes
João Mellão Neto
José Coimbra
Manoel Castro

Ricardo Gomyde Undberg Farias
Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI- Sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR

REGULARIDADES NAS ENTIDADES
DE PREVID~NCIA PRIVADA

Proposição: REQ-1195 Autor: Freire Júnior
Presidente: Manoel Castro (PFL)
1.11 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
39. Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto

Fernando Gonçalves
Maluly Netto

Mauro Lopes

Freire Júnior
Gedclel Vieira Uma

Luiz Mainardi
Sandra Starling

Carlos Cardinal

PT

PDT

PUPSD/PSC

Welington Fagundes

Antônio Joaquim

De Velasco

Chico Vigilante
Paulo Rocha



PSB/PMN

Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Carmen Guimarães Amaral
Local: Serviço de CPI- Anexo 11- Sala 139-B
Telefone: 318-7054

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLfTlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS,- A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGÓ ELEI
TORAL E MODIFICAÇOES NA LEGISLAÇÃO

ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇOES NA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
19. Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
29. Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Alzira 'Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (PMDB) .

Titulares Suplentes

PFUPTB

Aracely de Paula Iberê Ferreira
Bonifácio de Andrada Paes Landim
José Santana de Vasconcellos Pedrinho Abrão
Mendonça Filho Ricardo Barros
Corauci Sobrinho Roberto Pessoa
Paulo Gouvea Rodrigues Palma
Vicente Cascione Vilmar Rocha

PMOB

João Almeida Barbosa Neto
Nicias Ribeiro Chicão Brigido
Olavo Calheiros Mansa Serrano
Roberto Valadão MaurIcio Requião
Ubaldo Correa Tetê Bezerra
Marcelo Barbieri Wilson Branco

PPB

Alzira Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Jarbas Uma Cunha Bueno
José Janene José Unhares
Prisco Viana Osvaldo Reis
Romel Anlzio Ricardo Izar

PSOB
Jayme Santana Cipriano Correia
Roberto Santos Aécio Neves
Feu Rosa Paulo Feijó
Silvio Torres Zé Gerardo

PT
João Paulo José Genoino
Pa~lo Delgado Padre Roque
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

POl

Coriolano Sales ~nio Bacci
Matheus Schmidt Eurlpedes Miranda

Jorge Wilson Zsire Rezende
PPB

Amaldo Faria de Sá Célia Mendes
José Unhares Edson Queiroz
Simão Sessim Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSOB
Luiz Piauhylino Ceci Cunha
Feu Rosa Jorge Anders

PT
José Pimentél Fernando Ferro -
Paulo Bernardo Luiz Gushiken

-POT
Cidinha CampOs - Vicente André Gomes

PUPSO/PSC
Pedro Can~o Luiz Buaiz

PSB/PMN
Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Regina MariaVeiga Brandão
Local: Serviço de CPI- Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR A OCORRêNCIA DE

POSSfVEIS IRREGULARIDADES NA
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Proposição: REQ-3/95 Autor: Paulo Mourão

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
19. Vice-Presidente: José Pinotti (PMDB)
29. Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
Relator: Ayres da Cunha (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Ayres da Cunha Aroldo Cedraz
Fernando Gonçalves Duilio Pisaneschi
Jaime Martins Pedro Corrêa
José Rocha Ursicino Queiroz

PMOB

Anibal Gomes Chicão Brigido
Barbosa Neto Jorge Tadeu Mudalen
José Pinotti Saraiva Felipe

PPB

Moacyr Andrade Basilio Villani
Salatiel Carvalho Célia Mendes
Waldir Dias Jofran Frejat

PSOB
Elias Murad Rommel Feijó ,
Jovair Arantes Tuga Angerami

PT
Arlindo Chinaglia Eduardo Jorge
José Augusto Humberto Costa

POT

Serafim Venzon Itamar Serpa (PSDB)

Pedro Canedo

PUPSO/PSC

José Egydio



PUPSD/PSC Matheus Schmiclt Wolney Queiroz

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid . PUPSD/PSC

Aldo Arantes

Pedro Canedo

Antônio Brasil
Edinho Bez
Hélio Rosas
UdiaQuinan

Rubens Casac
Obaldo Correa

José Fritsch
José Machado

Paulo Bernardo

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Júlio Redecker
Marconi Perillo
VadãoGomes

Fernando Torres
Mário Fortes

Roberto Brant
Silvio Torres

Gonzaga Patriota

Suplentes

Betinho Rosado
Francisco Diógenes

João Mendes
Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
1 vaga

PT

P?B

PSDB

PMDB

PedoB

PSB/PMN

Sérgio Miranda

Secretária: Maria Helena C. de Oliveirq
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 124-A/152-A
Ala Nova
Telefones: 318-6874/706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA

DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO Nº-175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPiTULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC-0175'95 Autor. Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Uma (PMDB)
22 Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Uma
Rubem Medina

Alberto Goldman
Cássio Cunha Uma
José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
Luís Roberto Ponte

Francisco Dornelles
João Pizzolatti
Laprovita Vieira
Renato Johnsson
Pauderney Avelino

Antônio Kandir
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Yeda Crusius

Celso Daniel
Conceição Tavares
José Fortunati

PSB/PMN Marquinho Chedid

Femando Lyra José Carlos Sabóia

PedoB Nilson Gibson

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretário: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo 11- Sala 120-8 - Ala
Nova .
Telefones: 318-706717066/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER

SOBRE TODAS AS PROPOSIÇOES, EM
TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS

JOGOS E A REGULAMENTAÇÃO DOS
CASSINOS NO BRASil

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: SUas Brasileiro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Albérico Cordeiro Adauto Pereira
Aracely de Paula Alceste Almeida
Carlos Magno ' Antonio Joaquim Araújo
Ciro Nogueira. Carlos da Carbrás
Cláudio Cajado Hilário Coimbra
José Rezende Mauro Fecury
Paulo Uma 1 vaga

PMDB
Candinho Mattos Anfbal Gomes
Homero Oguido Jorge Tadeu Mudalen
Ivo Mainardi José Aldemir
Maria Elvira Noel de Oliveira
Sandro Mabel Pinheiro Landim
Silas Brasileiro Wilson Cign~chi

PPB

Agnaldo Timóteo Eurico Miranda
Efraim Morais (PFL) José Carlos Lacerda
Gerson Peres Marcos Medrado
Ricardo Izar Nelson Meurer
Silvernani Santos Wagner Salustiano

PSDB

Jovair Arantes Alexandre Santos
Arthur Virgflio Netq Domingos Leonelli
Nelson Otoch Marinha Raupp
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT
Carfos Santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto
José Fortunati Pedro Wilson

PDT
Femando Lopes Ênio Bacci



Ubaldino Júnior

3 vagas

Cipriano Corrêa
Jovair Arantes
Rommel Feij6

Antônio Kandir
Jayme Santana

Fernando Diniz
Pedro Novais

Pinheiro Landim

Célia Mendes
Dilceu Sperafico

Ricardo Izar

Augusto Viveiros
Corauci Sobrinho

João Mendes
Manoel Castro

PT

PT

PPB

PSOB

PMOB

Jorge Anders
Roberto Santos
Sebastião Madeira

Alexandre Cardoso

Humberto Costa
João Fassarella
Marta Suplicy

Ayres da Cunha
José Borba
José Carlos Vieira
Saulo Queiroz

POT

Silvio Abreu Cic:linha Campos
Vicente Andre Gomes Giovanni Queiroz

PUPSO/PSC,

Pedro Canedo Luiz Buaiz
PSB/PMN

PedoB
Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho,
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 131 C/135C-
Ala Nova ., .
Telefones: 318-706617067/7052

COMISSAO ESPECIAL
DESTINADA'A PROFERIR À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇAO Nº-48-A, DE 1995,
QUE ACRESCENTA AO INCISO 11, DO ART. 192,
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A EXPRESSÃO
"RESSEGURO" APOS A PALAVRA "SEGURO".
Proposição: Pec-48195 Autor: Cunha Bueno e

Outros
Presidente: Ayres da Cunha (PFL)
l~ Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
2.2 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
~Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Antônio do Valle (PMDB)

Titulares SOplentes

PFUPTB

Cunha Bueno
Flávio Derzi
Roberto Campos

Antônio do Valle
Homero Oguido
Luís Roberto Ponte

Herculano Anghinetti
Luiz Carlos Hauly

Eujácio Simões

Ubaldino Júnior

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

Armando Abmo
Fernando Gomes

Nilton Baiano
Saraiva Felipe

Roberto Rocha
1 vaga

Alexandre Ceranto
Dumo Pisaneschi

Eliseu Moura
Jairo Azi

José Coimbra
Pedro Corrêa

Ursicino Queiroz

Alcione Athayde
Maria Valadão

Talvane Albuquerque
Wagner Salustiano

1 vaga

PPB

PSOB

PMOB

POT

PSB/PMN

PL/PSO/PSC

Sérgio Guerra

Francisco Horta

Airton Dipp
Matheus Schmic:lt

André Puccinelli
José Pinotti
Laire Rosado
Raimundo Bezerra
Rubens Cosao
zaire Rezende

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Waldir Dias

PCdoB
Haroldo Uma Sérgio Miranda
Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 131C/135C -
Ala Nova ' ,
Telefones: 318-706717066/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADÀ A APRECIAR A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇAO N!!. 32-A, DE 1995,
QUE "MODIFICA A REDAÇAo DO ARTIGO 196

DA CONSTITUIÇAOFEDERAL'(VISANDO
SUBSTITUIR A UNIVERSALIZAÇÃO E

GRATUIDAI?E DA PRESTAÇAQDE SERViÇO
DE SAUDE POR OUTRO REGIME A

SER ESTABELECIDO EM lEI
Presidente: Deputado Carlos Magno (Bloco PFUPTB-SE)
1l1. Vice-Presidente: Députado Antônio JOaquim AraÚjo

,(Bloco PFLlPTB-MA)
22 Vice-Presidente: Deputado Roberto Santos
(PSDBIBA)
~Vice-Presidente: Deputado Moacyr Andrade (PPB/AL)
Relator: Deputado José Pinottii (PMDB/SP)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Antônio Joaquim Araújo
Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Heráclito Fortes
José Rocha
Roberto Jefferson

Carlos Mosconi B. Sá José Pimentel Luciano liea



PSB/PMN
Gonzaga Patriota 1vaga

ISecretária: Maria do Amparo
'-ocal: Serv. Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-G/135-G
lAia Nova
Telefones: 318-7067f70661705~

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR"OS PROJETOS DE

LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS

RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1R Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
29. Vice-Presidente! Antônio Kandir (PSDB)
3R Vice-Presidente: Vago
Relator. Benito Gama (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

José Pimentel Conceição Tavares
Ned50n Micheleti Paulo Bernardo

POT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes 1 vaga

PL/PSO/PSC

Francisco Horta Eujácio Simões

PSB/PMN

Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

PedoB

Ségio Miranda Aldo Rebelo

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li-Saia 12O-B-Ala
Nova
Telefone: 318-7052

COM~SÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O

PROJETO DE LEI N2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALêNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"
Proposição: PL J12. 4.376/93 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
1R Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2R Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
3R Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Luiz Gushiken

Cidinha Campos

Luiz Buaiz

Benito Gama
Félix Mendonça
Vilmar Rocha
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

Edinho Bez
Gonzaga Mota
José Thomaz Nonô
Jurandyr Pai?(ão
Lufs Roberto Ponte
Silas Brasileiro

Anivaldo Vale
BasRio Villani
Francisco Dornelles
José Janene
Valdomiro Meger

Tilden Santiago
POT

Vicente Andre Gomes

PL/PSO/PSC
Marquinho Chedid

Alexandre Ceranto
Augusto Viveiros

Efraim Morais
Moisés Upnik

Osório Adriano
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa

PMOB
Antônio do Valle

Marcos Uma
Paulo Ritzel

3 vagas

PPB
Cunha Bueno

Laprovita Vieira
Luciá'no Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos

PSOB

.Augusto Viveiros
Osvaldo Biolchi
Raul Belém
Severino Cavalcanti

Dil50 Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen
José Luiz Clerot

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomiro Meger
1 vaga

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
Luiz Barbosa

PMOB
Fernando Diniz

Gilvan Freire
Oscar Goldoni

PPB

Adhemar de Barros Rlho
Adylson Motta

Raimundo Santos
1 vaga

Antônio Kandir
Ayrton Xerez
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly

PT

Antônio Feijão
Fernando Torres

Herculano Anghinetti Danilo de Castro
Márcio Fortes Jovair Arantes

PSOB

PT

Herculano Anghinetti
Nelson Otoch

José Fortunati Ana Júlia Milton Mendes Miguel Rossetto



Sandra Starting Waldomiro Fioravante Marta Suplicy Humberto Costa

PUPSO/PSC

Roland lavigne José Egydio

PSO/PMN

Fernando Gabeira (PV) Raquel Capiberibe

PCdoB

Undberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo l1-8alas 131-C/135-C
Ala Nova

. Telefones:318-70651706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS H(DRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

POT

Eurfpedes Miranda Fernando Lopes
PL/PSO/PSC

De Velasco Francisco Rodrigues

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo 11 Salas 131-C/135-C
-Ala NoVa .
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI

N24.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,
QUE DISPOEM SOBRE A POL(TlCA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVID~NCIAS

Proposição: PL n2 4.591194 Autor: Senado,Federal

Presidente: Lalre Rosado (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elias Murad (PSDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)
32 Vice-Presidente: Alexandre Ceranto (PFL)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Alexandre Caranto Antônio Geraldo
Fernando Gonçalves Arolde de Oliveira
Luiz Moreira Benedito de Ura
Maluly Netto Betinho RoSado
Paulo Cordeiro Eliseu Resende
Pedro Corrêa João Iensen
UrsicinoQueiroz Philemom Rodrigues

PMOB

Chic:ão Brlgido André Puccinelli
Edinho Araújo Luiz Fernando (PSDB)
Euler Ribeiro Nicias Ribeiro
Lalre Rosado 3 vagas
Remi Trinta
Wagner Rossi

PPB

Antonio Jorge Carlos Airton
Laura Carneiro Cartos Camurça
Maria Valadão Felipe Mendes
Valdenor Guedes Rogério Silva
Wagner Salustiano Valdomiro Meger

PSOB

Elias Murad B.Sá
Sebastião Madeira Eduardo Barbosa
Tuga Angerami Eduardo Mascarenhas
Vanessa FelipPe Jovair Arantes

PT

Eduardo Jorge Artindo Chinaglia
Esther Grossi GilneyViana

Antônio Joaquim
Eurípedes- Miranda

José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

André Puccinelli
Cássio Cunha Uma
Nicias Ribeiro

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Arnon Bezerra
João Leão>

Ivan Valente
Domingos Dutra

Sílvio Abreu

Augusto Farias

POT

PMOB

PPB

PSOB

PT

POT

PUPSO/PSC

2 vagas

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga
Pedrinho Abrão

Freire Júnior
Pinheiro Landim

1 vaga

Marconi Perillo
Moacyr Andrade

2 vagas

Antônio Aureliano
Robério Araújo

Alcides Modesto
José Pimentel

Luiz Durão

Elton Rohnelt



Presidente: Sandro Mabei (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)

'22 Vice-Presidente: Nelson Oloch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Antônio Jorge (PPB)
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

José Carlos Sabóia Ushitaro Kamia
Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11- Salas 131-C/135-C -Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) ,

SESSOES, PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA A. CONSTITUiÇÃO~

155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO
PARÁGRAFO 1~ DO ARTIGO 53 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEe-0155193 Autora: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSOB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO PFUPTB

PSB/PMN
Beto Lélis Bosto França

Secretária: Ana Clara Serejo
I.ocaI:Serv. Com. Esp.-Anexoll-8aas 131-G'135-C-Pav. &.p.
Telefone: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL
PARA ANALISAR A QUESTÃO

DO DESEMPREGO
Presidente: Miro Teixeira (PDn
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Miguel Rossetto (pn
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Benito Gama Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Alberto Canos Magno
José Tude Félix Mendonça
Manoel castro ' Júlio César

PMOB
Albérico Filho Mauri Sérgio
Luis Roberto Ponte Wilson Branco
Sandro Mabel 1 vaga

PPB

Célia Mendes CleonânCio Fonseca
José Rezende Laura Carneiro
Maria Valadão 1 vaga

PSOB

João Maia Antônio Balhmann
José Anlbal Roberto Brant

PT
Conceição Tavares Canos Santana
Miguel Rossetto Jair Meneguelli

POT

Miro Teixeira Fernando Zuppo

PUPSO/PSC

Ronivon Santiago Pedro Canedo
PSB/PMN

Gonzaga Patriota José Carlos Sabóia

Secretaria: Maria do Amparo
Local: Servo Com. Esp. -Anexo li-SaIas 131-C/135/C
Ala Nova
Telefone: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,

NO PRAZa DE 40 (QUARENTA) SESSOES,
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9-1, ~E 1995,
QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO

ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
ONCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEe-9195 Autor: Ricardo Heráclio
e Outros

Cláudio Cajado
Eliseu Moura
João Mendes
Ricardo Barros

PMDB

José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

PPB,

Antonio Jorge
Eurico Miranda
Marconi Perillo (PSOB)

PSOB

Alexandre Santos
Nelson Oloch

PT
Fernando Ferro
José Pimentel

POT'

PUPSO/PSC
EujácioSimões

PSB/PMN

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi

Carlos Alberto
Os6rioAdriano

Roberto Pessoa',
Vilson Santini

Albérico Rlho
Hermes Parcianello

-Mana Elvira

MircOS Medrado
Paulo Bauer:

Roberto Balestra

Fernando Torres
José de Abreu

João Coser
Milton Mendes

José'Mauricio

1 vaga

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga



Theodorico Ferraço Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti Salomão Cruz
Vicente Cascione José Tude
Wilson Cunha Ursicino Queiroz

PMOB
Aloysio Nunes Ferreira Edinho Araujo
Gilvan Freire João Natal
Ivandro Cunha Uma Jorge Wilson
José Luiz Clerot José Priante
Luiz Fernando Nicias Ribeiro
Udson Bandeira Wagner Rossi

PPB
Costa Ferreira Adylson Motta
Dolores Nunes (PSDB) Mário de Oliveira
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel . Talvane Albuquerque
Prisco Viana Welson Gasparini (PSDB)

PSOB
Danilo de' Castro Ezfdio Pinheiro
Régis de Oliveira João Leão
Robério Araújo Jorge Anders
Vicente Arruda Saulo Queiroz (PFL)

PT
Domingos Dutra Femando Ferro
Hélio Bicudo José Machado
Marcelo Deda Pedro Wilson

POT
Ciàinha Campos Magno Bacelar (SIP)
Silvio Abreu Renan Kurtz

Titulares SUplentes

PFUPTB
Alceste Almeida Átila Uns
Cartos da Carbrás Hilário Coimbra
Salomão Cruz João Ribeiro
Vic Pires Franco Murilo Pinheiro

PMOB
Antônio Brasil Luiz Fernando
Confúcio Moura Olâvio Rocha
João Thomé Mestrinho Udson Bandeira

PPB
Cartos Airton Benedito Guimarães
Jair BoIsonaro Cartos Camurça.
Valdenor Guedes Luciano Castro
1 vaga 1 vaga

PSOB
Robério Araújo João Maia
Tuga Angerami Sebastião Madeira

PT
Domingos Dutra Ivan Valente
GilneyViana Marta Suplicy

PDT
Antônio Joaquim Gibvanni Queiroz

PUPSDlPSC
Elton Rohnelt Expedito Júnior

BLOCO PL/PSO/PSC

Francisco Rodrigues De Velasco

BLOCO PSB/PMN

Beto LéUs Adelson Salvador

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala
Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO~

133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-0133192 Autor: Nlclas Ribeiro

,Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
lº Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
2l1. Vice-Presidente: Roberto Araújo (PSDB)
3!1. Vice-Presidente: Domingos Dutra (pn
Relator: Salomão Cruz (PFL) Ayres da Cunha

Cartos Magno
Alexandre Ceranto

Duma PisaneSchi



PSOB
Carlos Mosconi B.Sá-
Ceci Cunha Pimentel Gomes
Jovair Arantes Roberto Araújo
Osmânio Pereira Sebastião Madeira

PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Humberto Costa José Fritsch
José Augusto Marta Suplicy

POT

Serafim Venzon . GiovanniQueiroz
Vicente André GOmes Wilson Braga

PUPSO/PSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSB/PMN

Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

PCdoB

Agne/o Queiroz Jandjra Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Ariexo 11- sala 120-8- Ala
t'bIa
Telefones: 318-7007fl06617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE

40 (QUARENTA) SESSOES, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nº- 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSmUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJO)

Proposição: PEC-0084191 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto (PFL) .
1~ Viçe-Presidente: Deputado Paulo Titan (PMDB)
2l!. Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Femando Gonçalves
Jair Soares
JairoAzi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abnio
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PMOB

PPB

Fátima Pelaes
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Corrêa

Elcione Barbalho
Rita Camata

Anlbal Gomes
3 vagas

Alcione Athayde
Antônio Jorge

Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque

3º Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia (PT)
Relatora: Deputada Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Carlos Alberto Hugo Lagranha
Canos da Carbrás Jaime Fernandes
Eliseu Moura Mauro Fecury
Hilário Coimbra Roberto Pessoa

PMOB
Elcione Barbalho Cássio Cunha Uma
Olávio Rocha (PSDB) Euler Ribeiro
Paulo Titan 1 vaga

PPB
Anivaldo Vale Edson Queiroz
Benedito Guimarães Gerson Peres
Raimundo Santos Luciano Castro
1 vaga 1 vaga

PSOB
Antônio Feijão Aécio Neves
Arthur Virgflio Roberto França

PT
Ana Júlia Adão Pretto
Paulo Rocha Alcides Modesto

POT
Wolney Queiroz Wilson Braga

PL/PSO/PSC
Francisco Rodrigues Ronivon Santiago

PSB/PMN
Adelson SalvadorBetoLélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com:Especiais - Anexo 11- Sala 10- Me
zanino
Telefones: 318-7066fl067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 46, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

ProposiçAo:,PEC-46191 Autor: Dep. Hélio Bi-
cudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: Deputado José Rezende (PPB)
2l!. Vice-Presidente: Deputado lldemar Kussler (PSDB)
3º Vice-Presidente: Deputado Fausto Mariello (PPB)
Relator: Deputado Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)

Efraim Morais
José Borba
José Rocha
Maluly Netto



Fausto Martello
Jair,BoIsonaro
lap'ovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

TheocJorico Ferraço
1 vaga

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro MabeI
1 vaga

AdeI80n Ribeiro
FeuRosa
lldemar Kussler
Sylvio Lopes

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PMOB
Aloysio Nunes Ferreira

Ivo Mainardi
Pinheiro Landim

3 vagas

PPB
Alcione Athayde

Jarbas Uma
Júlio Redecker

Marcos Medrado
Rogério Silva

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
SebastiAo Madeira

Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jair Siqueira
Jairo Carneiro
Mauricio Najar
Vicente Cascione

Ary Kara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Costa Ferreira
Edson Queiroz
Ibrah im Abi-Ackel
Jarbas Uma
Prisoo Viana

Átila.Uns
Benedito de Ura

João Iensen
Leur Lomanto

Philemon Rodrigues
1 vaga

PMOB
Elias Abrahão

Hélio Rosas
Luiz Fernando (PSOB)

Marcos Uma
2 vagas

PPB
Marconi Perillo

Nelson Marchezan
Renato Johnsson

Ricardo Izar
Roberto Balestra

PSOB

PUPSO/PSC
De Velasoo José Egydio

PSB/PMN

POT
Eurfpedes Miranda Magno Bacelar (S/P)
Wilson Braga· Silvio Abreu

PBdoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11-Salas 131
Cll35-C 7"" Ala Nova
Telefones; ~1e-70661706717052

ÇOMISSAO ESPECtAL
DES11NADA A. NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES; PROFERIR PARECER APROPOSTA

DE EMENDA À CONS11TUIÇAO N2 96-A DE
1992. QUE INTRODUZ MODIFlCA~S NA

ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO
Proposlçlo: PEe-96f92 Autor: Hélio Bicudo

e Outros

Presidente: Wagner Rossi (PMOB)
12 Vice-Pr~idente: Roberto Valaclão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)
Relator: Jairo Carneiro (PFL) .

Titulares Suplentes

PFUPTB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11- Salas 131-G/135-G - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DES11NADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONS11TUIÇÃO
N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 72 AO AR11GO 82 DO

ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNlçOES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇAO,

A SERVIDORES MILITARES".
Proposição: PEG-188194 Autor: lalre Rezende
Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMOB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Darci Coelho (PFL)

PT
Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário MirMda

Gonzaga Patriota

Bonifácio de Andrada

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes

Adelson Salvador

Antônio dos Santos

Almino Affonso
lldemar Kussler
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Luiz Mainardi
Marcelo Deda
Milton Mendes

~nio Bacci
Silvio Abreu

De Velasoo

José Carlos Sabóia

Ayrton Xerez
Danilo de Castro

Eduardo Mascarenhas
Edson Soares

PT
Nedson Micheleti

Pedro Wilson

por
Coriolano Sales

Matheus Schmidt
PUPSO/PSC

Francisco Rodrigues
PSB/PMN

Gonzaga Patriota
PedoB



Titulares Suplentes

PFUPTB

Darci Coelho Jonival Lucas
Francisco Diógenes José Mendonça Bezerra
Paes Landim Ricardo Barros
Paulo Heslander Theodorico Ferraço

PMOB

AryKara Rita Camata
Elcione Barbalho
Roberto Valadão 2 vagas

PPB
Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Amaldo Faria de Sá
Marcos Medrado Renato Johnsson'
1 vaga 1 vaga

PSOB

Sylvio Lopes Feu Rosa
Tuga Angerami Roberto Brant

PT
GilneyViana Inácio Arruda (PedoB)
José Pimentel Pedro Wilson

POT
Eurrpedes Miranda Silvio Abreu

PUPSO/PSC
Eujácio Simões Expedito Júnior

PSB/PMN

Euler Ribeiro
José Aldemir
UdiaQuinan
Marisa Serrano
Remi Trinta
Rita Camata

Arnaldo Faria de Sá
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Prisco Viana
Renato Johnsson

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
Marcia Marinho
Pimentel Gomes

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
José Augusto

Eurípedes Miranda
Wilson Braga

PMOB

Darcfsio Perondi
Henrique Eduardo Alves

Mauri Sérgio
Ofavo.Calheiros

2 vagas

PPB

Célia Mendes
PedroValadares

Valdenor Guedes·
2 vagas

Carlos Mosconi
Arnaldo Madeira

Feu Rosa
Osmânio Pereira

Arlindo Chinaglia
Humberto Costa

José Pimentel

POT

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Augusto Viveiros
César Bandeira
Jair Siqueira
Jair Soares
Roberto Jefferson
Vicente Cascione
VilmarRocha

Proposição: PE~163195 . Autor: Poder Executivo

Pres)dente: Pedro Novais (PMDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Ritzef (PMDB)
2º Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)

PedoB

Jandira Feghali Agnelo Quéiroz

Secretário (a): Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Esp.: Anexo II-Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SEssOEs, PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTlTUIÇAO Ns!'163~A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DQ.ATO
DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRA~

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISAo Nº-1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERG~NCIA)"

Ubaldino Júnior Raquel Capiberibe

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. Anexo li-SaIas 131-e/135-C-Ala
Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTJTlJIÇÃO Nº-33~A, DE 1995,
QUE "MODIFICA O SISTEMA DE

PREVID~NCIA SOCIAL, ESTABELECE
NORMAS DE TRANSiÇÃO E DÁ OUTRAS

PROVID~NCIAS".

Proposição: PEc-33195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares (PFL)
1º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PFL)
22 Vice-Presidente: Pimentel Gomes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Euler Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Dumo Pisaneschi

Fernando Gonçalves
José Carlos Vieira

Manoel Castro
Roberto Fontes

Vic Pires Franco

Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso

PUPSO/PSC

PSB/PMN

Pedro Canedo

Ubaldino Júnior



Titulares Suplentes COMISSÃO ESPECIAL

PFUPTB DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PAAI:CER À

Benedito de Ura Augusto Viveiros PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Hugo Rodrigues da Cunha Efraim Morais W 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
José Coimbra Heráclito Fortes AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
José Jorge Hugo lagranha (EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)
Ney Lopes José Borba Proposição: PEe-2195 Autor: Roberto Magalhães
Osório Adriano Paulo Uma
Rodrigues Palma Vilmar Rocha Presidente: Saulo Queiroz (PFL)

1º- Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
PMOB 2º- Vice-Presidente: B. Sá (PSDB)

,

3º- Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)

Albérico Filho Aníbal Gomes Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Antonio do Valle Edinho Bez Titulares Suplentes
Gonzaga Mota Femando Diniz

PFUPTBPaulo Ritzel Hélio Rosas
Pedro Novais Hermes Parcianello Átila Uns Ciro Nogueira
Ubaldo Correa Paulo Titan Jairo Carneiro Cláudio Cajado

PPB
Paulo Heslander Jair Siqueira
Saulo Queiroz Nelson Marquezelli

PMOB
Anivaldo Vale Alzira Ewerton Aloysio Nunes Ferreira Armando Costa
Luciano Castro Pauderney Avelino José Luiz Clerot Moreira Franco
Marcio Reinaldo Moreira Silvernani Santos Pedro Novais 1 vaga
Wagner Salustiano 1 vaga PPB

PSOB Adylson Motta Flávio Derzi
Márcio Reinaldo Moreira Jarbas Uma

Adroaldo Streck Firmo de Castro
Prisco Viana 2 vagas
1 vaga

Antônio Kandir João Leão PSOB
Feu Rosa Robério Araújo
Márcio Fortes Yecfa Crusius Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhann

B.Sá Cleonâncio Fonseca (PSDB)
PT PT

Hélio Bicudo Marcelo Déda
Padre Roque João Fassatella Milton Temer Sandra Starling
Paulo Bernardo José Machado POT
Teima de Souza Sandra Starling Coriolano Sales ~nio Bacci

POT PUPSO/PSC
Eujácio Simões Expedito Júnior

Fernando Zuppo Airton Dipp PSB/PMN
Renan Kurtz Fernando Lopes José Carlos Sabóia Alexandre Cardoso

PL/PSO/PSC Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. -Anexo l1-8alas 131-C/135-C-

Eujácio Simões Expedito Júnior Ala Nova

PSB/PMN Telefone: 318-7067/7066f7052

Alexandre Cardoso Sérgio Guerra
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A, NO PRA-
ZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR

PCdoB PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A CONS-

Inácio Arruda Sérgio Miranda TITUIÇÃO 25-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA RE-
DA,ÇÃO AO CAPUT DO ART. 59- DA CONSTITUI-

Secretária: Rejane S. Marques
ÇAO FEDERAL". (GARANTINDO DEFINITIVA-
MENTE A INVIOLABILIDADE DO DIREITO A

Local: Serv. Com. Esp.: Anexo 11- Salas 131-C1135-C - Ala VIDA, DESDE A SUA CONCEPÇÃO)Nova
Telefones: 318-70611706517052 Proposição: PEe-25/95 Autor: S.wlrlno Cavalcanti



Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
22 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
3!l Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
Relator: Armando Abflio (PMDB)

Titulares SUplentes

PFUPTB

PT

POT

PMOB

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À

DEMARCAÇÃO DAS TERRAS IND(GENAS E
AS QUESTOES DECORRENTES,

DESTE PRoCESSO
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Gilney Viana (pn
Sebastião Madeira (PSDB)
Nan Souza (PPB)
Salomão Cruz (PFL)
Sarney Filho (PFL)
Silas Brasileiro (PMDB)
Secretária: Edla Bispo ,
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- SaJa13i-C
.,..AlaNova ,
Telefones: 318-70661706517052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO,FEDERAL
Coordenador: [,)eputado Carlos Alberto (PFLj
Albérico Cordeirq(PTB)
Márcio Fortes (PSDB)
Ivo Mainardi (PMDB)
Carlos Alberto (PFL)
Cunha Bueno (PPB)
Fernanp'o Ferro (PT)
Aroldo Cedraz (PFL)
Simara Ellery (PMDB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11- Salas 131
C/135-e - Ala Nova
Telefones: 318-706517061

Pedro Canedo

Ana Júlia
Padre Roque.

Gonzaga Mota
José Aldemir
Lfdia Quinan

Giovanni Queiroz

MárciaMarinho
Osmânio Ferreira

Adelson Salvador

Francisco Diogenés
lbere Ferreira

.. Jonival Lucas'
:Luis Bartios;;l

PPB
Dolores Nunes (PSDB)

Laura Carneiro
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

PSB/PMN

PUPSO/PSC

Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra

Armando AbRio
Edinho Bez
Elcione Barbaro

Álvaro Gaudênio Neto
Darci Coelho
Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti

Serafim Venzon

Augusto Farim;
Célia Mendes
Maria VaJadão

Luiz Buaiz

Hélio Bicudo
Marta Suplicy

Raquel Capiberibe



~ "-

DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATUR~

Assinatura si o porte R$31.00

Porte do Correio ' R$ 96.60

Assinatura clporté R$ 127,60 (cada)

Valor do número avulso R$ 0.30

Os pedidós devemseracompanhados dechequepagávelemBrasí6a, Notade~penho ouO'roeindePagamento
pela Caixa Econômica Federal-Agência 1386- PAB·CEGRAF, conta corrente n° 920091.2 elou 'pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 5556020414, a favor ~o

,
CENTRO GRA.FICO DO SENADO-FEDERAL

,Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distril111ição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

Novas publicações

CANUDOS E OUTROS TEMAS (R$ 5,00)

Euclides da Cunha.
Edição de 1994 comemorativa dos 90 anos de publicação de Os Sertões.

CONSTITUIÇÃO DE 1988 (R$ 5,00)
Contendo as emendas constitucionais nOs 5 a 9/95.

CONSTITUTION DE LA ~PUBLIQUEFtDÉRATlVEDU BRÉSIL I CONSTITUITION
OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL (R$ 3,00)

Tradução para o francês de Jacques VJ.1lemain e Jean·François Cleaver (Tradutor do Senado
Federal) da edição atualizada em 1994, contendo as Emendas Constitucionais e as Emendas Constitu
cionais de Revisão.

Tradução para o inglês de Istvan Vajda, Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres e Vanira
Tavares de Souza, tradutores dos Senado Feder:al,da'édiçãO~tualizadaem 1994, contendo as Emendas
Constitucionais e as Emendas Constitucionais de Revisão.

ESTATUTO DA CKIANÇA E DO ADOLESCENTE (RS 4,00)
Edição de 1995. I

Lei nO 8.069 e as' alterações. da Lei nO 8.242 e Legislação Correlata.

GUIA DAS ELEIÇÓES DE 1994 (R$ 2,00)

Edição de 1994.

Comentários à Lei nO 8.713/93 e informações complementares.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA (R$ 3,00)

Edição de 1993.

Coletânea de textos jurícicos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

,~ICITAÇ<?E~, CONÇ~.SSÓES E PE~~~.ÓESNi\ADMINIS1;AAÇÃO PÚBLICA (~.4,90) .
Edição de 1995~ ,

Leis 8.666/93, 8.883/94, 8.9..87/95, texto da ConStitUição Fedéral sobre matéria e Legislação
Complementar.

RELATORIA DA REVISÃO CONSTITUCIONAL (R$ 30,00 a coleção)

Edição de 1994.

Série com 03 volumes - Pareceres produzidos (histórico)

REGIME'JÚRÍDICO:DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR (RS 4,00)

Edição de 1995.

Dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis'da União, das 3;utarquias e das
fundações públicas federais e Legislação Complementar.

Pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal. Praça dos Três Poderes, Via N-2, Unidade de
Apoio IH. CEP 70165-900. Brasília-DF. Telefones: (061) 311-4258 e 321-7333. Telex: (061) 1357



Subsecretaria de Ediç6es Técnicas do Senado Federal

COMPACT OISK

CO/ReM

_ Narinas jurídicas dê hierarquia sUperior (Ieis,decretos, decretos-Ieisetc.) com base no Banco de
Dados ·NJUT- Normas Jurfdicas·, de forma referencial contendo texto integral da C.onstituição.
disponível no Sistema,dp InformaçAo do C;ong~ Na,cional- SICeN, do Prodasen.

_ e acervo inclui, além de 3.988 documentos anteriores a 1948, dados informativos da legislação
posterior àquele ano provenientes das seguintes fontes:

- Diário Oficial da União (a partir de 1808)

- Diário OFiciai da União (acervo micrográfico do período 1930/1954)

- Diário do Congresso I - Cêmara (a partir de 1888)

.- Diário do Congresso 11 - Senado (a partir de 1888)

- Diário da Justiça (a partir de 1925)

- Trirrtestralmente 'sei'é·éditada uma nova versão do ·CO·ROM NJUT caril dados atualizados.

_ e ~içlQ ~eye~. ~r.acompanhado de depósito bancário, a ser. [é.àlizado na Caixa ~conõmica

Federal em nom~d.a.F,UNDASEN. agência 0005, operação 006, ~nta n-950.056-8.

Valor unitário: R$ 65,00
.Dtspesaspo~i~: ~$ .5,QO



REGIMENTO INTERNO - SENADO FEDERAL (RS 10,00)

Edição especial de 1995.

Resolução nO 93, de 1970. Texto consolidado, com as alterações adotadas pelas Resoluções
nOS 51, S8 e 63, de 1989, e I, 9, 17 e 52, de 1990.

REGIMENTO COMUM (CONGRESSO NACiONAL) (RS 5,00)
Edição de 1995.

Resolução nO Ino CN com alterações posteriores.

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA Nos 1,10,11, 17,1:Z,81A~,88'A108, 110 A
127. (RS 12,so o volume) ,

Publicação trimestralde artigOs julídicQs'e téàUcQ.:Iegislativas cem circuJaçãO ininterrupta:des&
1964.

SENADO & CONGRESSO (RS 5,00)

EdiçJo de 1995.

P~ções Legislativas, Tranútaçio, 199~.,

Outros títulos

ESTUDOS DA INTEGRAÇÃO (RS 5,00 o volume)

1" Volume: ~. da~~ ;MCI'COSl,l1 7".t»rofessor Wcrter Faria;. 2" Yolume; ,A.
Defesa cootra as práticas desleais na Europa - Um exemplo a seguir? - Professor Wcrter Faria; 3°
Volume: O regime eomuni <Sé origem nO Mercosul; 4° Volum;:· ZPEs brasilciras -'A'w=ssidadc dé
mudanças no contexto doMercosu~ 'S·VolutM: DisCiplina da Concorrênciãde contrOíC dás COIltCÍJttà~
ções de emPresas no Mercosul; 6·Volume: Os efeitos do artigo 98 do Código Tributário Nacional e o
Processo de 1írtcgraçIo do Mercosul; 7· Volume: O estabelecimento de uma politica comum de prote
ção do meio ambiente - sua DCCCSSidadc num mercado comum; 8· Volu",.: HarmonizaçIo Legislativa
no Mercosul.

LEI DE EXECUÇÃO PENAL E LEGISLAÇÃO'CORRELATA (RS 10,00)

Lei' nO 7.210, de II de julho de 1984. Código Penal e Código de Processo Penal. Lei das
ContravençlJcs PeDais, de PrevençIo e Represslo ao Tráfico lliato de EDtorpcccntcs e sobre Crimes
Hedioodos. Resoluç(les da ONU sobre prevenção do delito e tratameoto dos reclusos.

OBRA SOCIAL E POLtTICA DE ALBERTO PASQUALINI (R$15,OO)

Edição de 1994.4 volumes.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA (R$12,OO)
1()I edição atualizada, 1994.

Código Eleitoral. Lei de lDelegebilidade. Lei Orgânica dos Partidos Politicos. Eleições de
1994. Legis1açio corrcla1a. Calendário eleitoral.

Pedidoll
SublCCmaria ele EcIiçkI Túaicu - Seuado FederaL Pnça dOI Trh Poderes, VIa N-2, Ualdade ele
Apolo m. CEP 7016-900. BruOia-DP. 'Ncfoaa: (061) 311-42S8 c 321-7333. Tela: (061) 13S7



EDIÇÃO DE HOJE: 31Z PÁGINAS


