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LEGISLAÇÃO 

Sarney quer votar Códigos Civil e de 
Presidente do Congresso 

espera que os dois 
pk^etos sejam aprovados 

Üfcnda neste semestre 
r ^ C L É B E R PRAXEDES 

& • • : 

BRASILIA — 0 presidente do 
Cijngiesso Nacional, senador José 

! -£ 

oe 
^gravíssima' 

UjtA — O projeto do 
7@dígóde Trânsito cios
as infrações em leves, 

tasy graves e gravíssi-
friasi .Uma das transgressões 
'conüderadas gravíssimas é 
dirigir, soba influência de ál-
fcool, em nível superior a seis 
xteoigftumas por litro de san-
w&>' owr<le qualquer substân-
^^entorpecente ou que deter-
ifàfâe dependência física ou 
p^qujca. Condutores ou pas
sageiros que deixarem de 
usar o cinto de segurança es
tarão cometendo infrações 
graves. 

O projeto estabelece que 
usar o veículo para arremes
sar água ou detritos sobre pe
destres ou outros veículos é 
•uma infração média. Na 
classificação de leve estão 
parar o veículo na calçada 
ou sobre a faixa de pedestres, 
bem como nas ilhas e cantei
ros centrais de ruas e aveni
das. 

Sarney (PMDB-AP), quer colocar 
em votação, o mais rápido possí
vel, os projetos de lei que insti
tuem os Códigos Civil e de Trânsi
to. Sarney deu o primeiro passo 
nesse sentido ontem. Ele pediu 
aos líderes dos partidos que indi
quem os senadores que vão inte
grar as comissões destinadas a 
preparar pareceres sobre os pro

jetos para remetê-los à aprecia
ção do plenário. 

"0 senador quer ver os projetos 
apreciados ainda neste primeiro 
semestre", informou um dos as
sessores de Sarney. As comissões 
serão constituídas por 11 senado
res titulares e 11 suplentes. 0 nú
mero de vagas que caberá, a cada 
partido será proporcional ao ta-

n Alem de aumentar bastan
te o valor das multas, a gran
de novidade do projeto ê per
mitir a qualquer pessoa co
municar às autoridades in
frações de trânsito que te 
nham presenciado. O projeto 
obriga também as emissoras 
de rádio e de TV a difundirem 
gratuitamente campanhas de 
educação pam & trânsito. 
(CP.) ) *" 

manho de sua bancada. 
0 projeto do Código Nacional 

de Trânsito já foi apreciado pela 
Câmara dos Deputados e está no 
Senado desde o ano passado. Ele 
possui 325 artigos, resultado do 
trabalho de uma comissão com
posta de profissionais especiali
zados em assuntos relacionados 
ao trânsito, de debates com espe

cialistas e representantes de enti
dades públicas e e privadas e su
gestões da sociedade. O projeto já 
recebeu 137 emendas de senado
res. 

O anteprojeto de lei que altera 
o Código Civil já tramita no Con
gresso há 20 anos. Ao Senado, o 
projeto foi encaminhado em 
1984. Ele chegou a ser arquivado, 

mas foi recuperado pos iniciatiyao 
do senador Cid Sabóia de Carva
lho (PMDB-CE). O seáâdor"alP^ 
gou que os dispositivos do çegjç-
mento interno da Casa sobre ar
quivamento não eram aplicáveis 
no caso dos códigos. Q projeto, 
com mais de 2 mil artigoè, foi pre
parado por uma comissão de jíT-V 
ristas. [ 1 


