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I - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 



APRESENTAÇÃO 

LEGISLATIVO ÁGIL E FORTE CONSOLIDARÁ A DEMOCRACIA 

Nunca a representatividade foi ta<> esmiuçada e conferida em toda a 
história do Brasil como nos nossos dias. No novo estágio de consolidaçao democrática 
vivido pelo Pais, a sociedade exige cada vez mais uma identidade plena entre os seus 
interesses mais legltimos e os discursos, iniciativas e atos dos seus representantes. 
Cobra-se cada palavra, cada bandeira, cada gesto daqueles que representam os mais 
diversos segmentos da populaçao. 

A representatividade é a verdadeira essência do regime democrático. 
É ela que toma posslvel que todos participem dos processos decisórios e dos caminhos 
que devem ser trilhados por um povo. Quanto mais autêntico for o 'Jistema representativo, 
mais autêntica será a democracia, porque este será o real termômetro que vai mensurar 
até que ponto temos realmente um conjunto de leis, principias e normas ditado pelo povo 
e para este voltado. 

A autenticidade do sistema representativo tem progredido lartJamente 
na medida em que elevamos o seu grau de transparência, que permite à populaçao 
acompanhar de perto, criticar e fiscalizar os seus representantes, estejam eles no 
Sindicato, à frente de uma Associaçao, ou no poder Legislativo. Nesse sentido, podemos 
dizer sam qualquer margem de erro, que o Congresso Nacional é hoje o mais 
transparente de todos os poderes representativos. Mais ainda: é o mais transparente de 
todcs os poderes da República. 

Tudo o que se faz no Congresso Nacional é acompanhado pela 
sociedade, em minúcias. O Senado Federal vem trabalhando nessa direçlo nos últimos 
três anos, elegendo a transparência como o seu maior principio e convidando todos os 
representantes - os eleitores, os estados e a sociedade - à interatividade com as suas 
açOes. 

Esse convite vem se formulando, principalmente, através do serviço 
Fala Cidad~o, pelo qual qualquer pessoa pode contactar o Senado, pelo telefone 0800 
612211, fazer suas criticas aos trabalhos dos senadores e dar as suas sugestOes. E para 
que se mantenha informado sobre o que acontece nas comissOes e no plenário do 
Senado, e possa assim melhor nos fiscalizar, é que criamos a TV Senado, a Rádio 
Senado, o Jornal do Senado e a Agência de Noticias Senado. 
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Graças a esse acompanhamento é que hoje podemos invocar o 
testemunho da própria sociedade brasileira a respeito do nosso trabalho, que tem sido 
intenso e proficuo. 

Convém ainda destacar que o importante ai nAo é somente o impado 
desses números, mas, principalmente, o qualitativo dessas aprovações, já que se tratou 
aqui de temas da maior relevAncia para a vida do Pais e da população, indo da 
redefinição do papel do Estado e da privatização de empresas e de setores, até as novas 
regras para a aposentadoria, quando se decidiu extinguir toda uma série de privilégios, 
inclusive dos próprios parlamentares e dos magistrados. 

o Senado em particular e o Congresso em geral têm tido excelente 
desempenho ao longo desses últimos três anos. Quando comparamos a nossa 
performance com a de outros parlamentos no mundo, mesmo os de palses 
desenvolvidos, as nossas vantagens mostram-se enormes. 

Levando-se em conta, contudo, as necessidades de mudanças 
exigidas no Brasil e no ritmo desejado pela grande maioria da população, que anseia por 
viver num pais mais próspero, com mais empregos, com mais renda, com mais 
oportunidades, com mais justiça e bem menos desigual, é preciso que o Legislativo faça 
um novo esforço em busca do seu aprimoramento. 

A exemplo do que acontece hoje com as empresas, que buscam 
reduzir custos e elevar a sua produtividade, a sua eficiência e os seus resultados IIquidos 
finais, o Legislativo e as demais instituiçOes do Pais devem fazer um esforço no sentido 
de enquadrar-se nesse novo perfil de modernidade e de aperfeiçoamento dos seus 
resultados. 

Nenhuma instituição deve estar fora do compasso do nosso tempo. A 
maior racionalidade e a maior eficiência exigidas hoje de todas as sociedades devem 
constar também da agenda de todo o setor público. 

Os Legislativos de todas as esferas (do Senado Federal à Câmara de 
Vereadores) devem unir seus esforços e trocar suas experiências em beneficio do maior 
aperfeiçoamento dos seus métodos de trabalho. 

Se a sociedade passa neste momento por profundas transformações 
que sacodem as velhas estruturas secularmente concebidas, o Legislativo, como o mais 
destacado poder representativo da sociedade, deve nAo somente acompanhar o ritmo 
dessas transformações, como até mesmo posicionar-se à frente delas, preparando o 
caminho dos novos cenários que se avizinham. 

Um exemplo disso está na nova ordem econOmica mundial, que 
ainda nâo conseguiu dar respostas convincentes aos problemas de crescimento da 
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pobreza e do desemprego. Discutir essas questOes hoje, ao lado do reordenamento 
econômicos e estrutural, é estar um passo adiante. 

Ou seja, cabe ao Legislativo, além de contribuir para que se faça da 
forma menos traumática possrvel a adequação do Pars à nova ordem econômica e 
poUtica, criar condiçOes para que se corrijam as distorçOes surgidas ao longo do processo 
de modernização. 

Nesse sentido, entendemos que cada instituição deve rever suas 
estruturas, de modo a dotá-Ias de uma maior racionalidade. ~ exatamente isso o que 
estamos fazendo neste momento no Senado Federal. 

A estrutura administrativa de cada setor, de cada departamento, de 
cada unidade deve ser revista. No caso do Legislativo, deve-se promover um balanço 
geral capaz de identificar o material morio, que multas vezes ainda tramita em seus 
escaninhos, mas em total desacordo com a realidade, contribuindo apenas para obstruir o 
fluxo das iniciativas. ~ preciso também rever todo o processo legislativo, de modo a torná
lo mais ágil e mais compatrvel com as demandas sociais de hoje. 

Os Legislativos federais, . estaduais e municipais devem ampliar os 
seus entendimentos no sentido de deflagar em todo o Pars uma operação concertada de 
revisao da sua metodologia e sistemática de trabalho, no sentido de impor uma maior 
racionalidade no fluxo de suas atividades, para que se possa obter maior eficiência a um 
custo menor. 

Esse maior entendimento entre os legislativos Já foi vislumbrado 
recentemente pelo Senado, quando lançamos o Interlegis, que é um meio eficaz de 
comunicação entre todas as esferas do Legislativo, com base na informática, a exemplo 
na Internet. 

Mas é preciso ir mai~ além. É preciso que cada unidade legislativa do 
Pars tome a decisao política de mudar e adote medidas concretas no sentido de rever os 
seus procedimentos, buscando a .implantação de dispositivos mais eficazes que resultem 
em maior eficiência para todas as etapas do seu trabalho, o que, certamente, significará 
uma melhoria qualitativa da nossa representatividade. 

O Brasil inteiro anseia hoje por uma democracia moderna e estável. 
Se quisermos chegar a isso, contudo, teremos de primeiro modernizar o Legislativo e 
fortalecê-Io, pois é sabido que nao existe democracia forte com Legislativo fraco, nem 
democracia moderna com Legislativo antiquado. E quem deve tomar o primeiro passo no 
sentido de buscar o seu fortalecimento e a sua modernidade é o próprio Legislativo. 

O Senado Federal estava ciente disso quando lançou o Interlegis, e 
reforÇa agora essa iniciativa através de uma convocação nacional a todo o Legislativo, 
para que se una em tomo dessa linha de ação modernizadora. 
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A CAmara dos Deputados e o Senado Federal já deram inicio a um 
trabalho conjunto que visa a envolver todos os partidos em busca de uma maior agilidade 
e eficiência do Legislativo. Temos certeza de que essa convocaçao será plenamente 
atendida em todos os pontos do Pais, porque nlo há nenhum Legislativo que queira ficar 
é margem desse processo de profundas transformaçOes. 

o povo quer um Legislativo mais forte e mais eficaz. E os seus 
representantes, com toda a certeza, querem a mesma coisa. O Congresso Nacional está 
caminhando vigorosamente nessa direçao. 

Senador Antonio Carlos Magalhles 
Presidente do Senado Federal 

., 

' lO 



11- REUNIOES PREPARATÓRIAS 



11 - REUNIOES PREPARATÓRIAS 

Em obediência ao disposto no art. 57 da Constituição Federal e no art. 3°, "dO, do 
Regimento Intemo, o Senado Federal realizou, a 4 de fevereiro, duas reuniOes preparatórias, tendo 
por finalidade a eleiçAo do Presidente da Casa e demais Membros da Mesa, para exercerem o 
mandato nas 3- e 4- Sessões legislativas da soa legislatura. 

As 14:30 horas, sob a presidência do Senador José Sarney, e com a presença de 
81 Senadores, deu-se inicio à primeira reuniAo, tendo por finalidade a eleição e posse do Presidente 
do Senado, apresentando-se como candidatos os Senhores Senadores Antonio Cartos MagalhAes, 
do Partido da Frente Uberal- PFl, e lris Rezende, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
-PMDB. 

Procedida a votaçAo, foi apurado o seguinte resultado: 
Senador Antonio Cartas MagalhAes ....... 52 votos; 
Senador lris Rezende .............. ............... 28 votos; e 
Em branco ....... ........................................ 01 voto. 

o Senador José Sarney proclama eleito e empossado o Senador Antonio Cartos 
MagalhAes, que profere o seguinte discurso: 

'Sr-s e Srs. Senadores, assumo a Presidência do Senado da República, 
conseqQentemente do Congresso Nacional, com plena consciência dos meus deveres para com o 
Pais e o regime democrático. 

Na desigualdade de cada um de nós, que todos sabemos existir, pois é própria da 
condiçAo humana, somos porém todos iguais, pois temos a mesma origem: o voto popular. O voto 
popular que recebemos dos nossos concidadAos para realizar um trabalho digno, à altura dos 
anseios do Pais. 

O momento é de afirmaçAo, dai julgar necessário, de logo, acentuar a 
independência do legislativo, que jamais poderá se confundir com desarmonia entre os Poderes. 
Ao contrário, a harmonia entre 08 três Poderes, tal como prescrita na Constituição, é a pedra 
fundamental sobre a qual se assenta a sociedade politicamente organizada. Rendo aqui, em nome 
do Pod!'r legislativo, O meu respeito aos Poderes Executivo e Judiciário. 

Neste final de século e de milênio, nós todos, as lideranças do Brasil, democrático 
e estabilizado, temos a grave responsabilidade, a obrigaçAo mesmo, de desenhar um projeto de 
pais que almejamos, agora e no futuro, e que haveremos de legar aos nossos descendentes. 

O Brasil espera muito de nós. NAo vamos decepcioná-Io. Acha-se aberta uma 
janela de oportunidade para que prossigamos na construçAo do pais poderoso, rico e socialmente 
mais justo que temos a chance histórica de lançar no século que se avizinha. 

Temos que dotar o Poder Executivo dos instrumentos legais indispensáveis às 
reformas que o povo reclama e é do nosso dever ouvir o seu clamor. Assim procedendo, teremos a 
autoridade para nAo permitir que as nossas atribuições sejam subtraldas, o que contraria a própria 
harmonia dos Poderes a que me referi. As reform~s . estio ai para que votemos em tempo hábil, 
sem pressões, é verdade, mas com a rapidez que o povo espera dos Congressistas. NAo 
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poderemos nos atrasar mais, num mundo cada vez mais ágil e competitivo, a exigir dos que 
elaboram as leis, autonomia e esplrito público, com a vido larga do rumo a seguir. 

Somos ainda um Poder fiscalizador por excelência e, como tal 010 deveremos 
abdicar de nossas funçOes. Mas, temos que dar o exemplo no pautar as nossas ações, a fim de que 
possamos reagir às criticas injustas e receber com humildade as reclamações q!J8 nos: do 
dirigidas. 

É com o exemplo de decência, integridade e eficiência no nosso trabalho que 
vamos nos impor, ainda mais, perante a opinião pública do Brasil. O Senado como é seré ainda 
mais respeitado. 

É do nosso dever encarar, de frente, dois problemas que, na minha convivência 
com meus colegas Senadores e Senadoras e com o povo em todos os quadrantes do Pais, sinto 
que nos afligem, e exigem pronta resposta do poder polltico: os desequillbrios sociais existentes, 
com uma pobreza crescente nas camadas populares, e a concentraçIo de riqueza, criando uma 
situaçAo a cada momento mais dificil para a harmonia e o progresso do povo brasileiro. As soluções 
010 do fbis, exigem coragem e renúncia, ação firme, porém nIo demagógica, certo que estou 
hoje, como ontem, de que nlo há problema insolúvel para a inteligência humana. 

O outro ponto é a reforma do Estado, que está em curso, e tem que ser 
completada. Nlo somos os maiores culpados pelo seu atraso, porém nossa parte terá de ser feita 
com a decido e a urgência que de nós espera o povo brasileiro. 

Cabe-me uma palavra que julgo necessária neste ensejo: o louvor ao trabalho, e 
010 temo em afirmar, ao êxito do Presidente Fernando Henrique Cardoso, à frente do Governo da 
República, Sua Excelência conseguiu, em dois anos, importantes feitos tanto na poIltica interna 
como na externa, merecendo por isso mesmo o aplauso da maioria do povo brasileiro e o 
reconhecimento internacional do novo e grande momento que o Brasil vive. Somos, também nós 
Congressistas, credores desse aplauso, porque, com esplrito de cooperaçIo, temos oferecido a 
legislação e o apoio indispensáveis ao eminente Senhor Presidente da República. 

Há um problema, porém, que sei necessitar de um encontro de pensamento e 
ação do Legislativo e do Poder Executivo. Refiro-me às Medidas Provisórias. Nem o Executivo 
poderé ficar sem dispor, em tempo hábil, dos meios para agir, nem o Legislativo poderé abrir mIo 
do seu direito, direi exclusivo, de legislar. Tenho certeza de que nem o Executivo nem o Congresso 
poderio se sentir bem e cantar Ioas ao regime democrático se nlo encontramos, espero que em 
curto perlodo, uma solução para o problema. A demora poderé tornar-se um impasse, em prejulzo 
tara a sociedade. Mais que procurar culpados, pois ambos os Poderes o do, precisamos 
tncontrar o caminho da racionalidade para se extirpar ou se reduzir o mal. Vamos trabalhar nesse 
~, e estou convicto de que encontraremos, também, no esplrito conciliador e democrático do 
P.residente Fernando Henrique, cuja passagem por esta Casa honra o Parlamento, um aliado do 
~oder Legislativo na busca ~os objetivos maiores desta Nação. 

Tenho a responsabilidade de suceder ao Presidente José Sarney, cuja 
competência na vida pública, pontilhada de êxitos e notáveis serviços ao Brasil, voltou a brilhar na 
Presidência do Senado, função onde reafirmou o seu acendrado amor à democracia, dirigindo com 
habilidade e esplrito público nossa Casa. As suas realizações estio à vista de todos, a merecer a 
unênime aprovação dos seus pares, como vimos hoje nesta Casa, neste dia. 

O Presidente José Sarney cumpriu, mais uma vez, o seu dever para com as 
instituições do Pais, dirigindo o Senado com equillbrio, bom senso e, sobretudo, com a dignidade 
indispensável ao perfeito exerclcio do mandato. Presidente José Sarney: obrigado, em nome de 
todos os seus colegas, que o respeitam e admiram. 
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v. ex- fez muito, porém nAo poderia fazer tudo. Com humildade, proponho-me a 
continuar o seu trabalho e fazer o que estiver ao meu alcance para receber, ao final do mandato, as 
manifestaç6es de respeito e de aplauso que soube granjear nesta Casa. 

Espero ainda a perfeita interação do trabalho das duas Casas do Congresso, 
como existiu no biênio que se finda, graças à capacidade e à experiência do eminente Presidente 
José Sarney, assim como à invulgar competência do Deputado Luiz Eduardo, um autêntico simbolo 
dos novos e já notéveis lideres politicos do Brasil. 

Devo uma palavra ao meu ilustre competidor, o Senador lris Rezende. Homem 
público com significativos serviços prestados ao seu Estado e ao Pais, soube disputar o pleito sem 
perder um só instante as suas caraderfsticas de parfamentar lhano e lutador incansável pelas 
causas que lhe parecem justas. Reitero ao Senador lris Rezende o testemunho da minha estima e 
respeitoso apreço. 

Nos últimos anos, dois eminentes e saudosos conterTtneos meus exerceram a 
Presidência do Senado: Luiz Viana Filho e Nelson Carneiro. 

Nelson carneiro foi jornalista e parfamentar brilhante, tanto na CAmara como no 
Senado. Foi uma vida dedicada à politica e os seus feitos nesta Casa do recentes e sempre 
lembrados. 

Luiz Viana Filho, de quem fui amigo fratemal, em longo perfado de minha vida, a 
despeito dos vinte anos de idade que nos separavam, honrou o Congresso nas duas casas: na 
CAmara, onde fui seu colega, e no Senado Federal. Govemou a Bahia, foi Ministro de Estado, 
jomalista e membro da Academia Brasileira de Letras. Educado e elegante, culto e probo, dá o 
nome à Biblioteca do Senado. Com ele aprendi e ensinei. ~ uma grande saudade que guardo. 

SAo dois exemplos a seguir. 

Sr-.. Senadoras e Srs. Senadores, nAo me falte a ajuda divina, do meu Senhor do 
Bonfim, que do alto da sagrada colina, na Bahia, há de me inspirar, como tem inspirado até aqui, 
para que eu possa sempre merecer o amor da minha terra e o respeito do Brasil. 

Octévio Mangabeira, que honrou este Senado, certa feita afirmou: 

-Se algum dia, na vida pública, eu tiver de faltar aos meus deveres de 
lealdade à Bahia, aos meus deveres de lealdade ao Brasil, peço a Deus que me 
fulmine na véspera-o 

Conformando os dizeres do grande baiano, acrescento o meu dever de lealdade 
ao Congresso, agora mais do que nunca, elevado que fui à Presidência desta Casa. 

Srs. Senadores e Sr-.. Senadoras, vamos juntos cumprir o nosso destino: com 
tolerAncia mas com decido; com coragem, pertinácia e espirito público, sabendo que, embora 
nAo esteja inscrito no portal deste Senado, Iê-se em nossa consciência que só a liberdade é 
etema, só a democracia assegura o reino da liberdade. 

Muito obrigado." 
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A segunda re4n.iAo, destinada é ~leiçAo e posse do Primeiro e Segundo Vice
Presidentes, do.s Secretários e dos Suprentes de Secretário da Mesa do Senado Federal para o 
biênio 1997/1998, teve inicio és 20:03 horas e procedida a votaçAo apurou-se o seguinte 
resultado: 

- Senador Geraldo Melo, 1° Vice-Presidente, com 76 (setenta e seis) votos; 
- Senadora Júnia Marise, 2° Vice-Presidente, com 67 (sessenta e sete) votos; 
- Senador Ronaldo Cunha lima, 1° Secretário, com 78 (setenta e oito) votos; 
- Senador Carlos Patroclnio, ~ Secretário, com 76 (setenta e seis) votos; 
- Senador Flaviano Melo, 3° Secretário, com 70 (setenta) votos; 
- Senador Lucldio Portella, 4° Secretário, com 74 (setenta e quatro) votos; 
- Senadora Emllia Fernandes, 1° Suplente de Secretário, com 71 (setenta e um) votos; 
- Senador Lúdio Coelho, 2° Suplente de Secretário, com 74 (setenta e quatro) votos; 
- Senador Joel de Hollanda, 3° Suplente de Secretário, com 76 (setenta e seis) votos; 
- Senadora Marluce Pinto, 4° Suplente de Secretário, com 64 (sessenta e quatro) votos; 

Fica assim constituida a Mesa do Senado Federal para o biênio de 1997/1998: 

Presidente 
Senador Antonio Carlos MagalhAes - PFL-BA 

1° Vice-Presidente 
Senador Geraldo Melo - PSDB-RN 

r Vlce~resldente 
Senadora Júnia Marise - Bloco-MG 

1° Secretário 
Senador Ronaldo Cunha Lima - PMDB-PB 

r Secretário 
Senador Carlos Patrocinio- PFL-TO 

3° Secretário 
Senador Flavi.ano Melo - PMDB-AC 

4° Secretário 
Senador Lucídio Portella - PPB-PI 

Suplentes de Secretário 
Senadora Emília Fernandes - PTB-RS 

Senador Lúdio Coelho - PSDB-MS 
Senador Joel de Hollanda - PFL-PE 
Senador Marluce Pinto - PMDB-RR 

16 



III-INSTALAÇÃO DA SESSÃO LEGISLATIVA 



111 - INSTALAÇÃO DA SESSÃO LEGISLATIVA 

Em obediência ao que preceitua o art 57 da ConstituiçAo Federal, as duas Casas do Con
gresso Nacional, sob a Presidência do Senador Antonio Carlos Magalhaes, reuniram-se solenemente, às 16:00 
horas do dia 17 de fevereiro, a fim de instalarem os trabalhos da Terceira Sessao Legislativa Ordinária da 50" 
Legislatura. 

Estando presente o Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro José Paulo Se
púlveda Pertence, o Senador Antonio Carlos Magalhae&, Presidente do Congresso Nacional, o convida a com
pora Mesa. 

A mensagem prevista no art 84, XI, da ConstituiçAo foi entregue pelo Senhor Ministro de 
Estado, Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Or. Clóvis de Barros Carvalho, e lida em Plenário 
pelo Senhor Deputado Ubiratan Aguiar, 1° Secretário da Mesa do Congresso Nacional. 

Na ocasilo, o Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Antonio Carlos Magalhaes, 
proferiu o seguinte discurso: 

·Sr. Presidente da CAmara dos Deputados, Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Srs. Ministros de Estado, Sr. Governador do Distrito Federal, Srs. Embaixadores, autoridades civis, milit2~s e 
eclesiásticas aqui presentes, meus colegas Congressistas: 

AD instalar a Terceira Sessao Legislativa Ordinária da aOinquagésima Legislatura, Quero 
reafirmar a minha crença na força das instituições livres, no dever do Congresso Nacional de preservá-~:::. .. e 
aperfeiçoã-las. 

Se é verdade que o mundo vive conturbado por crises pollticas, econOmicas e sociais - e 
nesse contexto se encontra também o Brasil -, sao inegáveis, entretanto, os grandes avanços que nos últi,.,os 
anos o Pais alcançou, o que nos valeu o respeito intemacional e a deferência com que hoje somos tra~:: :.. 

A prática do regime democrático, a imprensa livre, o diálogo permanente da sociedade com 
os seus representantes, o respeito à cidadania, à liberdade de pensamento, ti atuaçao profissional das Forças I 
Armadas, à convivência responsàvel e harmoniosa entre os Poderes da República, sao conquistas memorá- I 
veis de um Pais que hoje se coloca na hierarquia dos que representam o escol das sociedades livres. '1 

Esse ufanismo, justificável, entretanto, nlo me impede de voltar a insistir na aftica à terrlvel 
desigualdade social que nos divide, com uma concentraçao de renda cada vez maior entre regiOes e setores 
da populaçlo, uma parábola cruel, de origens históricas, que persiste às vésperas do Terceiro Milênio e que 
precisa ser enfrentada. 

E nós, Congressistas, que somos os mais autênticos representantes do povo, temos a 
obrigaçao de lutar incessantemente para superar e, quando nao posslvel fazê-/o, diminuir tais desigualdades. 

Cabe ao Poder Polltico encontrar soIuçOes a curto e médio prazos, com a utilizaçao dos 
mecanismos próprios do governo, sem que se comprometa a economia de mercado, embora esta nao deva 
ser tratada como verdade absoluta. 

Por ela nlo podemos ser escravizados e nem comprometer a nossa identidade nacional. 

Existem soIuçOes, sim, e vamos caminhar ao seu encontro. 

Precisamos de um Estado ágil, eficiente, e dai a necessidade urgente de se aprovarem as 
reformas indispensáveis ao bom funcionamento da máquina estatal, livre do corporativismo que emperra a 
açao governamental e de estarmos atentos ti era de globalizaçlo que, queiramos ou nao, o mundo vive. 
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Não desejo lamentar, agora - e tenho autoridade para fazê-Io,pois muitas vezes fui voz 
isolada no Conselho Nacional de Informática - CONIN -, o quanto se perdeu, comprometendo o crescimento do 
Pais, com a vesga polltica de informática. 

Enquanto o mundo progredia, em nome de um falso nacionalismo mantinha-se o privilégio 
de uns poucos com prejulzos incalculáveis para uma geraçao de brasileiros e o desenvolvimento da Naçao 
como um todo. sao muitos os exemplos. 

Mas, em vez de IamentaçOes, que nos sirvam de liçao para evitarmos a repetiçao dos 
mesmos erros, ainda agora defendidos pelos pregadores do passado ou seus diligentes seguidores. 

A visao equivocada nao era de um ou mais partidos pollticoS, mas de segmentos da s0cie
dade, derrotados no julgamento popular, que nao queriam ou nao querem perceber que o mundo mudou e que 
nao se pode mais permanecer parado, blblica estátua de sal olhando para trás, quando se tem de andar ace
leradamente em busca do tempo perdido. 

Convido-os, meus colegas e amigos Senadores e Deputados, ao exame das reformas, seu 
estudo acurado e sua conseqOente votaçAo. ~ um ato de patriotismo. ~ o que de nós espera, ansiosamente, o 
povo brasileiro. 

Vamos realizar esse trabalho com independência, imunes a pressOes, pois é nossa a re
presentaçao legitima para fazê-lo. 

Exerçamos esse direito no cumprimento dos nossos deveres e, mais uma vez, teremos o 
reconhecimento da NaçAo, atendida, agradecida e satisfeita. 

A imagem do Congresso Nacional perante a opiniao pública advém, em grande parte, de 
nós mesmos, quando cumprimos e quando não cumprimos o nosso dever. ~ esta a verdade. 

E ninguém duvide. O Congresso Nacional vai cumprir rigorosamente os seus deveres, com 
independência e sempre com os olhos voltados para os mais legltimos interesses do Pais e do seu povo. 

Existem numerosos e importantes projetos que deverao ser analisados nesta Casa, apro
vados ou nao. Mas têm que ser analisados. Nao é aceitável nem compreenslval a omissao deste Poder, que 
tem por inarredável obrigaçAo decidir. 

Não podemos, nao devemos, por exemplo, postergar a apreciaçao do Orçamento do Pais, 
como ocorre há muitos anos, com conseqOências graves para a administraçao dos recursos públicos. 

Ou se cumpre a Lei de Diretrizes Orçamentárias ou seja ela abolida por total inutilidade. 

O Orçamento tem que ser votado antes do encerramento da Sessao Legislativa Ordinária, 
para entrar em vigor no primeiro dia do ano seguinte, nao ocorrendo, assim, graves descontinuidades na açao 
governamental e prejulzos administrativos para a NaçAo. 

Nesse sentido, existem propostas de emendas à ConstituiÇao que precisam ser decididas 
pelo Congresso Nacional. Para tanto, é importante que haja modificaçOes e que o Governo envie em tempo 
hábil- nao em 31 de agosto - sua proposta, e o Legislativo proceda com lisura, rigor e acuidade no estudo da 
Lei de Meios. 

Não é exemplo edificante - insisto - o processo de discussao e votaçao do Orçamento da 
República que vem sendo praticado no Congresso Nacional. 

~ preciso mudá-lo. 

E vamos fazê-lo. 

Informo a Vossas Excelências e, em particular, ao Ministro Sepúlveda Pertence aqui pre
sente, que decidiremos no Senado, breVemente, talvez em 30 dias, uma matéria que angustia o Judiciário e a 
NaçAo: o efeito vinculante. 

Ao mesmo tempo, adianto que, nos próximos seis meses, entregaremos à NaçAo o novo 
Código Civil, que há muito tramita no Legislativo. ~ preciso que o votemos. E nós o faremos. 
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para o Pais. 

Senhores Congressistas, estoucer1D de que 1997 será um ano de intenso trabalho legis
lativo. Como também tenho a convIcçIo da nossa competência e do nosso esplrito público no escutar OS an
seios do povo brasileiro para melhor servir ao Poder que representamos. 

Nós somos a tribuna do povo. Somos e estamos como um espinho cravado no ceme do 
Poder. Dal temos que decidir. 

Aproveito o ensejo para manifestar a cer1aza de que, através de amplo entendimento com o 
Executivo, vamos resolver, definitivamente, o problema das medidas provisórias, porque o lugar de legislar é 
no Congresso. 

Temos de construir o futuro e nIo lamentar, inermes e inertes, o tempo perdido. E essa 
construçlo só se fanli com a destrulçlo do comportamento feudal dos vassalos de liturgias retrógradas. 

Haveremos de encoilbar formas que eliminem a angústia dos excluldos e rejeitados, lem
brando quantos paralsos jé se construirem nas trevas do desespero, mas sem esquecer o que diziam os anti
gos, °as leis 110 inúteis quando os coraçOes nIo mudamO. t: preciso mudar o coraçao dos povos e dos legis
ladores, para que as leis tenham a verdadeira efIcécia. 

Sejamos autênticos, sejamos nós mesmos. t: preciso construir e velar por nosso Pais, para 
que ele nIo perca a fé em si mesmo, porque nIo pode perder a fé na verdade. 

Tenho cer18za - repito - de que o ano de 1997 será pródigo de trabalho e de realizaçOes 
em beneflcio do povo brasileiro. Assim sendo, com as bênçIo8 de Deus, declaro instalados os trabalhos da 
Terceira Sesslo Legislativa Ordinéria da QQinquagésirna Legislatura. 

Era o que tinha a dizer." 
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IV _ O SENADO FEDERAL NA 3· SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 50· LEGISLATURA 



A - REPRESENTAÇÃO DOS ESTADOS 
E DO DISTRITO FEDERAL 

A representaçlo dos Estados e do Distrito Federal no Infcio da 3· Sesslo 
Legislativa Ordinária da soa Legislatura, ficou assim constitufda: 

AC - Flaviano Melo 
Nabor Júnior 
Marina Silva 

AL - Guilherme Palmeira 
TeotOnio Vilela Filho 
Renan calheiros 

AI' - José Samey 
Sebastiao Rocha 
Gilvam Borges 

ANo - Gilberto Miranda 
Jefferson Peres 
Bernardo cabral 

BA - Josaphat Marinho 
Waldeck Omelas 

PA - Coutinho Jorge 
Jáder Barbalho 
Ademir Andrade 

PB - Ney Suassuna 
Humberto Lucena 
Ronaldo Cunha Lima 

PR - José Eduardo 
Osmar Dias 
Roberto RequiA<> 

PE - Joel de Hollanda 
car10s Wilson 
Roberto Freire 

Antonio car10s Magalhaes 

PI -. Lucldio Portella 
Hugo NapoleAo 
Freitas Neto 

CE - Beni Veras 
Sérgio Machado 
Lúcio AJcantara 

DF - ZValmir campelo 
Lauro campos 
José Roberto Arruda 

ES - ÉIcio Alvares 
Gerson camata 
José Ignacio Ferreira 

GO - Onofre Quinan 
3Mauro Miranda 
41ris Rezende 

RJ - 1 Darcy Ribeiro 
Artur da Távola 
Benedita da Silva 

RN - Fernando Bezerra 
Geraldo Melo 
José Agripino 

RS - Pedro Simon 
Emllia Fernandes 
José Fogaça 

RO - Odacir Soares 
José Bianco 
Emandes Amorim 

1 Em virtude do falecimento do Senador Darcy Ribeiro, ocorrido em 17.2.97, reassumiu, em 25.2.97, o 
mandato de Senador, pela Representaçao do Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Abdias Nascimento, adotando o 
nome parlamentar de Abd ... Nascimento e integrando a bancada do Partido Democrático Trabalhista - PDT. 
2 Renunciou ao mandato de Senador da República em 12.11.97, para assumir o cargo de Ministro do Tribunal 
de Contas da UniA<>. E, em 13.11.97, tomou posse e assumiu a representaçao do Distrito Federal o seu 1° 
Suplente, o Sr. Ildeu Leonel Oliveira de Paiva, adotando o nome parlamentar de Leonel Palva, e integrando a 
bancada do Partido da Frente Liberal- PFL. 
3 Entrou de licença para tratar de interesses particulares, pelo prazo de 121 (cento e vinte e um) dias a partir de 
19.8.97, conforme leitura e aprovaçAo, em 13.8.97, do Requerimento nO 566/97, de sua autoria. Em 19.8.97, 
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MA - Epitácio Cafeteira 
Edison LoMo 

5 6Francisco Escórcio 

MT - Júlio Campos 
Jonas Pinheiro 
Carlos Bezerra 

MS - Levy Dias 
RamezTebet 
Lúdio Coelho 

MG - Júnia Marise 
Francelino Pereira 
Regina AssumpçAo 

RR - Joao França 
Marluce Pinto 
RomeroJuca 

SC - EsperidiAo Amin 
Casildo Maldaner 
Vilson KleinDbing 

SP - Eduardo Suplicy 
José Serra 
RomeuTuma 

SE - José Alves 
AntOnio Carlos Valadares 
José Eduardo Dutra 

TO - JoAo Rocha 
Carlos Patroclnio 
Leomar Quintanilha 

Ao final da 3· Sesalo legislativa Ordinéria da soa Legislatura, 
a representaçlo dos Estados e do Distrito Federal ficou 

assim constiturda: 

AC - Flaviano Melo 
Nabor Júnior 
Marina Silva 

AL - Guilherme Palmeira 
TeotOnio Vilela Filho 
Renan Calheiros 

AP - José Samey 
Sebastiao Rocha 
Gilvam Borges 

AM - Gilberto Miranda 
Jefferson Peres 
Bernardo Cabral 

PA - Coutinho Jorge 
Jáder Barbalho 
Ademir Andrade 

PB - Ney Suassuna 
Humberto Lucena 
Ronaldo Cunha Lima 

PR - José Eduardo 
Osmar Dias 
Roberto RequiAo 

PE - JoeI de HoIlanda 
Carlos Wilson 
Roberto Freire 

conforme comunicaçao sinO, o senhor Albino Gonçalves Boaventura, seu 1° Suplente, tornou posse e assumiu 
a representaçao do Estado de Goiás, adotando o nome parlamentar de Albino Boaventul'll e integrando a 
bancada do PMDB. 
4 Em 22.5.97, 'Comunicou seu afastamento do exerclcio do mandato, a partir desta data, para assumir' o cargo 
de Ministro de Estado da Justiça. Na mesma data, tornou posse o Senhor Otoniel Machado Carneiro, 1° 
Suplente convocado, adotando o nome parlamentar de Otonlel Ibcluldo e integrando a bancada do PMDB. 
5 Retoma às atividades parlamentares o Senador BelIo parga, a partir de 28.2.97, em virtude do término de 
sua licença. 
6 Em 27.5.97, foi aprovado pelo Plenário pedido de prorrogaçAo da licença do Senador Alexandre Costa por 
mais 180 (cento e oitenta) d~, a partir de 7.5.97, permanecendo no exerclcio da SenatOria, o Senador BelIo 
Parga. 
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BA - Josaphat Marinho 
Waldeck 0meIaa 
Antonio cartas MagaIhIes 

CE - B«ti Veras 
S6fgio Machado 
UJcio AIcIntara 

DF - Leonel Paiva 
l..aIro campos 
Joe6 Roberto Anuda 

ES - ~Icio AJvares 
GerIOn camata 
Joe6 Ignécio Ferreira 

GO - Onofre Quinan 
Albino Boaventura 
OIDniel Machado 

MA - EpitécIo cafeteira 
Edison LobIO 
BeIIo Parga 

MT - JOio campos 
Jonas Pinheiro 
cartos Bezerra 

MS - Levy Dias 
RamezTebet 
Llldio Coelho 

MG - J(Jnia Marise 
FrwaIinO Pereira 
Regina AssumpçlO 

PI - Lucfdio Portela 
Hugo NapoIeIo 
Freias Neto 

RJ - Abdiaa NaIcirnentD 
MJI da TévOIa 
Benedita da SiIvII 

RN - Fernando Bezerra 
Geraldo Melo 
Joe6 AgrIpino 

RS - Pedro SImon 
Emlia Fernandes 
José Fogaça 

RO - Odacir Soares 
JoIéBianCO 
Emandea Amorim 

RR - Joio França 
Martuce Pinto 
Rornero Jucé 

se -EsperidiIo Amin 
C.1Ido Maldaner 
Vilson KleinObing 

SP - EdI8do SUpllcy 
Joe6Serra 
RomeuTuma 

SE - José Alves 
AntCnio cartoI V ..... 

27 

Joe6 Eduardo Dutr8 

TO - Joio Rocha 
cartoI patroc/nio 
Leomar Quintanh 



B-PARnDOSPOLrncos 

b.1 - Composição 

Ao iniciar-se a 3' Se.sio legislativa Ordinária da 5()1 Legislatura, 
a Representaçio Partidária no Senado apresentava a seguinte cornposiçio: 

ALAGOAS 
Renan Calheiros 

Gilvam Borges 

Humberto Lucena 
Ney Suassuna 
Ronaldo Cunha Uma 

Requião 

RORAIMA 
Martuce Pinto 
3Joio França 

SANTA CATARINA 
Casildo Maldaner 

1 Em 22.5.97, comunicou seu afastamento do exen:fcio do mandato, a partir desta data, pera assumir o cargo 
de Ministro de Estado da Justiça. Na mesma data, tomou posse o Senador Otoniel Machado, integrando a 
bancada do PMOB. 
2 Entrou de licença para tratar de interesses particulares, pelo prazo de 121 (cento e vinte e um) dias, a partir 
de 19.8.97. Em 19.8.97, o Senador Atino Boaventura tomou posse, integrando a bancada do PMOB. 
3 Em 2.10.97, foi lida comunicaçio feita pelo Senador do seu desligamento do P8Ilido do Movimento Dem0-
crático Brasileiro - PMOB, a partir do da 11.10.97, e fiIiaçio ao Partido Progressista Brasileiro - PPB. (OI. na 
389197, de 11.10). 
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Bernardo 
Gilberto Mirar.da 

Josaphat Marinho 
Antonio Carlos Magalhães 
Waldeck Omelas 

PERNAMBUCO 
Joel de Hollanda 

AMAZONAS 
Jefferson Peres 

RIO GRANDE DO NORTE 
José Agripino 

40dacir Soares 
José Bianco 

RORAIMA 
RomeroJucá 

SANTA CATARINA 
Vilson Kleinubing 

SERGIPE 
José Alves 

Coutinho Jorge 

PERNAMBUCO 
Câl~JS Wilson 

4 Em 20.8.97, comunicou o seu desligamento do Partido da Frente Liberal - PFL, e sua filiação ao Partido Tra
balhista Brasileiro - PTB (01. nll 300/97, de 20.8.97). 
5 Retomou às atividades par1amentares o Senador Bello Parga, a partir de 28.2.97, em virtude do término de 
sua licença. 
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r.~4A4 RIO PE JANEIRO 
BeniVeras Artur da Távola 
Sérgio Machado 
Lúcio Ak:Antara 

PISTRITO FEPERAL RIQ ~RANDE PQ t:iQBIE 
José Roberto Arruda Geraldo Melo 

IITO~1\nI J v SAQPAULQ 
José Ignácio Ferreira José Serra 

MAIO GROSSO DO SUL 
LúcIo Coelho 

p ~, ~ 7" "~=;" >'>~ """""''''H'' ~~~:%m::><?tffl :::w:~J<i:f:mr~f.'zru~fE<0~~rw'''', "'m:~(_ 
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ACBf PEBNAMBUCQ 
Marina Silva (Pl) Roberto Freire (PPS) 

BIO DE JANEIBQ 
Sebastião Rocha (PDT) Benedita da Silva (Pl) 

6Darcy Ribeiro (PDT) 

DISTRIIO FEpERAL SAOPAULO 
Lauro Campos (Pl) Eduardo Suplicy (Pl) 

MINAS GERAIS SEBGlpE 
Júnia Marlse (PDT) José Eduardo Dutra (Pl) 

Antônio car10s Valadares (PSS) 

~r Andrade (PSB) 

" , 
v ~ /T~:~~=~~~~r~~~~r:;:~7'~~';~~<~~~;rr~" ",'=>= v~ :,~~,>", :;~ 

. " , 
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li. ã.A..llll: '. . 
~. 

Epltácio cafeteira Emandes Amorim 

MATO GROSSO 00 SUL SANTA CATARINA 
Levy Dias Esperidião Amin 

PIAUj TOCANTINS 
Lucrdio Portella Leomar Quintanilha 

6 Em virtude do falecimento do Senador Darcy Ribeiro, ocorrido em 17.2.97, reassumiu, em 25.2.97, o man
dato Senador Abelias Nascimento, integrando a bancada do Partido Democrático Trabalhista· PDT. 
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7Valmir Campelo 

MINAS GERAIS 
Regina Assumpção 

100srnar Dias 

• ,y) (,' "'t l / ~>, .. ~ > ~ 

, " ~ ,,< ~/~ .,,;,-,"" w 

• , .!..&!..L~ 

José Eduardo 

RIO GRANPE DO SUL 
8EmRia Fernandes 

7 Renunciou ao mandato de Senador da República em 12.11 .97, para assumir o cargo de Ministro do Tribunal 
de Contas da União. Em 13.11 .97, tomou posse o Senador Leonel Paiva, integrando a bancada do Partido da 
Frente Uberal - PFL. 
8 Em 5.8.97, comunicou seu desligamento do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB. Em 26.8.97, comunicou que, 
a partir de 22.8.96, passou a integrar o Partido Democrático Trabalhista - PDT. 
9 Em 18.2.97, comunicou seu desligamento do PSL a partir de 14.2.97, e sua filiação ao Partido da Frente U
beral- PFL. 
10 Em 18.2.97, comunicou que, desde 10.2.97, está integrando a bancada do Partido da Social Democracia 
Brasileira - PSDB. 
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Ao final da 31 Sessão Legislativa Ordinária da SOl Legislatura, 
a Representação Partidária no Senado apresentava a seguinte composição: 

Renan Calheiros 

Gilvam Borges 

Gerson Camata 

Onofre Quinan 
Otoniel Machado 
Albino Boaventura 

MATO GROSSO 
Carlos Bezerra 

Guilherme Palmeira 

AMAZONAS 
Bernardo Cabral 
Gilberto Miranda 

Josaphat Marinho 
Antonio Car10s Magalhães 
Waldeck Omelas 
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Humberto Lucena 
Ney Suassuna 
Ronaldo Cunha Uma 

RORAIMA 
Marluce Pinto 

Bianco 



DISTRITO FEDERAL 
Leonel Paiva 

ESPIRITO SANTO 
Eleio Alvares 

MARANHAO 
Bello parga 
Edison Lobão 

MATO GROSSO 
Júlio campos 
Jonas Pinheiro 

MINAS GERAIS 
Francelino Pereira 

PERNAMBUCO 
JoeI de HoIlanda 

Beni Veras 
. Sérgio Machado 
Lúcio Alcântara 

- . 

RORAIMA · 
RomeroJucá 

SANTA CATARINA 
Vilson Klelnübing 

SAOPAULO 
Romeu Tu ma 

SERGIPE 
José Alves 

TOCANTINS 
Carlos Patrocrnio 
João Rocha 

Roberto Freire (PPS) 
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AMAPA 
Sebastião Rocha (PDn 

DISTRITO FEDERAL 
Lauro Campos (PT) 

MINAS GERAIS 
Júnia Marise (PDT) 

PA..BA 
Ademir Andrade (PSB) 

MATO GROSSO DO SUL 
Levy Dias 

Lucldio Portella 

Ernandes Amorim 

RIO DE JANEIRO 
Benedita da Silva (PT) 
Abdias Nascimento(PDT) 

RIO GRANDE DO SUL 
Emnia Fernandes (PDT) 

SAOPAULO 
Eduardo Suplicy (PT) 

SERGIPE 
José Eduardo Dutra (PT) 
AntOnio car10s Valadares (PSB) 

SANTA CATARINA 
Esperidião Amin 

TOCANTINS 
Leornar Quintanilha 

; , ' ... v ~;::.. ... ~ , ~ _ ~ -:-' ~ ~ " ' 

,/ >, < A" 

, , ~ y v ' ,-:-:<:~~~::::/ ' " , y " ""' ' 

Regina Assumpção , , 

PARANA 
José Eduardo 

- lÁ-
Odacir Soares 



b.2 - Situação Jurídica 
(Oficio nO 7.0641SJ-TSE, de 11.12.96) 

b.2.1 - Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB 

Registro definitivo: Processo nO 38, deferido em 30.11.81. 
Resoluçao nO 11.042 - Publicada no Diário da Justiça do dia 8.7.81. 

O Partido solicitou o registro do seu estatuto já adaptado à lei nO 9.096/95, 
mediante petiçao protocolizada sob nO 6723/96, da qual originou o Processo nO 128, Clas-
8818, DEFERIDO na data de 23/5/96 - Resoluçao nO 19.563 - Publicada no Diário da Justi-
ça do dia 11.6.96. I 

b.2.2 - Partido da Frente Liberal - PFL 

Registro Definitivo: Processo nO 81, Deferido em 11.09.86 
Resoluçao nO 13.067 - Publicada no Diário da Justiça do dia 15.10.86. 

O Partido solicitou o registro do seu estatuto já adaptado à lei nO 9.096/95, 
mediante petiçao protocolizada sob nO 391/96, da qual originou o Processo nO 72, Cla .. e 
18, DEFERIDO na data de 12.03.96 - Resoluçao nO 19.463 - Publicada no Diário da Justiça 
do dia 14.03.96. 

b.2.3 - Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB 

Registro Definitivo - Processo nO 142, Deferido em 11.09.89 
Resoluçao nO 15.494 - Publicada no Diário da Justiça do dia 25.10.89. 

.' .' I· 

o Partido solicitou o registro do seu estatuto já adaptado à lei nO 9.096195, 
mediante petiçao protocolizada so~ nO ~1666/96, da qual originou o Processo nO 109, 
Cla .. e 18, DEFERIDO na data de 25.04.96 - Resoluçao nO 19.531 - Publicada no Diário da 
Justiça do dia 21.05.96. . . 

b.2.4 - Partido Progressista Brasileiro - PPB 

Registro definitivo - mediante FUSÃO do PPRlPP - Processo nO 277 
Resoluçao nO 11 .165 - Publicada no Diário da Justiça do dia 18.03.82. 
Deferido em 16.11.95 - Resoluçao nO 14.074 
Publicada no Diário da Justiça do dia 15.12.95. 

O Partido solicitou o registro do seu estatuto já adaptado à lei nO 9.096/95, 
mediante petiçao protocolizada sob o nO 3871/96, da qual originou o Processo nO 104, 
Cla .. e18, DEFERIDO na data de 30.04.96 - Resoluçao nO 19.536 - Publicada no Diário da 
Justiça do dia 21.05.96. 
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11 Posterionnente, O Partido solicitou, mediante petição protocolizada sob o nO ' 
11663196, da qual originou o Processo nO 204, Classe 18, aditamento a seu estatuto, do 
que trata a Resolução nO 34/96 da Comissao Executiva Nacional, devidamente publicada no 
Diário Oficial da UniAo do dia 23.08.96, estando o mesmo sob a análise da Procuradoria
Geral Eleitoral. 

b.2.5 - Partido Socialista Brasileiro - PSB 

Registro Definitivo ~ Processo nO 113 - Deferido em 01 .07.88 
Resolução nO 14.354 - Publicada no Diário da Justiça do dia 08.03.89 

O Partido solicitou o registro do seu estatuto já adaptado à lei nO 9.096/95, 
mediante petição protocolizada sob o nO 6694/96, da qual originou o Processo nO 127, 
Classe 18, DEFERIDO na data de 14.05.96 - Resolução nO 19.551 - Publicada no Diário da 
Justiça do dia 14.08.96. 

b.2.6 - Partido Popular Socialista - PPS 

Registro Definitivo - Processo nO 172 - Deferido em 06.03.90 
Resolução nO 16.285 - Publicada no Diário da Justiça do dia 06.06.90. 

Mediante o Processo nO 12.481, o PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO -
PCB solicitou mudança de sigla, passando a chamar-se Partido Popular Socialista - PPS. 
Deferido em 19.03.92. - Resolução nO 17.930 
Publicada no Diário da Justiça do dia 26.05.92. 

O Partido solicitou o registro do seu estatuto já adaptadO à lei nO 9.096/95, 
mediante petição protocolizada sob nO 12443/95, da qual originou o Processo nO 74 Classe 
18, DEFERIDO na data de 14.05.96 - Resolução nO 19.551 - Publicada no Diário da Justiça 
do dia 05.06.96. 

b.2.7 - Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 

Registro Definitivo - Processo nO 36 - Deferido em 03.11.81 
Resolução nO 11.120 - Publicada no Diário da Justiça do dia 31.03.82 

120 Partido solicitou o registro do seu estatuto já adaptado à lei nO 9.096/95, 
mediante petição protocolizada sob nO 4086/96, da qual originou o Processo nO 106, elas-
8818, estando o mesmo sob a análise da Procuradoria Geral Eleitoral até a presente data. 

11 Conforme a Informaçlo nO 97/97, do TSE, de 18.07.97, os processOs referentes ao PPB e PTB continuam 
na Procuradoria-Geral Eleitoral, aguardando parecer. 
12 Conforme a InforrnaçAo nO 97/97, do TSE, de 18.07.97, os processos referentes ao PPB e PTB continuam 
na Procuradoria-Geral Eleitoral, aguardando parecer. 
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b.2.8 - Partido doa Trabal~ - PT 

Registro Definitivo - Processo nO 43 
Deferido em 11.02.82 - ResoIuçlo nO 11.165 
Publicada no Diário da Justiça do dia 18.03.82. 

O Partido solicitou o registro do seu estatuto já adaptado • Lei nO 9.096195, 
mediante petiçao protocolizada sob nO 3398196, da qual originou o Proc .. ao "'101, CIas
•• 18, DEFERIDO na data de 2.5.04.96 - ResoIuçIo no 19.530 - Publicada no Diário da 
Justiça do dia 13:05.96. 

b.2.9 - Partido Democritlco Traa.lhlata - POT 

Registro Definitivo - Processo nO 41 - Deferido em 10.11.81 
Resoluçao nO 11 .123 - Publicada no Diário da Justiça do dia 05.02.82. 

O Partido solicitou o registro do seu estatuto já adaptado • Lei nO 9.096195, 
mediante petiçao protocolizada sob nO 7810196. da qual originou o ProcMao nO 152, CI .. -
•• 18, estando o mesmo sob a análise da Procuradoria Geral Eleitoral. 
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c - DOS trDERES 

Nesta Sessão Legislativa, as lideranças funcionaram com a 
seguinte composição: 

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL 
L1der: Hugo Napoleão 
VICe-L1deres: Edison Lobao 

Francelino Pereira 
1 Joel de HoIlanda 
RomeroJucá 
2RomeuTuma 
.3JÚlio campos 

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB 
Uder: Jáder Barbalho 
VICe-Llderes: Nabor Júnior 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 
Ney Suassuna 
Gilvam Borges 
Femando Bezerra 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB 
Uder: Sérgio Machado 
4Vice-Llderes: Osmar Dias 

Jefferson Pêres 
José Ignácio Ferreira 
Coutinho Jorge 

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSiÇÃO (PT+PDT+PSB+PPS) 
Llder: 5José Eduardo Dutra (PT) 
6yjce-Llderes: Sebastiao Rocha (POT) 

AntOnio Carlos Valadares (PSB) 
Roberto Freire (PPS) 

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO - PPB 
Llder: Epitácio Cafeteira 
Vtce-llderes: Leomar Quintanilha 

EsperidiAo Amin 

1 Substituldo, em 24.2.97, pelo Senador Gilberto Miranda. 
2 Indicado em 5.3.97. 
3 Indicado em 25.7.97. 
4 Indicados em 20.3.97. 
5 Em 26.2.97, foi lido o Oficio nO 19/97, da bancada do Bloco Parlamentar de Oposiçao, comunicando a 
indicaçAo do Sen. José Eduardo Dutra para exercer a liderança do Bloco. 
S Indicados em 5.3.97. 
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PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB 
Llder: 7Valmir Campelo 
Vtee-Llder: 8Regina Assumpçlo 

LIDERANÇA DO GOVERNO 
Llder: ÉIcio Alvares (PFL-ES) 
Vtee-Llderes: Vilson K1einObing (PFL-SC» 

José Roberto Arruda (PSOB-OF) 
Ramez Tebet (PMOB-MS) 

7 Em 12.11.97, comunicou seu afastamento da Liderança do PTB, tendo em vista sua indicaçao para exercer o 
cargo de Ministro do TCU. Na mesma data, foi indicado o Senador Odacir Soares para exercer a referida 
funçao. 
8 Indicada em 4.3.97. Em 20.8.97, foi substitulda pelo Senador Odacir Soares (Df. 243/97, da Liderança do 
PTB). Em 4.12.97, foi indicada novamente para exercer a funçAo de Vtee-Llder do Partido, tendo em vista que 
o Senador Odacir Soares assumiu a Liderança no lugar do Senador Valmir Campelo em 12.11 .97. 
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o - AFASTAMENTO DO EXERCfclO DO MANDATO 
NOS TERMOS DO ART. 56, I, DA CONSTITUiÇÃO 

AD in~ ..... pnnnlle S •• 1o L.eglllatlva, permanecia afastado do exerclcio do mandato, desde 
8.5.96, o Senador ArtIndo Porto, Mlnltlro de Estado da Agricultura e do Abastecimento. 

Em 22.5.97, afatIDu .. do 8lGII'Ck:io do "'.lIdato, para attUmir o cargo de Ministro de Estado da Justi
ça, o Sellador lris Rezende, da repnJlllntaçlo do Estado de GoIés. 

E-RENÚNCIA 

o Senador Valmir Campelo, da representaçIo do Distrito Federal, comunicou sua re
nllncla ao mMdato de Senador da Rep(IbIIca, na S.IIo Deliberativa Ordinária do dia 12 de novembro de 
1997, para attUmlr o cargo de ....... 0 do Tribunal. Contas da UnIIo. 

40 

-- --- -------------------------------------------------------



F - O SENADO FEDERAL EM FUNCIONAMENTO 

Em obediência ao que preceitua o § 1° do art. 57 da ConstituiçAo Federal, o 
Senado deu inicio aos seus trabalhos do 1° perfodo da 3- SessAo Legislativa Ordinária da so
Legislatura no dia 17 de fevereiro (segunda-feira). 

f.1 - Presidência 

Agenda cumprida pelo Presidente do Senado, Senador Antonio Carlos Magalhl .. 

25.2.97 

26.2.97 

27.2.97 

3.3.97 

4.3.97 

5.3.97 

10:00 h 
11:00 h 

11 h30 mino 
12:00 h 

14 h 3Omin. 
15 h 3Omin. 
17 h 3Omin. 

10 h 30 mino 
15 h 30 mino 

11:00 h 
11 h 30 mino 
15 h 3Omin. 
17 h 30min. 

11:00 h 
11 h 30 mino 
14 h 3Omin. 
17 h 30 mio. 

10 h 3Omin. 

11 h 30 mino 
12:00 h 
13:00 h 

15 h 30 mino 
17 h 3Omin. 

11:00 h 
12:00 h 
13:00 h 

15h 30 mino 

- VISita do . ___ "...... , :-;,,_ N_, 
- Ministro da Aeronáutica, Lélio Viana Lobo 
- Ministro Extraordinário da PoIltica Fundiária, Raul Jungman 
- Conselho Nacional dos Secreb!irios de EducaçAo 
- Sessllo Deliberativa Ordinéria do Senado Federal 
- Ordem do Dia 
- Ministro do Planejamento, Anh')nio Kandir 

~ 

" 

- Deputado Michel Temer, Presidente da camara dos Deputados 
- Sessllo Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Ministro do STF Francisco Rezek 
- Ministro das ReIaçOes Exteriores, Luiz Felipe Lampreia 
- Sessllo Deliberativa do Senado Federal 
- Entrevista iA Revista Newsweek 

- Ministro da Fazenda, Pedro Malan 
- Presidente da Radiobrás, Maurllio Ferreira Uma 
- Sessllo Nilo Deliberativa do Senado Federal 
- Integrantes do 'National Council of Wortd Atraira Organizations -

NCWAO' 

- Reunillo com os Lideres do Governo no Congresso, na camara dos 
Deputados e no Senado Federal 

- Patriarca maronita do Llbano, cardeal Pierre Sfeir 
- Ministro da Saúde, cartos César Albuquerque 
- Almoço com o Ministro Pedro Malan. Local: Ministério da Fazenda 
- SessIIo Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Diretores da General Motors 

. 

- Sessllo Solene em Homenagem ao Dia Intemacional da Mulher 
- Ministro Marco Aurélio Mello, Presidente do TSE 
- Almoço com os Jomalistas AnceIrno Goes e Marcos StI Correa 
- SessIIo Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
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7.3.97 

11.3.97 

12.3.97 

13.3.97 

18.3.97 

16:00 h 

10:00 h 
11:00 h 

14 h mino 
16:00 h 

16 h 30 mino 
17:00 h 

11:00 h 
11 h 30 mino 
15 h 30 mino 
16 h45 mino 

10 h40 mino 

13:00 h 

15 h 3Omin. 

16:00 h 

17:00 h 

10:00 h 
15 h 30 mino 

17:00 h 

11:00 h 
11 h 40 mino 

14 h 30 mino 
15:00 h 
17:00 h 

/ 

- Doutor Geraldo da República 
- General Zenildo Zoroastro de Lucena, Ministro do Exército 
- Reunia<> com LIderes Partidários e do Governo na Câmara dos 

Deputados, no Senado Federal e no Congresso Nacional 
- Reunia<> da Mesa do Senado 

- VISita ao PRODASEN 
- Visita à Secretaria Especial de Editoraçao e PublicaçOes do Senado 

Federal 

Não Deliberativa do 
- Embaixador do Brasil na França, Carlos Alberto Leite Barbosa 
- Ministro Homero Santos, Presidente do TCU 
- Comitiva de Mulheres Parlamentares dos EUA 

- Governador de Sergipe, Albano Franco 
- Presidente do Grupo Matra-Hachette, Jean-Luc Largardére 
- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Ministro das RelaçOes Exteriores de Cuba, Roberto Robaina 

González 

- Sessão Solene do Congresso Nacional em homenagem ao 
Presidente da República Francesa, Jacques Chirac 

- Almoço em homenagem ao Presidente da República Francesa, 
Jacques Chirac, Local: Palácio do ltamaraty 

- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal. 

Conjunta do Congresso Nacional 
- Dom Mauro Morelli, Bispo Diocesano de Duque de Caxias 
- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Visita à Secretaria-Geral da Mesa 

- Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Dr. Clóvis 
Carvalho 

- Ministro da Previdência, Reinhold Stephanes 

- Encontro com o Senhor Presidente da República - Palácio do 
Planalto 

- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Reunião com os Presidentes das Comissões Permanentes 

Francisco Urbano 
- Doutor João Paulo dos Reis Velloso 
- Reunia<> com os LIderes Partidários e do Governo no Congresso, no 

Senado e na Câmara 
- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Governador do Wisconsin, Tommy Thompson 
- Senhor Pierre Valentin 
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.4.97 

11 h 45 mino 

12 h 15min. 
14 h 3Omin. 

15:00 h 

11 h 30min. 

12:00 h 

12 h 30 mino 
14 h 30 mino 

16 h 15 mino 
16 h 30 mino 

17:00 h 
17 h 30 mino 

11:00 h 
12 h 30 mino 

15 h 30 mino 

11 h 30 mino 
12 h 15 mino 

15:00 h 
15 h 3Omin. 

11 :00 h 

15:30 h 

- ReuniAo da COImisiSlc).lliretJora 
- Senadora Emllia Fernandes, acompanhada da Senhora Lamia 

Marouf Hassan 
- Presidente da FIESP, Car10s Eduardo Moreira Ferreira 
- Sesslo NIo Deliberativa do Senado Federal 
- Presidente do Banco Excel EconOmico, Ezequiel Nasser, e 

dirigentes da Cigna Corporation • 

da TV Manchete, 

da AçAo Empresarial 
- Par1amentares da Comisslo de Comércio da CAmara dos 

Deputados dos Estados Unidos da América 
- Senadora Benedita da Silva, acompanhada dos dirigentes do grupo 

Olodum 
- Sr. Emllio Odebrecht 
- SessIo NIo Deliberativa do Senado Federal 

- Governador do DF, Sr. Cristóvlo Buarque 
- General Roberto França Domingues 
- Sr. Ednaldo dos Santos Barros, Prefeito de Sento-SélBA 
- Sr. Fernando Gomes, Prefeito de ItabunaIBA 

- Sr. César Maia 
- Almoço - com o Exmo. Sr. Marco Maciel, VICe-Presidente da 

República - Palácio do Jaburu 
- SessIo Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Presidente da Hungria, Árpéd Goncz 
- Representantes do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos 
- Ministro Extraordinlllrio dos Esportes, Edson Arantes do Nascimento 
- SessIo Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

de Agrlllria, Desenvolvimento e 
Palácio do ltamaraty 

- Sessao Solene do Congresso Nacional em homenagem à memória 
do ex-Ministro Mário Henrique Simonsen 

- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
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1 

17.4.97 

24.4.97 

28.4.97 

29.4.97 

30.4.97 

7.5.97 

8.5.97 

12:00 h 
15 h 3Omin. 

16h 30 mino 

17:00 h 

10 h40 mino 
11:00 h 

15 h 30 mino 
17:00 h 

15 h 30 mino 

12 h20 mino 
14 h 30 mino 

15 h 30 mino 

11 h 30 mino 
12:00 h 

15 h 30 mino 
17 h 30 mino 

15 h 3Omin. 
16 h 3Omin. 

17:00 h 

15 h 30min. 

15h 30 mino 

11 h 30 mino 

15 h 30 mino 

11 h 30 mino 
15 h 30 mino 

- Sr. José Augusto Marques, Presidente da ABIDIB 
Brasileira para o Desenvolvimento das Indústrias de Base 

- Sr. Hon Doug KIdd, Presidente do Parlamento da NOva Zelândia 
- SessAo Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Ministro Ermes Pedrassani, Presidente do TST 
Ministro Wagner Pimenta, VICe-Presidente do TST 
Ministro Almir Pazzianotto, Corregedor-Geral do TST 

- Prefeita de Conceiçao do Jaculpe, Tania Yoshida 

José Eduardo 
- Sessao Especial destinada a homenagear o centenário da Academia 

Brasileira de Letras 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Solenidade de posse do Ministro Nelson Jobim no Supremo Tribunal 

Federal 

e na Câmara dos 
Deputados, no Senado Federal e no Congresso Nacional 

- SessAo Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Sr. Amir Gemayel, ex-Presidente do Llbano 
- SessAo NAo Deliberativa do Senado Federal 

Auditório PetrOnio Portella 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Oiretor-Superintendente da Fiat do Brasil, 
- Governador do Estado do Amapá, Joio Alberto Capiberibe 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Professor Marcelo Rebello de Sousa, Presidente do Partido Social 

Democrata de Portugal 

Deliberativa 
- Embaixador da Venezuela, Alfredo Toro Hardy 
- Reitor da Universidade de Guarulhos, Or. Antonio Veronese 

- Sessao Deliberativa Ordinária do 

- Sessao Deliberativa Ordinária do 

- VICe-Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
de Mello 

- Sessao Deliberativa do Senado Federal. 

Deputado Nicodemus Correia FalcAo 
- Missao Parlamentar da Ucrânia 

Estado de Sergipe, 

- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
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1 

.5.97 

11:00 h 

15 h 30min. 

12 h 3Omin. 

11 h 30 mino 
12:00 h 

15 h 30 mino 

15 h 30 mino 
18:00 h 

11 h 30 mino 
15h 30 mino 

10h 30 mino 

11:00 h 

15 h 30 mino 
16:00 h 

11h 30 mino 
12:00 h 

15h 30 mino 
17 h 30 mino 

- Embaixador da República Tcheca, Senhor Antonln Blazek 

- Sessao Solene do em ao 
sesquicentenário do nascimento de Antonio Frederico Castro Alves 

- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro 
- Almoço oferecido pela ABOIB - SaIAo Prata do Hotel Bonaparte 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

de 
Agricultura 

e 

- Almirante de Esquadra Carlos Edmundo de Lacerda, Secretflrio-
Geral da Marinha . 

- Presidente da PREVI, Senhor Jair Antonio Bilac 
- Presidente da BM&F, Senhor Manoel Cintra, acompanhado do 

Senhor Eduardo Rocha Azevedo, Conselheiro da BOVESPA, e do 
Deputado Ronaldo Caiado 

- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Ministro da Cultura, Sr. Francisco Correia Weffort 

- Senadores Joel de Hollanda, Teotonio Vilela Filho e Carlos Wilson 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Posse do Senador lris Rezende no cargo de Ministro da Justiça e do 
Deputado Eliseu Padilha no cargo de Ministro dos Transportes -
SaIAo Nobre do Palácio do Planalto 

- Solenidade comemorativa do Dia da Indústria - Auditório da CNI -
SBN Quadra 1, Bloco C - Ed. Roberto Simonsen 

- Sessao NAo Deliberativa do Senado Federal 
- Posse dos Ministros José Celso de Mello Filho e Carlos Mário da 

Silva Velloso, na Presidência e VICe-Presidência do Supremo 
Tribunal Federal, respectivamente - Plenário do STF 

- Procurador-Geral da República, Or. Geraldo Brindeiro 
- Senadora Júnia Marise acompanhada da Sra. Marlene Haas, 

Secretflria-Geral da Intemacional Socialista de Mulheres 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Ministro Extraordinário de Polltica Fundiária, Or. Raul Jungman 
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11.6.97 

17.6.97 

23.6.97 

11 h 30 mino 

15 h 30 mino 

09h 50 mino 
12:00 h 

15h 30 mino 
17h 3Omin. 

11:00 h 
11 h 30 mino 

15 h 30 mino 
17:00 h 

16 h 30 mino 

17:00 h 
17 h 30 mino 

10:00 h 
11:00 h 

11 h 30 mino 

15 h 30 mino 

15 h 30 mino 

mino 
11 h 30 mino 
15 h 30 mino 

19:00 h 

11:00 h 
15 h 30 mino 

15 h 15 mino 

15 h 30 mino 
16:00 h 

Eustáquio César Mota 
- Reunião da Comisdo Nacional para as ComemoraçOes do V 

Centenário do Descobrimento do Brasil 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- CerimOnia de Entrega de CondecoraçOes Ordem do Mérito Naval 
- Sr. JoAo Pedro Gouveia Vieira, Presidente do Sindicato dos 

Distribuidores de Combustlvel e Lubrificantes 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Lançamento do livro "Nordeste - Estratégia para o Sucesso", de 

autoria do ex-Governador de Sergipe, Or. JoAo Alves Filho. 

- Prefeito do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Femandez Conde 
- Presidente em exerclcio do TCU, Ministro Paulo Afonso Martins de 

Oliveira, acompanhado do Ministro Fernando Gonçalves 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Integrantes da Junta Diretora do Inter-American Dialogue 

Eduardo Menem 
- SecretáricrExecutivo da FundaçAo Nacional de Desenvolvimento da 

Educaçao - FNDE, José AntOnio Cartetti 
- Ministro do Supremo Tribunal Federal, limar Galvao 
- Despacho Intemo 

- Despacho Intemo 
- Senador Carlos Patroclnio, acompanhado de membros da 

FederaçAo Nacional dos Médicos, Conselho Federal de Medicina e 
Associaçao Médica Brasileira 

- Deputada Rita Camata, acompanhada de membros da Comisdo 
Especial da Mulher 

- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Sr. José AntOnio do Nascimento Brito, Presidente do Jomal do Brasil 
- Despacho Intemo 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Posse do Ministro limar GaIvAo na Presidência do TSE 

- Senhor Roberto Bomhausen, acompanhado do Senhor Pedro 
Moreira' Salles 

- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- 348 Reunião Ordinária do PFL. 

46 



30.6.97 

6.8.97 

7.8.97 

1 

13.8.97 

14.8.97 

18.8.97 

19.8.97 

11 h 30 mino 
15 h 3Omin. 

19:00 h 

14 h 3Omin. 
17:00 h 

h 

15 h 30 mino 

h 
14 h 3Omin. 
15 h 3Omin. 
17 h 30 mino 

10:00 h 
11:00 h 

11 h 30 mino 

15:30 h 

1 h 
11:00 h 

15 h 3Omin. 

10:00 h 
15:00 h 

09:00 h 
12 h45min. 
15h 3Omin. 

15 h 3Omin. 

16 h 3Omin. 
17 h 3Omin. 

18:00 h 

- Sr. Lubomir Soudek, Presidente da SKODA, acompanhado 
Embaixador A. BIazek, da República Tcheca 

- Governador do Estado do Tocantins, Sr. Jos6 Wilson Siqueira 
Campos 

- Sesslo Deliberativa Ordinária do Senado Fedefal 
- Sesslo do Congresso Nacional. 

nAo 
- Sr. Joaquim da Fonseca, Presidente da Confederaçlo das 

Associaç6es Comerciais do Brasil, acompanhado do Sr. Afif 
Domingos e representantes das federaçOes estaduais. 

- Solenidade de abertura da 1- TeIeconferência sobre 
Obtençao de Recursos Federais sem Intermediaçlo" 

- Sesslo Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

interno 
- Homenagem é memória do Ex-Presidente Ernesto Geisel 
- Sesslo Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Abertura da ExposiçIo Comemorativa da AquisiçAo da Biblioteca 

Particular do Senador Luiz Viana Filho 

interno 
- Juiz Raymundo C8r1os FigueirOa, Coordenador do CoI6gIo de 

Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho 
- Senhor Luiz C8r1os Bresser Pereira, Ministro da Adminiatlaçlo 

Federal e Reforma do Estado 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal. 

- Despacho Interno 
- Sesslo Deliberativa Ordinária do Senado Federal. 

-Concede ao 
- Sesslo Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Fórum de da - "O Estado DemOaético 
- Fórum Nacional da ConstruçAo Pesada - Reunilo-almoço 
- Sesslo Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Sesslo Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Sesslo Deliberativa do 
- Senhor Paulo Gaudenzi, Secreblirio de Cultura e Turismo do Estado 

da Bahia 
- Deputado Manoel Monteiro, Lidar do Partido Popular de Portugal 
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20.8.97 

2.9.97 

8.9.97 

10:00 h 
11 :00 h 
12:00 h 

15 h 30 mino 

11:00 h 

15 h 30 mino 
17 h 30 mino 

10 h 30 mino 

11:00 h 
15 h 30 mino 

11:00 h 

11 h 15 mino 
11 h 30 mino 
15 h 30 mino 
17 h 30 mino 

12:00 h 
15 h 30 mino 
20 h 30 mino 

11 h 

15 h 30 mino 

11:00 h 

14 h 30 mino 

- Entrevista à Rede Bandeirantes de Ràdio 
- Senhor Roberto Civita, Presidente do Grupo Abril 
- Embaixador Gazi Chidiac, da República Libanesa 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal. 

- Desembargador Paulo Medina, Presidente da Associaçao dos 
Magistrados Brasileiros 

- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Lançamento do livo "00 Fortran ... à Intemet, no Rastro da Trilogia: 

EducaçAo, Pesquisa e Desenvolvimento", de Tércio Pacitti 

- Presidente da Fundaçao Luso-Brasileira para o Desenvolvimento do 
Mundo de Llngua Portuguesa, senhor Pedro Rebelo de Sousa, 
acompanhado do Secretário-Geral, senhor AmAndio Silva, e do 
Curador, senhor Hermano Alves 

- Sessao Conjunta do Congresso Nacional 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Senhor Seymour Mullings, VJCe-Primeiro Ministro e Chanceler da 
Jamaica 

- Senhor Ney Natal, Diretor-Geral do TSE 
- Senhor VICente Chelotti, Diretor do Departamento de Policia Federal 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Senhor Giovanni Toniatti, Secretário de Minas e Metalurgia do 

Ministério de Minas e Energia 

- Recebe OS cumprimentos dos Diretores do Senado Federal 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Jantar em homenagem ao Presidente do Llbano 

- Sessao Solene do Congresso Nacional destinada a 
Presidente da República Libanesa, Elias Hraoui 

- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

o 

- Sessao Solene do Congresso Nacional destinada a homenagear o 
Presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio 

- Sessao Não Deliberativa do Senado Federal 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 

16.9.97 

18.9.97 

2.10.97 

1 h 
11:oo'h 

11 h 30 mino 

15:00 h 
15 h 30 mino 
17 h30 mino 

11:00 h 
12:00 h 

15 h 3Omin. 
17 h30 mino 

15 h 3Omin. 

10:00 h 

15h 30 mino 

10:00 h 
11 h 30 mino 

15h 3Omin. 

15h 30 mino 

10h 3Omin. 
13h 30 mino 

- Despacho interno , 
- Governador José Wilson Siqueira campos, do Estado do Tocantins 
- Senador , Lúdio Coelho, acompanhado do Senhor Renato 

Nascimento Oliveira, Coordenador Regional do Movimento Nacional 
dos Produtores Rurais 

- Senhora Paula Lavigne 
- Sesslo Deliberativa Ordinária dQ. Senado Federal 
- Senhor Pedro Pedrossian. 

- Doutor José Otávio Costa 
- Entrevista à Rádio CBN 
- Sesslo Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Senhor Alin Touraine 

- Sesslo Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Audiência pública da com a presença 
responséveis pela "0peraçI0 MIas Umpas' na Itália 

- Sesslo Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- CerimOnia de posse do Presidente e da Diretoria da Confederaçlo 
das AssociaçOes Comerciais do Brasil. 

- Despacho interno 
- Senhor Nelson Gomes da Silva, Presidente do TRF - 1- Regiao, 

acompanhado ,de juizes federais 
- Sesslo Deliberativa do Senado Federal. 

- SessIo Deliberativa Ordinária do Senado Federal. 

- Deputado Michel Temer 
- Partida para o Rio de Janeiro. 
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7.10.97 

14.10.97 

10.97 

23.10.97 

4. 11.97 

10 h 15 mino 

15 h 30 mino 
17h 30 mino 

15 h 30 mino 

12:00 h 

14 h 30 mino 

11:00 h 
11 h 30 mino 

15 h 30 mino 

15 h 30 mino 

9 h45 mino 
12:00 h 

15 h 30 mino 

11h 30 mino 
12 h 30 mino 

18:00 h 

14 h45 mino 
15 h 30 mino 

- CerimOnia de Imposição 
Forças Annadas 

- Sessa<> Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
-Inauguraçao da exposiçao "Cem Anos da Guerra de Canudos 1897-

1997". 

Egito 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal. 

- Assinatura de protocolos 
saúde 

- Recebe o Presidente dos Estados Unidos da América, Senhor 
William J. Clinton. 

- Senhor Pedro Ribeiro de Menezes, Embaixador de Portugal 
- Almirante de Esquadra Car10s Edmundo de Lacerda Freire, 

Secretário-Geral da Marinha 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Solenidade de 
Aeronáutico 
- Senhor Jorge Hugo Herrera Vegas, Embaixador da Argentina 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

- Embaixador da ~UE!CI8, 
- Ministro de Estado da Educaçao, Senhor Paulo Renato Souza 
- Lançamento do livro "Irineu Bornhausen - Trajetória de um Homem 

Público Exemplar", de autoria do Senhor VICtor Márcio Conder 

- Comissa<> de Constituição, Justiça e Cidadania 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
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10.11.97 

1.97 

13.11 .97 

14.11 .97 

12 h 3Omin. 

15 h 30 mino 
19 h 30 mino 

14 h 30 mino 
20 h 30 mino 

12 h 30 mino 

15 h 30 mino 
19:00 h 

11:00 h 

15 h 3Omin. 
17 h 30 mino 

10:00 h 

15 h 30min. 
17 h 30 mino 

9:00 h 

17:00 h 

17 h 30 mino 

18:00 h 

15 h 15min. 
15 h 30 mino 

- Embaixador da Suécia, Ser1lhor Ch~ster 1VI .. 'rmu .... n 

- Governadores Antonio Britto (RS), Maguito Vilela (GO), 'Cristovam 
Buarque (DF), Garibaldi Alves Filho (RN) 

- Almoço com o Ministro da Marinha, Almirante Mauro César 
Rodrigues Pereira 

- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- RecepçAo na Embaixada do Chile. 

- Sessao Nao Deliberativa do Senado Federal 
- Jantar em homenagem ao Excelentlssimo Senhor Car10s Saúl 

Menem, Presidente da República Argentina. 

em ao 
Presidente da República Argentina, Senhor Car10s Saúl Menem 

- Almoço na Embaixada da Argentina em homenagem ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso 

- Sessao Deliberativa OrcIinána do Senado Federal 
- Sessao Conjunta do Congresso Nacional. 

- Senhor Car10s Stopp, Presidente da Confederaçao Nacional de 
Dirigentes Lojistas, acompanhado de Presidentes das Federações 
Estaduais 

- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- CerimOnia de inauguraçao da exposiçao permanente ·0 Senado 

Brasileiro do Império à República". 

posse no Tribunal de 
Contas da Unia<> 

- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Senhor Femando Cata0, Secretário Especial de POllticas Regionais. 

- Sessao Nao Deliberativa ;;lu Federal 

- Embaixador Luiz Henrique Pereira da Fonseca, Embaixador do 
Brasil junto à República de EI Salvador 

- Desembargador Car10s Augusto Machado, Presidente do T JIDF, e 
Desembargador Edmundo Minervino Dias, Presidente do TRElDF 

- Embaixador Affonso Arinos de Mello Franco. 

Temer 

- Senhor Ralf Dahrendorf 
- Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal. 
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20:11.97 10:00 h - Despacho Interno 

~ 

15 h 30 rnin. - Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

21 .11 .97 10:00 h - Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

23.11.97 10:00 h - Sessao Deliberativa Extraordinária do Senado Federal 

24.11.97 10:00 h - Despacho Intemo 
15 h 30 mino - Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

25.11.97 11 :00 h - Despacho Interno 
15 h 30 mino - Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

10:00 h - Despacho Interno 
26.11 .97 12:00 h - Senhor Raul Jungmann, Ministro Extraordinária de Polltica Fundiária 

15 h 30 mino - Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

27.11 .97 10 h 30 mino - Entrevista à Revista Manchete 
11 h 30 mino - Senhor Murilo Macedo 
15 h 30 mino - Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

18:00 h - Celebraçao do ·Culto de Açao de Graças·, em comemoraçao ao Dia 
Nacional de Açao de Graças. 

01 .12.97 15 h 3Omin. - Sessao Nao Deliberativa do Senado Federal 
17:00 h - Vereador José Izar, Llder do PFL na Camara Municipal de sao 
19:00 h Paulo 

- Sessao Conjunta do Congresso Nacional 

02.12.97 10:00 h - Despacho Intemo 
15 h 30min. - Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

18:00 h - Sessao Conjunta do Congresso Nacional 

04.12.97 10 h 30 mino - Sessao Deliberativa Extraordinária do Senado Federal 
15 h 30 min. ' - Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

09.12.97 10 h 30 mino - Senhor Walter Moreira Salles Filho e Senhor Nelson Pereira dos 
Santos 

11 h 30 min - Deputado Geraldo Magela, Presidente da Unia<> Nacional dos 
Legislativos Estaduais, acompanhado dos Presidentes dos 
Legislativos Estaduais 

15 h 30 mino - Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
18 h 30min. - Festividades de abertura do Natal do Senado 

10.12.97 10:00 h - SessAo Deliberativa Extraordinária do Senado Federal 
15 h 30min. - Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
18 h 30 mino - Lançamento do livro · Pedro Aleixo, jornalista·. 

11.12.97 10:00 h - Sessao conjunta do Congresso Nacional 
18 h 30 mino - Sessao Deliberativa- Extraordinária do Senado Federal 

12.12.97 10:00 h - Sessao Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
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sendo: 

f.2 - Sessões 
t.2.1 - Realizadas 

o Senado Federal fez realizar 191 (cento e noventa e uma) sessOes plenárias, 

Deliberativas ordinárias ....... ... ..... 1 09 
Deliberativas extraordinárias ... ........ 6 
NAo-deliberativas ............ ... ....... ... 73 
Especiais .......... ... .. .................... ..... 3 

t.2.2 - Não realizadas 

Deixaram de ser realizadas 10 (dez) sessOes plenárias, sendo: 

04 - em virtude de feriados; 
01 - em virtude de coincidência do seu horário com o de sessAo conjunta do 

Congresso Nacional (art. 154, § 6",111, do RISF - redaçAo dada pela ResoluçAo nO 37/95); e 
05 - por motivo de força maior (art. 154, § 6", IV, do RISF - redaçAo dada pela 

ResoluçAo n ° 37/95). 

t.2.3 - As sessões especiais toram destinadas a: 

19.2 - 16:00 - destinada a reverenciar a memória do Senador Darcy Ribeiro, 
falecido no dia 17.2.97; 

15.4 - 11 :00 - destinada a homenagear o centenário da Academia Brasileira de 
Letras, nos termos dos Requerimentos nOs 112 e 128/97, dos Senadores Joel de Hollanda e 
outros Senadores; e 

26.6 - 11 :00 - destinada a registrar a passagem dos 300 anos de morte do orador e 
escritor Padre AntOnio Vieira, a completar-se no dia 18.7.97, nos termos do Requerimento nO 
392/97, do Senador Lúcio Alcântara e outros Senadores. 

t.2.4 - Nos tennos regimentais, em virtude de requerimentos aprovados pelo Plenário, o 
tempo dos oradores da Hora do Expediente das sess6es dos dias: 

20.3 - foi destinado a comemorar o Dia Intemacional pela EliminaçAo de todas as 
Formas de DiscriminaçAo Racial (RQS nO 183/97, do Senador Abdias Nascimento e outros 
Senadores); 
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23.4 - foi destinado a homenagear o centenário de nascimento de Alfredo da 
Rocha Viana Júnior (Pixinguinha) (RQS nO 245/97, do Senador Artur da Távola e outros 
Senadores); 

7.5 - foi destinado a homenagear a memória do educador Paulo Freire (RQS nO 
305/97, da Senadora Marina Silva e outros Senadores); 

13.5 - foi destinado a comemorar o 116° aniversário de nascimento do escritor 
brasileiro Afonso Henriques de Lima Barreto (RQS nO 290/97, do Senador Abdias Nascimento e 
outros Senadores); 

27.5 - foi destinado a comemorar o "Dia da África" (RQS nO 366/97, da Senadora 
Benedita da Silva); 

10.6 - foi destinado a comemorar o quarto centenário de falecimento do Beato José 
de Anchieta (RQS nO 349/97, do Senador José Ignácio Ferreira e outros Senadores); 

12.6 - foi destinado a homenagear os 175 anos da Maçonaria no Brasil (RQS N° 
246/97, do Senador Valmir Campelo e outros Senadores); 

6.8 - foi destinado a homenagear a memória do ex-Presidente Ernesto Geisel (RQS 
nO 435/97, do Senador Edison Lobão e outros Senadores); 

12.8 - foi destinado a comemorar o "Dia das Artes' (RQS nO 370/97, da Senadora 
Benedita da Silva e outros Senadores); 

14.8 - foi dedicado a homenagear o Sociólogo Herbert de Souza (Betinho) (RQS nO 
544/97, do Senador Lúcio Alcântara e outros Senadores); 

20.8 - foi dedicado a homenagear o "Dia do Maçom" (RQS nO 550/97, do Senador 
José Roberto Arruda e outros Senadores); 

27.8 - foi dedicado a homenagear a memória do ex-Presidente Getúlio Vargas, pelo 
transcurso do 43° aniversário de seu falecimento (RQS nO 572/97 - da Senadora Emília 
Fernandes e outros Senadores); 

2.9 - foi dedicado a comemorar a abertura da Semana Nacional do Jovem e a 
homenagear o Instituto Internacional da Juventude para o Desenvolvimento (RQS 622/97 - do 
Senador Valmir Campelo e outros Senadores); 

4.9 - foi dedicado a homenagear a Rede Amazônica de Rádio e Televisão pelo seu 
Jubileu de Prata (RQS nO 531/97 - do Senador Bernardo Cabral e outros Senadores). 

1°.10 - foi destinado a comemorar os cento e setenta anos do "Jornal do 
Commercio" (RQS nO 331/97, do Senador Artur da Távola e outros Senadores); 

1°.10 - foi dedicado a homenagear o "Dia Nacional do Vereador" (RQS nO 415/97 -
da Senadora Benedita da Silva e outros Senadores); 

54 



I 
I 
I 

6.10 - foi destinado à comemoração dos 9 anos de criação do Estado do Tocantins, 
pela Constituição de 1988 (RQS nO 822197, do Senador João Rocha e outros Senadores); 

9.10 - foi dedicado a homenagear o 200 aniversário da criação do Estado do Mato 
Grosso do Sul (RQS nO 789/97 - do Senador Ramez Tebet e outros Senadores); 

14.10 - foi dedicado a homenagear o ex-Senador Carlos Gomes de Oliveira (RQS 
nO 577/97 - do Senador Esperidião Amin e outros Senadores); 

15.10 - foi dedicado a homenagear o "Dia do Professor" (RQS nO 696/97 - da 
Senadora E"1í1ia Femandes e outros Senadores); 

16.10 - foi dedicado a homenagear o "Dia Mundial da Alimentação' (RQS nO 552197 
- do Senador Osmar Dias e outros Senadores); 

21 .10 - foi dedicado a homenagear o "Dia do Médico' (RQS 778/97 - do Senador 
João Rocha e outros Senadores); 

5.11 - foi destinado a comemorar o "Dia da Cultura e Ciência e o Dia do Cinema 
Brasileiro' (RQS nO 379/97 - da Senadora Benedita da Silva e outros Senadores); 

20.11 - foi destinado a homenagear o "Dia de Zumbi dos Palmares" (RQS nO 
415/97 - da Senadora Benedita da Silva e outros Senadores); 

4.12 - foi destinado à comemoração do nonagésimo aniversário do arquiteto Oscar 
Niemeyer, em 15.12.97 (RQS nO 436/97 - do Senador Roberto Freire e outros Senadores; 

9.12 - foi dedicado à comemoração especial do "Dia da Marinha" (RQS nO 790/97 -
do Senador Romeu Tuma e outros Senadores); 

10.12 - foi dedicado a comemorar o "Dia da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos' (RQS nO 383/97 - da Senadora Benedita da Silva e outros Senadores); 

11 .12 - foi destinado a comemorar o centenário da cidade de Belo Horizonte (RQS 
nO 331/97 - do Senador Francelino Pereira e outros Senadores); 

f.2.5 - Homenagens de pesar foram prestadas pelo falecimento: 

- do Deputado Federal Homero Oguido, na sessão do dia 24 de fevereiro, às 14:30 
horas, em virtude da aprovação do Requerimento nO 137/97, do Senador Osmar Dias e outros 
Senadores; 

- do Presidente Deng Xiao-Ping, da República Popular da China, na sessão do dia 
24 de fevereiro, às 14:30 horas, em virtude de aprovação do Requerimento nO 145/97, do Senador 
Lúdio Coelho; 
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- do ex-Deputado Gileno de Carli, de pernambuco, na sessão do dia 26 de 
- fevereiro, às 14:30 horas, em virtude de aprovação do Requerimento nO 154/97, dos Senadores 

Humberto Lucena e Roberto Freire; 

- do ex-Deputado Estadual e Constituinte Estadual de 1934 Carlos Eduardo 
Benevides, na sessão do dia 24 de março, às 14:30 horas, em virtude de aprovação do 
Requerimento nO 215/97, do Senador Lúcio Alcântara; 

- do ex-Senador Eurico Rezende, na sessão do dia 15 de abril, às 14:30 horas, em 
virtude de aprovação do Requerimento nO 264/97, do Senador Valmir Campelo e outros 
Senadores; 

- de Elpldio Reis, Presidente da Academia Sul-Matogrossense de Letras, na 
sessão do dia 29 de abril, às 14:30 horas, em virtude de aprovação do Requerimento nO 293/97, 
do Senador Ramez Tebet; 

- do Deputado Federal Eduardo Mascarenhas, ocorrido no dia 29.4.97, na sessão 
do dia 30 de abril, às 14:30 horas, em virtude de aprovação do Requerimento nO 300/97, do 
Senador Guilherme Palmeira; 

- do educador Paulo Freire, na sessão do dia 2 de maio, às 9:00 horas, em virtude 
de aprovação do Requerimento nO 301/97, do Senador José Eduardo Dutra e outros Senadores; 

- do ex-Senador Benjamim Farah, na sessão do dia 5 de maio, às 14:30 horas, em 
virtude de aprovação do Requerimento nO 302/97, do Senador Humberto Lucena e Josaphat 
Marinho; 

- do Desembargador Milton Malulei, na sessão do dia 13 de maio, às 14:30 horas, 
em virtude de aprovação do Requerimento nO 327/97, do Senador Ramez Tebet; 

- do Frei Damião Bozzano, da Ordem dos Frades Capuchinhos - OSMCAP, 
ocorrido em 31 .5.97, na sessão do dia 2 de junho. às 14:30 horas, em virtude de aprovação do 
Requerimento n° 378/97, do Senador Guilherme Palmeira e outros Senadores; 

- do ex-Senador Agenor Maria, na sessão do dia 17 de junho, às 14:30 horas, em 
virtude de aprovação do Requerimento nO 416/97, dos Senadores Geraldo Melo e Humberto 
Lucena; 

- do grande cientista e desbravador dos mares e rios do mundo, Jacques Yves 
Cousteau, que ocorreu no dia 24.6, na sessão do dia 26 de junho de 1997, em virtude de 
aprovação do Requerimento nO 462/97, do Senador Eduardo Suplicy e outros Senadores; 

- do Deputado Federal Ivo Mainardi, na sessão do dia 30 de junho, às 14:30 horas, 
em virtude de aprovação do Requerimento nO 464/97, dos Senadores Valmir Campelo e Osmar 
Dias; 

- do Sociólogo Herbert de Souza, "Betinho· , na sessão do dia 11 de agosto, às 
14:30 horas, em virtude de aprovação dos Requerimentos nOs 544, 545, e 546/97, dos Senhores 
Senadores, Lúcio Alcântara, Benedita da Silva, Pedro Simon e outros Senadores, 
respectivamente; 
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- do ex-5enador Carlos Gomes de Oliveira, na sessão do dia 18 de agosto, às 
14:30 horas, em virtude de aprovação do Requerimento nO 576/97, do' Senador Esperidião Amin; 

. 
- do ex-Senador Moacyr Duarte, na sessão do dia 19 de agosto, às 14:30 horas, 

em virtude de aprovação do Requerimento nO 580/97, do Senador Geraldo Melo; 

- da Princesa de Gales, Diana Spencer, na sessão do dia 2 de setembro, às 14:30 
horas, em virtude de aprovação do Requerimento nO 619/97, do Senador Geraldo Melo e outros 
Senadores; 

- do Deputado Robson Romero, na sessão do dia 2 de setembro, às 14:30 horas, 
em virtude de aprovação do Requerimento nO 620/97, do Senador Geraldo Melo e Sérgio 
Machado; 

- do ex-Deputado Federal, pelo Estado do Maranhão, Antenor Borgéa, na sessão 
do dia 8 de setembro, às 14:30 horas, em virtude de aprovação do Requerimento nO 630/97, dos 
Senadores Bello Parga e Edison Lobão; 

- de Madre Tereza de Calcutá, na sessão do dia 9 de setembro, às 14:30 horas, em 
virtude de aprovação do Requerimento nO 636/97, do Senador Pedro Simon e outros Senadores; 

- do pintor Manabu Mabe, na sessão do dia 23 de setembro, às 14:30 horas, em 
virtude de aprovação do Requerimento nO 793/97, dos Senadores Romeu Tuma e Eduardo 
Suplicy; 

- do pintor Hector Júlio Páride Bernabó - Carybé, na sessão do dia 2 de outubro, às 
14:30 horas, em virtude de aprovação do Requerimento nO 827/97, dos Senadores Antonio Carlos 
Magalhães e Josaphat Marinho; 

- do ex-Ministro Hélio BeltrAo, na sessão do dia 27 de outubro, às 14:30 horas, em 
virtude de aprovação do Requerimento nO 903/97, do Senador Lúcio Alcântara; 

- do representante goiano, Deputado Federal João Natal, na sessão do dia 29 de 
outubro, às 14:30 horas, em virtude de aprovação do Requerimento nO 926/97, do Senador Albino 
Boaventura e outros Senadores. 

- do Embaixador Italo Zappa, na sessão do dia 6 de novembro, às 14:30 horas, em 
virtude de aDrovação do Requerimento nO 949/97, dos Senadores Lúcio Alcântara e Antonio 
Carlos Magalhães; 

- do jornalista Z6zimo Barroso do Amaral, na sessão do dia 20 de novembro, às 
14:30 horas, em virtude de aprovação do Requerimento nO 1.015/97, dos Senadores Guilherme 
Palmeira e Antonio Carlos Magalhães; 

- do ex-Deputado Estadual e jornalista Antônio de Pádua Campos, na sessão do 
dia 24 de novembro, às 14:30 horas, em virtude de aprovação do Requerimento nO 1.025197, do 
Senador Lúcio Alcântara; 
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- de Madre Cristina, ocorrido em 26.11 .97, na cidade de SAo Paulo, na sessão do 
dia 26 de novembro, às 14:30 horas, em virtude de aprovação do Requerimento nO 1.031/97, do 
Seno Eduardo Suplicy; 

- do escritor goiano Bemardo ~lis, membro da Academia Brasileira de Letras, 
ocorrido no dia 30 de novembro de 1997, na sessAo do dia 2 de dezembro, às 14:30 horas, em 
virtude de aprovação do Requerimento nO 1.082/97, do Senador Albino Boavantura; 

- do ex-Senador goiano, Benedito Ferreira, na sessão do dia 9 de dezembro, às 
14:30 horas, em virtude de aprovação dos Requerimentos nOs 1.095 e 1.095-A/97, dos Senadores 
Albino Boaventura e Onofre Quinan, respectivamente. 

1.2.6 - Homenagens a Rui Barbosa 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EPITÁCIO CAFETEIRA NA SESSÃO DE 3/3/97, 
PUBLICADO NO DIÁRIO DO SENADO FEDERAL DE 4/3/97. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPB-MA Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. 
Presidente, s..-s e Srs. Senadores, a memória de um Pais deve ser algo preservado e cultuado 
sob pena de, ao menosprezá-la, ter-se a identidade, o sentido de representação e as raizes de 
um povo negadas e relegadas ao esquecimento. 

Lembrar as tradições culturais, preservar a história e honrar homens que ajudaram a 
construir e engrandecer a nossa nação, são condições fundamentais para cuidarmos e 
mantermos acesa a chama que vem do passado. 

Digo isso Sr. Presidente, S..-s e Srs. Senadores, porque constato que estamos sendo 
injustos e relapsos com uma figura que merece o nosso maior respeito e a nossa mais justa 
admiração. 

Trata-se, nobres colegas, de Rui Barbosa, um homem que, indubitavelmente', . deve 
ser homenageado e reverenciado da forma mais ampla e destacada posslvel. . . 

Desnecessário dizer da importância desse jurista e Senador para a história de nossa 
República. Sua oratória, seu talento, seu brilhantismo encantaram nAo somente a nós, brasileiros. 
Intemacionalmente, foi ele reconhecido e saudado pela sua inteligência, aptidêo polltica e ser:'lSO 
de justiça. Demonstrados ao defender a igualdade de direitos entre palses pequenos e grandes 
potências na cidade de Haia. 

Prova disso foi a inauguração de seu busto na sede da antiga Liga das Nações, em 
Genebra, nos idos de 70. Lá, como bem dizia o ex-Senador Dirceu Cardoso, "ele brilhou com o 
fulgor de um sol ao meio-dia". ' , .. 

Neste Plenário, também, temos um busto desse inesqueclvel vulto histórico, ' Muitos 
diriam entalo que a homenagem foi prestada e que nAo devemos nada à memória de Rui 
Barbosa. NAo, Sr. Presidente, S..-s e Srs. Senadores. 

A homenagem nAo é justa pelo simples fato de ter-se colocado o torso do "Águia' de 
Haia" em local de somenos importância. Deveria ele estar em lugar de destaque, com luzes a 
iluminá-lo, para que todos nós, à sua frente, estivéssemos também iluminados pela sua presença, 
pelo seu exemplo e pelo seu saber. 

A resolução que estabelecia "a presença do busto de Rui Barbosa na Salà ' das 
SessOes Do Senado", de 1948, nAo lhe destinava a penumbra ou retaguarda. Ela dizia o seguinte: 
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RESOLUÇÃO NO 9, DE 1948 

Art. 1° ~ autorizada a Comissão Diretora a contratar, com escultor idôneo, a 
execuçao em bronze de um busto de Rui Barbosa, tamanho natural, para ser colocado na 
Sala das Sessões do Senado, sob a arcada existente embaixo da imagem de Jesus 
Cristo, em altura de onde domine a cadeira da Presidência e seja vislvel do recinto. 

ParfJgrafo único. A solenidade da inauguração realizar-se-á em Sessão 
Extraordinária, com a presença das altas autoridades da República. 

Senado Federal, em 19 de outubro de 1948. 
Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal. 

Assinam o Projeto de Resolução: Femando de Mello Vianna, Presidente; Plínio 
Pompeu, Relator; Georgino Avelino, João Villas Boas, Dario Cardoso, Andrade Ramos, 
Novaes Filho, Waldemar Pedrosa, Camillo Mércio, G6is Monteiro, Ernesto Domelles, 
Henrique de Novaes, Santos Neves, Ferreira de Souza, Vespasiano Martins, Levindo 
Coelho, Alvaro Adolfo, Francisco Galloti, Pedro Ludovico, Augusto Meira, Ivo D'Aquino, 
Atllio Vivacqua, Flávio Guimarães, Severiano Nunes, Vergniaud Wanderley, Alvaro Maia, 
Pinto Aleixo, Lúcio Corrêa, Hamilton Nogueira, Pereira Pinto, José Américo, Bemardes 
FHho, Salgado Filho, Apo/ôneo Salles, Arthur Santos, Joaquim Pires, Filinto Müller, 
Euclydes Vieira, Cladomir Cardoso, Olavo Oliveira, Roberto Classer, Adalberto Ribeiro, Sá 
Tinoco Walter Franco, Durval Cruz. 

Todos eles. Sr. Presidente. de saudosa memória. 
A justificação dá uma idéia do respeito e da consideração daqueles Srs. Senadores 

pelo nosso mestre: 

• .. . Dal. a imperiosidade da homenagem proposta pelo Sr. Senador Andrade Ramos, 
apoiada já pela quase totalidade dos Srs. Senadores. O busto. em bronze. de Rui Barbosa no 
recinto do Senado será a força inspiradora ao exemplo que o maior dos Senadores nos legou. 
Quando. em 1923. o grande tribuno desaparecia dentre os vivos. sua cadeira continuou reservada 
a seu esplrito. por deliberação do SenaCto. como um farol que continuasse a guiar os atos de 

. amor à liberdade. à justiça e à Constituição: 

Vê-se. portanto. o esplrito elevado dos Senadores que aprovaram a referida 
ResoluçAo. colocando o torso do nosso maior jurista e colega em lugar mer.ecido: acima e à frente 
de todos nós. 

Não sei. Sr. Presidente. S,as. e Srs. Senadores. que caminhos trilhou a Resolução nO 
9. de 1948 para que. ao chegar ~ Brasllia. a imagem de Rui Barbosa tenha ido parar em lugar tão 
reles e inferior. Não ser se foi obra de decoradores ou arquitetos que. preocupados com a beleza 
e estética deste Plenário. cometeram tamanha afronta à nossa História. 

J: essa injustiça com o nosso grande Senador que desejo corrigir. 
Para tanto. quero contar com o apoio dos meus Pares. e. principalmente. com a 

simpatia e providências do nosso ilustre Presidente. conterrâneo que é de Rui Barbosa. para 
laurear devidamente e honrosamente nosso mestre. acatando e respeitando uma Resolução da 
Casa. 

Tenho certeza. Sr. Presidente. que vamos ver restaurada a Resolução nO 9. de 1948 
porque V. Ex-. é um cumpridor de leis e de resoluções. 

Era o que tinha a dizer. 
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o Sr. Presidente (Antonio Carlos Magalhães) 
Sr. Senador Epitécio Cafeteira, esclareço a V. ex- que o disposto na Resolução nO 9, 

de 1948, que autorizou a execução em bronze do busto de Rui Barbosa e que vigora sem 
alteração até a presente data, esta Presidência determinou ao Secretário-Geral da Mesa e ao 
Diretor-Geral do Senado que adotassem as necessárias providências, no sentido de dar 
cumprimento ao disposto naquela resolução. 

Acredito que as determinaçOes desta Presidência atendam ao desejado por V. ex- e 
teremos, brevemente aqui no plenário, em lugar de destaque, o busto daquele ilustre tribuno e 
homem público brasileiro, a quem João Mangabeira, quando da sua morte, dizia: 'salve o Soll". 
Acredito que esse sol iluminará os trabalhos desta Casa, conforme os desejos de V. Ex-. 

Na Sessão Deliberativa Ordinária de 5/8/97, publicado no Dério do Senado Federal 
em 6/8/97, o sr. Presidente (Antonio Carlos Magalhães) concede a palavra, para uma 
comunicação inadiável, ao Senador Eduardo Suplicy, que ao. final dessa diz ... 

.... Finalmente, Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães, registro minha concordAncia 
com a iniciativa de V. Ex-.em prestar justa homenagem ao Senador Rui Barbosa, transferindo seu 
busto do lugar que ocupava para outro de maior honra no Senado. Tantas vezes ouvimos 
expressões de louvor de pessoas que presenciavam as sessões do Senado ao tempo em que Rui 
Barbosa falava. Fico imaginando como aumentaria ainda mais a audiência da TV Senado se 
tivéssemos a oportunidade de termos Rui Barbosa entre nós, fazendo orações tão bonitas quanto 
a 'Oração aos Moços' e tantas outras. Portanto, cumprimento V. Ex- pela justa homenagem ao 
Senador Baiano, contelTAneo de V. ex-. 

O Sr. Presidente (Antonio Carlos Magalhães) - A Mesa cumpriu a deliberação do 
Plenário, aqui traduzida mais de uma vez apelos do Senador Epitacio Cafeteira para que ela 
fosse cumprida. Registra também, com satisfação, as suas palavras, porque Rui Barbosa pode, 
de onde se encontra, inspirar a todos ~, Senadores, a realização de um bom trabalho pela 
Pátria. 
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F.3 - COMPARECIMENTO DE MINISTROS DE ESTADO AO PLENÁRIO 
DO SENADO FEDERAL 

Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Pedro Sampaio Malan 

lnatrumento de convOCIIçIo: Requerimento nO 221, de 1997, do Senador Eduardo Suplicy e outros 
Senadores. 

Auunto: Esclarecimentos a respeito das negociaç6es entre o Banco Bamerindus SA e o Banco Hongkong 
and Shangai Banking Corporation. 

Comparecimento: Sessao Deliberativa Ordinária do dia 11.6.97. 

1nt8rpe .. nt.: Senadores Eduardo Suplicy, Jefferson Pêres, Bernardo Cabral, Pedro Simon, Gilberto Miranda, 
Roberto RequiAo, Ademir Andrade, EsperidiAo Amin, Antonio Car10s Valadares 
e Levy Dias. 
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F.4 - PARTICIPAÇÃO DOS SE.NADORES NA COMPOSiÇÃO DA MESA 
QUE DIRIGE OS TRABALHOS NAS SESSOES PLENÁRIAS 

Ademir Anchde • 1 

AlbIno Boaventu,. 1 

Antonloca ............. 131 

Ant4n1o carta. V ......... 1 1 

BeIIoPerp 7 4 

BeneclItII dlllIIv. • S 

BenIV ..... 1 

carta. PetrocInIo 41 41 

carta. WIIeon 2 1 

C.11do ... 1dII ..... 4 

CoutInho Jorge S S 

Edleon LobIo 4 

Iduarclo lupIIoy 7 2 

....... , ......... 12 • 
EpUoIo caMa .... 4 s 

~Amortm 1 

Eepertdllo Amln 2 

FImenoIlelo 11 1. 

Francellno p....,,. 1 S 

F""" Neto 4 

GeraIdoIlelo 121 

GUberto III,.nda 1 1 
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Gllvam Borges 2 3 

Guilherme Palmeira 3 

Jefferson Pe,.. 20 10 

Joio Rocha 1 1 

Joel de Hollanda 13 17 

Jonas Pinheiro 3 3 

José Agripino 1 3 

José Alves .. .. 
José Blanco 2 1 

José Fogaça 5 1 

José Ign6clo Ferreira 1 

José Roberto Arruda 1 1 

JoséSamey 1 

José Serra 1 

Júlio Campos 2 

Júnla Martse 28 

Lauro Campos 3 

Leomar Qulntanllha 5 2 

Leonel Palva 2 

Levy Dias .. .. 
Lucldlo Portella 10 8 

Lúcio Alctntara .. 3 

Lúdlo Coelho 10 10 

Marluce Pinto 6 .. 
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I SENADORES Presidência 
o .- " 

Marlna Silva 5 -
Mauro Miranda 2 3 

Nabor Júnior 18 14 

Ney Suassuna 7 15 

Osmar Dias - 5 

Otonlel Machado 2 1 

PedroSlmon 1 -
RamezTebet 8 5 

Renan Calheiros 5 3 

Roberto Requllo 1 -
RomeroJucj 7 7 

Romeu Tuma 10 8 

Ronaldo Cunha Lima 50 81 

Sebastllo Rocha 1 3 , 

Sérgio Machado 1 -
Valmir Campelo 27 32 

Waldeck Ornelas 1 - : .. 
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F.5 - PARTICIPAÇÃO DOS SENADORES NOS 
TRABALHOS DA CASA 

1) Proposições Apresentadas 

Abdias Nascimento 1 5 - 1 12 3 

Ademir· Andrade - 3 - - 19 2 

Albino Boaventura - 2 - - 7 -

Antonio Carlos MagalhAes - 2 - - 6 -
AntOnio Carlos Valadares 1 2 - - 42 4 

Artur da Távola - - - - 10 -
BelIo parga - - - - 8 11 

Benedita da Silva - 12 - - 18 5 

BeniVera$ - ., - 1 3 6 

Bernardo Cabral - 1 - 1 15 7 

Carlos Bezerra , 2 5 - - 5 4. 

carlos Patroclnio 1 5 - 2 12 23 

carlos Wilson 1 1 - - 20 12 
... . . 

Casildo Maldaner - 2 - 1 10 10 

Coutinho Jorge 1 1 - 4 6 5 

Darcy Ribeiro - - - - 1 -

Edison LobA<> 1 7 - 1 22 9 

Eduardo Suplicy - 2 - - 35 4 

~Icio Alvares - - - - 11 1 

Emllia Fernandes - 4 - - 12 13 
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Epitácio Cafeteira - 1 - - 7 3 -
Ernandes Amorim - 3 - - 21 - -
EsperidiAo Amin - 4 - 3 16 19 -
Fernando Bezerra - - - - 16 5 -
Flaviano Melo - 1 - - 9 13 -
Francisco Escórcio - 5 - - - - -

Francelino Pereira - - - - 14 20 -

Freitas Neto - 2 - - 16 6 -

Geraldo Melo - - - - 10 19 -
Gerson Camata - - - - 13 10 -
Gilberto Miranda - 2 - 1 27 6 -
Gilvam Borges - 3 - - 11 1 -
Guilheme Palmeira - 1 - 2 9 4 -
Hugo NapoleAo - - - - 10 2 ~ 

Humberto Lucena - 1 - 1 12 - -
lris Rezende - 1 - - 6 - ... 

Jáder Barbalho - 1 - - 17 2 1 

Jefferson Péres - 3 - - 18 14 -
Joao França - - - - 4 3 -

JoAo Rocha - 2 - 2 22 4 , ~ 

Joel de HoIlanda - - - - 11 11 -
Jonas Pinheiro - - - 1 9 13 -
Josaphat Marinho - - - - 14 13 -
José Agripino - 1 - - 7 5 ' ,-

José Alves - - - - 10 6 -
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José Bianco - 2 - - 16 14 -
José Eduardo - - - - 7 1 -
José Eduardo Dutra - 2 1 - 72 7 -
José Fogaça - - - - 12 30 -

José Ignácio Ferreira - 31 - 1 32 7 -

José Roberto Arruda - 7 - - 14 7 -
José Sarney - - - 1 14 1 -

José Serra - 5 - - 25 6 -
Júlio Campos - 25 - - 29 2 -

Júnia Marise - - - - 15 22 -

Lauro Campos - 5 - 2 7 3 -
Leomar Quintanilha - 1 - - 5 6 1 

Levy Dias - -· - - 9 3 -
LIderes - - - - 108 - -
Lucldio Portella - -. - - 9 3 -

· Lúcio AJcantara -, 16 - 4 39 26' - . 

Lúdio Coelho · · 23 6 . -
· 

- - - -. 

Marina Silva - 6 - - 21 8 -

Marluce Pinto - 2 - - 6 11 -· 
Mauro Miranda . -· - - - 6 1 .. I • _ 

· Nabor Júnior -· - - - 3 I ' 141 -
I 

Ney Suassuna - 5 - - 29 20 -
Odacir Soares - 2 - - 22 - -
Onofre Quinan . , 

1 7 3--- - - -

Osmar Dias' - 3 - 1 9 9 -
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Otoniel Machado 4 5 

PedroSimon 32 3 51 18 

RamezTebet 1 17 20 

Regina AssumpçAo 1 8 5 

Renan calheiros 9 2 

Roberto Freire 2 17 2 

Roberto Requiao 1 10 11 

Romem JuclI 14 28 10 

Romeu Tuma 19 25 

Ronaldo Cunha Lima 6 29 144 

Sebastiao Rocha 6 40 4 

Sérgio Machado 1 1 6 6 

TeotOnio Vilela Filho 2 14 

Valmir Campelo 4 12 9 

Vilson Kleinabing 13 19 

Waldeck Omelas 3 1 27 26 
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2) Uso da Palavra 
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Abdias Nascimento 30 7 2 1 - - -
Ademir Andrade 51 17 20 6 10 4 -

Albino Boaventura 24 - - - - - -
Antonio Cartos Magalhães 2 2 4 - 1 - -
Antônio Carlos Valadares 11 6 9 7 16 4 1 

Artur da Távola 18 4 5 4 3 3 -
Bello Parga 9 4 8 4 5 1 -. 
Benedita da Silva 97 16 21 9 5 1 -
Beni Veras 1 1 6 - - 1 -
Bernardo Cabral 29 12 42 5 3 8 -
Cartos Bezerra 45 4 13 - 1 2 -,-

Cartos Patrocínio 19 2 6 - 1 6 -
Cartos Wilson 8 1 4 1 2 1 -
Casildo Maldaner 37 8 16 3 3 1 -
Coutinho Jorge 29 1 6 5 3 - -

Edison Lobão 36 10 24 2 14 7 1 

Eduardo Suplicy 78 27 74 26 20 15 2 

Élcio Alvares 7 1 20 4 7 2 -
Emília Fernandes 30 11 12 6 16 3 -
Epitácio Cafeteira 6 2 21 5 13 10 -
Emandes Arnorim 38 7 4 2 7 - -
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Esperidião Amin 29 7 19 14 12 13 

Femando Bezerra 3 2 4 1 

Aaviano Melo 18 3 4 1 2 1 

Francelino Pereira 31 10 7 8 7 1 

Francisco Escórcio 3 

Freitas Neto 12 1 

Geraldo Melo 12 4 10 1 3 

Gerson Camata 1 10 2 1 

Gilberto Miranda 25 2 2 1 2 

Gilvam Borges 33 1 10 

Guilherme Palmeira 23 1 3 

Hugo Napoleão 8 2 7 3 25 2 

Humberto Lucena 15 7 22 6 11 4 

(ris Rezende 3 3 1 1 

Jáder Barbalho 10 1 18 10 29 9 

Jefferson Péres 42 38 2 7 4 

João Rocha 17 1 5 

Joel de Hollanda 44 1 6 

Jonas Pinheiro 33 8 6 3 2 

Josaphat Marinho 6 12 30 7 20 4 

José Agripino 1 6 2 

José Alves 14 1 10 

José Bianco 13 1 7 

José Eduardo 1 1 1 
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José Eduardo Dutra 31 9 20 36 49 26 3 

José Fogaça 14 2 4 7 9 6 

José Ignácio Ferreira 18 1 6 9 10 2 

José Roberto Arruda 28 4 13 9 6 3 

José Sarney 1 2 1 2 

José Serra 4 4 7 7 12 4 

Júlio Campos 50 4 16 5 4 1 

Júnia Marise 22 7 12 7 17 5 

Lauro Campos 39 1 41 19 11 2 

Leomar Quintanilha 20 6 6 1 1 

Leonel Paiva 8 1 1 

Levy Dias 9 1 21 2 1 2 

Lucídio Portella 3 1 

Lúcio Alcântara 102 9 24 12 15 7 

Lúdio Coelho 12 14 3 1 

Marina Silva 18 18 30 4 4 2 

Marluce Pinto 7 2 

Mauro Miranda 32 7 

Nabor Júnior 32 3 14 2 4 2 

Ney Suassuna 53 18 31 8 8 8 

Odacir Soares 71 1 5 6 1 

Onofre Quinan 4 2 

Osmar Dias 23 8 14 12 10 6 

Otoniel Machado 18 2 
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PedroSimon 50 6 48 20 21 16 -

RamezTebet 32 7 64 11 11 1 -

Regina Assumpção 6 - 1 - 1 - -

Renan Calheiros 7 1 - 1 1 - -

Roberto Freire 21 3 13 7 9 9 -

Roberto Requião 8 8 14 6 3 4 -

RomeroJucá 48 6 24 - 2 1 -

RomeuTuma 27 16 24 6 2 - -

Ronaldo Cunha Uma 12 6 5 5 4 - 1 

Sebastião Rocha 38 20 10 7 11 3 -

Sérgio Machado 5 1 5 2 12 - -

Teotônio Vilela Filho 1 - - - - - -
'. 

Valmir Campelo 54 1 15 1 9 1 -
Vilson Kleinübing - - 5 3 2 - -

Waldeck Omelas 11 2 6 8 2 1 -
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F.6 - COMiSSÕeS 

a) Permanentes 
(proporcionalidade partidária fixada em 17.02.97, nos tennos do art. 79, RI) 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS 

_~~~r~'t f'~'~*~mt;>~t\:~~J1{Çff~;:t~ªfF~t ~~~~i®, 
~ &0~Wka::"~*i> v ~L*, "::v,;;;::;,~,,*::::;:$·k»>X0:~~",,, ..;...,......1 ,~::...w" ~ ')!. 

1PFL 
Francelino Pereira RomeroJucá 
Vilson Kleinúbing 2Huao o 
Gilberto Miranda José Bianco 
3Bello Parga Eleio Alvares 
Freitas Neto Edison Lobão 
40dacir Soares Josaphat Marinho 
Jonas Pinheiro Joel de Hollanda 
Waldeck Omelas Júlio campos 

sPMDB 
Gilvarn Borges Jader Barbalho 
Fernando Bezerra Marluce Pinto 
Ney Suassuna IIMauro Miranda 
Onofre Quinan Roberto Requião 
Carlos Bezerra Pedro Sirnon 
RamezTebet Casildo Maldaner 
7 José Fogaça Gerson Camata 

1 Membros designados em 5.3.97. 

2 Substitufdo, em 6.11 .97, pelo Senador José Agripino. 

3 Substitufdo, em 27.11.97, pelo Senador Romeu Tuma. Em 1".12.97,' volta à Comissão na condIçAo de titJar, em substituIçAo ao 
Senador Romeu Tuma. 

4 Substituido, em 21.8.97, pelo Senador JoAo Rocha. 

5 Membros designados em 4.3.97. 

6 Substituido. em 21 .8.97. pelo Senador AlbIno Boaventura. 

7 Designado em 10.6.97. 
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Composição da Comissão ao final da Sessão Legislativa 

8 Membros designados em 5.3.97. 

9 Substiturdo, em 8.4.97, pelo Senador José Roberto Arruda. 

10 Substiturdo, em 8.4.97, pelo Senador Sérgio Machado. 
11 Membros designados em 262.97. 

12 Substlturdo, em 13.5.97, pelo Senador José Eduardo Dutra. 

13 SUbsUturdo, em 13:5.97, pelo Senador AntOnIo C8r1os Valadares. 

14 Membros designados em 20.2.97. 

15 Membros designados em 4.3.97. 

16 Em 12.11.97, renunciou 80 mandato de Senador da República, para assumir o cargo de Ministro do TeU. Em 19.11 .97, foi deSignada, 
para sua vaga, a Senadora Regina Assumpção. 
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COMISSÃO 
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
MARÇO/DEZEMBRO-97 

REUNIOES CONVOCADAS 
E REALIZADAS NA 3- SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 50- LEGISLATURA 

REUNIOES CONVOCADAS ................ 55 

REUNIOES REALIZADAS .................... , 

MATÉRIAS APRECIADAS EM CARÁTER TERMINATIVO - 1997 
3- SEssAo LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50- LEGISLATURA 

PROJETOS DE LEI MAR ABR MAl JUN AGO SET OUT NOV DEZ MAR 
DOSENADO ê\ DEZ 

~ 
APROVADOS 1 1 2 1 5 

'- "'-. 

REJEIT~OS .. 2 6 

TOTAL i\ 5 1 2 2 1 11 I 
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PROJETOS APRESENTADOS PELA COMISsAo 

PROJETOS DE NOY DEZ 
MAR MAR ABR MAl JUN AOO SET OUT DEZ RESOLUcAo 

TOTAL 1 1 

PARECERES APRECIADOS -1997 3· SEssAo LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50- LEGIS
LATURA 

PROJETOS DE LEI DO NOY DEZ 
MAR 

MAR ABR MAl JUN AGO SET OUT DEZ SENADO 

PELA PROVAÇAO 1 1 

PELA REJEIÇAO 1 1 2 

POR AUDIENCIA 
1 1 

ÀCCJ 
PELA PREJUDICIALIDA- 2 2 
DE 

TOTAL 2 2 1 1 6 



-...l 
00 

PROJETOS DE LEI DO 
SENADO(COMPLEMENTAR) 

PELA APROVAÇAo 

PELA REJEIÇAO 

TOTAL 

PROJETOS DE RESOLU-
CAO 

PELA 
APROVACAO 
PELA 
REJEIÇAO 

TOTAL 

PROJETOS DE LEI DA 
cAMARA 

PELA 
APROVACAO 

TOTAL 

EMENDAS DE PLENÁRIO 

PELA 
REJEIÇAO 

TOTAL 

MAR 

MAR 

MAR 

MAR 

ABR MAl JUN AGO 

1 

1 

1 1 

ABR MAl JUN AGO 

ABR MAl JUN AOO 

2 1 

2 1 

ABR MAl JUN AOO 

1 

1 

NOV DEZ MAR 
SET OUT DEZ 

1 2 

1 2 

1 1 4 

NOV DEZ MAR 
SET OUT NOV 

1 1 

1 1 

DEZ MAR 
SET OUT NOV DEZ 

1 1 1 3 I 

1 1 1 3 I 

SET OUT NOV DEZ MAR 
DEZ 

1 

1 



I 
I 

I 
I 

-.l 
\O 

(PDS) PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO 

PELA 
APROVAÇAO 
APROVANDOIND~AÇAO 
DE AUTORIDADES 

TOTAL 

(OFS) OFICIO"S" 

APROVADOS NOS TER-
MOS DE PRS 
REJEITADOS NOS TER-
MOSDEPRS 

PELO ARQUIVAMENTO 

TOTAL 

DIVERSOS 

APROVADOS NOS TER-
MOSDEPRS 

TOTAL 

MAR 

MAR 

3 

3 

MAR 

ABR MAl JUN AGO 

1 

1 

ABR MAl JUN AGO 

5 8 8 10 

1 

5 8 9 10 

ABR MAl JUN AGO 

1 

1 

SET OUT NOY DEZ MAR 
DEZ 

1 

1 1 

1 2 

SET OUT NOY DEZ MAR 
DEZ 

11 7 10 9 71 I 

1 2 

1 1 

12 7 11 9 74 

SET OUT NOY DEZ MARD 
EZ 

1 1 3 

1 1 3 



00 o 

(MSF) MENSAGENS MAR ABR MAl JUN AGO SET OUT NOY DEZ 
MAR 
DEZ 

APROVADAS NOS TER- 5 3 3 2 5 3 4 2 4 31 MOS DE PRS 
APROVADAS NOS TER-

3 2 1 6 MOS DE PDS 
APROVANDO INDICAÇAO 

1 3 4 DE AUTORIDADES 

TOTAL 5 7 5 2 9 3 4 2 4 41 

QUADRO CONSOLIDADO DOS PARECERES APRECIADOS PELA CAE -1997 3· SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50· LEGISLATURA 

PARECERES MAR ABR MAl JUN AGO SET OUT NOY DEZ 
MAR 
DEZ 

PELA APROVAÇAo 3 2 1 1 3 3 13 

PELA REJEIÇAO 2 1 2 5 

PELO ARQUIVAMENTO 1 1 

POR AUDIENCIA 1 1 ÀCCJ 
PELA PREJUDICIALlDA- 2 2 
DE 
APROVADOS NOS TER- a a 11 10 16 15 12 12 13 105 MOS DE PRS 
REJEITADOS NOS 1 1 2 ITERMOS DE PRS 
APROVADOS NOS TER-

3 2 1 6 
MOSDEPDS 
APROVANDO INDICAÇAO 1 3 1 5 
DE AUTORIDADES 

TOTAL 8 15 16 13 21 19 16 16 16 140 



00 -

AUDI~NCIAS, DEPOIMENTOS E COMPARECIMENTO DE AUTORIDADES REALIZADOS NA CAE NA 38 SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 508 LEGISLATURA 

87, DE 1997 - Progreml de - PEDRO PULLEN PARENTE, SecretArlo-Executlvo do Mlnlatérlo 
lpolo • ,..atrutureçlo 10 IJuate Flacal doa di Fuendlj . 
Estedos, destlnldo • clpltlllzlçlo do Blnco - PAOLO ENRICO MARIA ZAGHEN, Diretor do Blnco Central do 
Credl,..l. BreaUj 

- JOÃO HERALDO UMA, SecretArio de Fazendl do Eatado de 
IIG. 

DO SENADO N- 25, DE 1997,,- RAUL JUNGMANN, Mlnlatro extreordlnirlo de Polltlca Fundlll
o fundo de terraa e di outrea provi- rll. 

07.08.97 I MENSAGEM N- 138197 - Submetendo' conal
dereçlo do Senldo Federei o nome do Senhor 
Guatavo de Blnolo Frenco Pllre o cargo de 
Presidente do BACEN. 

28.08.97 I MENSAGEM N- 141/97 - Submetendo' conal
dereçlo do Senldo Federei o nome do Senhor 
Demoathen" Mldurelre de Pinho Neto Pllre o 
cargo de Diretor di Árel Intemlclonll do BA-

I -' ~_-



00 
N 

EXPOSIÇAO DOS SENHORES PEDRO PAREN· 
TE, SECRETÁRIO·EXECUTIVO DO MINISTÉ· 
RIO DA FAZENDA E SÉRGIO CUTOLO, PRESI· 
DENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 
ACERCA DOS PROCESSOS. DE CONSOLIDA· 
çÃO DAS OPERAÇOES DE ANTECIPAÇÃO DE 
RECEITA ORÇAMENTÁRIA DOS ESTADOS 
BRASILEIROS. 

27.11.97 I EXPOSIÇAO DOS SENHORES MIGUEL SALO· 
MÃO E GIOVANE GIONEDIS, RESPECTIVA· 
MENTE, SECRETÁRIOS DE PLANEJAMENTO 
E FAZENDA DO ESTADO DO PARANÁ, OBJE· 
TIVANDO A INSTRUÇÃO DAS SOLlCITAÇOES 
DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇOES DE CRÉ· 
DITO DAQUELE ESTADO EM TRAMITAÇÃO NO 
SENADO FEDERAL. 

PARTICIPANTES 

02.12.97 IREUNIAO DE INSTRUÇAO DAS MSF N"257/96, PARTICIPANTES· GIONVANI GIONEDIS, SECRETARIO DE FA· 
081/97 E OFS N° 63/97, REFERENTES A OPE· ZENDA DO ESTADO DO PARANÁ, MIGUEL SALOMÃO, SECRE· 
RAÇOES DE CRÉDITO PRETENDIDAS PELO TÁRIO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DO PARNÁ, VICENTE 
ESTADO DO PARANÁ DE PAULO, CHEFE ADJUNTO DO DEDIP·BACEN E BENTO AN· 

DRÉ DE OLIVEIRA. COORDENADOR-GERAL DA CEFEM/STN. 

SUBCOMISSÃO DESTINADA A EXAMINAR A POLfTICA DE INCENTIVOS OFERECIDOS ÀS EMPRE
SAS PELOS GOVERNOS ESTADUAIS 

PRAZO FINAL PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO 17.11.97 



I. 

00 
Ul 

09.10.97 

\ 
\ 

\ 

INSTRUIR O PROJETO DE LEI DA CÁMARA N" I PONTE - PRESIDENTE DA CÁMARA BRASILEIRA DA INDÚS-
38 DE 1197, QUE VERSA SOBRE O "SISTEMA TRIA DA CONSTRUçAo .cBIC; ANéslO ABDALLA - PRESIDEN-I 
FINANCEIRO IMOBIUÁRlO". TE DA ASSOCIAÇAo BRASILEIRA DE ENTIDADES DE CRéDITO 

IMOBIUÁRIO E POUPANÇA - ABECIP; MELHIM NAMEM CAHUD 
- ASSESSOR JURIDICO DA ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE EN
TIDADES DE CRéDITO IMOBILIÁRIO E iJOUPANÇA - ABECIP; E 
MÁRCIO BAROUKEL BRAGA - DIRETOR DA ASSOCIAÇAo DOS 
NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL - .. NOREG. 



I. ~DATA ·1 ~',~;- ASst.JNTÓ~ ~---}\, :----. J-~ c~ .. -~ ~ PARTICIPANTES . 
''':; '. t~:· ;' -"' .. , ,>" .'!.- t ,.;:;;. , - ". .• :!l 

• 02.09.97 I APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO' 
PELO SENADOR VILSON KLEINOBING, RELA
TOR DA SUBCOMISSÃO. 

00 I 09.09.97 IAUDI~NCIAS PUBLICAS SOBRE GUERRA FIS-IFERNANDO ANTONIO REZENDE DA SILVA - PRESIDENTE DO 
.J:. CAL. IPEA. 

RICARDO VARSANO - COORDENADOR GERAL DE ESTUDOS 
SETORIAIS DO IPEA. 



COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

\ 

17 Até 25.8.97, a comisslo funcionou com os seguintes membros, designados em 5.3.97: TItula .... : Romero Jucá, Jonas Pinheiro, José 
Alves, Bello Parga, Waldeck Omelas Edison Loblo e Odacir Soares; Suplentes: Guilherme PahT1eira, José Bianco Fre~as Neto, Júlio 
Campos, José Agripino Bemardo Cabral, Romeu Tuma e Joio Rocha (Vide Of. N" 186197, da Liderança do PFL, lido em 26.8.97). 

18 Em 26.1 1.97, foi subst~urdo pelo Senador Leonel Paiva, e designado para ocupar uma vaga de suplente. 

19 Designado em 26.11 .97. 

20 Membros designados em 4.3.97. 

21 Deixa de integrar a Comisslo a partir de 3.4.97. 

22 Subst~urdo, em 21 .8.97, pelo Senador Albino Boaventura. 

23 Designada em 3.4.97. 

24 Designado em 12.6.97. 

85 
'. 

--------------------------~~----~ 



Composição da Comissão ao final da Sessão Legislativa 

25 Membros designados em 5.3.97. 

26 Membros designados em 26.2.97. 

27 Substituído, em 2.10.97, pela Senadora Emllia Femandes(POl). 

28 Membros designados em 20.2.97. 

29 Membros designados em 4.3.97. 

30 Em 11 .11 .97, foi substituído pelo Senador Odacir Soares. 

31 Em 5.8.97, comunicou seu desligamento do Partido Trabalhista Brasileiro. Em 1.10.97, foi substitulda pelo Senador Odacir Soares, 
que em 11 .1 1.97 passou a titular, em substituição ao Senador Valmir Campelo Em 19.11.97, foi designada a Senadora Regina 
Assumpção, como suplente. 
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PMDB 

Carlos Bezerra José Foqaca 
Gilvam Borges Onofre Quinan 
João Franca José Samey 
Casildo Maldaner Renan Calheiros 
Albino Boaventura (Vago) 
Nabor Júnior (Vago) 
Marluce Pinto (Vago) 
Otoniel Machado (Vago) 

PSDB 
Lúcio Alcantara Artur da Távola 
Osmar Dias Beni Veras 
Lúdio Coelho Sérgio Machado 
Carlos Wilson Coutinho Jorge 
José Roberto Arruda Jefferson Péres 

Bloco de Oposição 
Benedita da Silva (PT) Emflia Fernandes (PDT) 
Marina Silva (PT) Lauro Cam(>Os (P"Q 
Ademir Andrade (PSB) Abdias Nascimento (PDT) 
Sebastiao Rocha (PDT) Roberto Freire (PPS) 

PPB 
Ernandes Amorim Epitácio Cafeteira 
Leomar Quintanilha Esperidiao Amin 

PTB 
Odacir Soares Regina Assumpçao 
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO, JUSTiÇA E CIDADANIA 

32 Membros designados em 5.3.97. 

33 SUbstituldo, em 3.4.97, pelo Senador Hugo NapoleAo. Em 4.6.97, vo~a novamente ;11 condiçao de titular, em substituiçao ao Senador 
Hugo Napoldo. 

34 Substituldo, em 2.12.97, pelo Senador Rornero Jucá. 

35 SUbstituldo, em 2.12.97, pelo Senador Edison LobAo . 

. 36 Substituldo, em 3.4.97, pelo Senador Guilherme Palmeira. Em 4.6.97, vob novamente ;11 condiçAo de suplente, em substituiçao ao 
Senador Guilherme Palmeira. Em 26.11 .97, foi substituldo pelo Senador Leonel Paiva. 

37 Desligado da comissAo em 26.8.97 (Of. N" 186/97, da Liderança do PFL). Em 2.10.97, foi designado o Senador Gilberto Miranda para 
ocupar a vaga do Senador Odacir Soares. 

38 Membros designados em 4.3.97. 

39 Afastado do exerclcio do mandato, desde 22.5.97, para assumir o cargo de Ministro de Estado da Justiça, foi substituldo, a partir de 
18.7.97, pelo Senador Jader Barbalho. 

40 Deixou de integ;'r a comissAo, na qualidade de suplente, a partir de 18.7.97 (Of. N" '1,67/97, da liderança do PMOB. 
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Composição da Comissao ao final da Sessão Legislativa 

41 Membros designados em 5.3.97. 

42 Substitufdo, em 15.7.97, pelo Senador Osmar Dias. 

43 Membros designados em 26.2.97. 

44 Membros designados em 4.3.97. 

45 Em 11.11.97, foi substitufdo pelo Senador Odacir Soaras. 

89 

---------



,. , 
, . 

'. ' 
, . 

90 



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

~ Membros designados em 5.3.97. 

47 Confirmada a Indlcaçlo aInIv6s do Of. no 173/97 da Liderança do PFl. 

~ Indicado da Tribuna, na SessIo Delibendiva Ordinária do dia 13.8.97, pelo Senador Hugo Napolelo, em nota de esclarecimento. 
Confinnada • Indic:açto atrav6s do Of. nO 173/97, da Liderança do PFl. 

49 Indicado da Tribuna, n. SessIo Deliberativa Ordinária do dia 13.8.97, pelo Senador Hugo Napolelo, em nota de esclarecimento. 
Confirmada a Indlcaçlo aInIv6s do Of. nO 173/97, da Liderança do PFl. 

50 Dellgnado em 26.11.97. 

51 Membros designados em 4.3.97. 

52 Em 12.3.97, passa. auplenlll. Em 19.3.97, foi designado, para ocupar lua vaga, o Senador Femando Bezerra. 

53 DeIxou de Integrar a Comiaalo. partir de 3.4.97. 
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I4PSOB 
Artur da Távola Jefferson Péres 
Coutinho Jorge José Ignácio Ferreira 
Sérgio Machado lúcio Alcantara 
TeotOnio Vilela Carlos Wilson 
BeniVeras José Serra 

55Slocode O o 
Lauro Campos (PT) Benedita da Silva (pn 
Marina Silva (pn AntOnio Carlos Valadares (PSB) 
56Sebastiao Rocha (POn (Vago) 
Abdias Nascimento (POn (Vago) 

57PPB 
levyOias Esperidiao Amin 
Emandes Amorim leomar Quintanilha 

UPTB 
59Emllia Fernandes Regina AssumpçAo 

Composição da Comissao ao final da Sessão Legislativa 

54 Membros designados em 5,U7. 

55 Membros designados em 26.2.97. 

56 Substiluldo, em 2.10.97, pela Senadora EmUla Femandes(POl). 

57 Membros designados em 20.2.97. 

56 Membros designados em 4.3.97. 

, 

59 Em 5.8.97, comunicou seu desligamento do Partido Trabalhista Brasileiro. Em 1.10.97, foi aubstltulda pelo Senador Odacir SoaIes. 
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COMISSÃO De RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

-, "'=]f----... ·Wf:t;.~~~~~J~:f:T:B:r:.T~~r'!] : ,:',;"<L,,.:.;.it!..~.'ht,:"'" ~ iBiu.~"",-_ü .,.? 
PFl 24 5,63 6 
PMDB 22 516 5 
PSDB 14 328 3 
Bloco O 11 2,58 3 
PPB 6 1,41 1 
PTB 4 094 1 

TOTAL 81 19 19 

Bloco Oposiçao: PSB, PT, PDT. PPS . 

.... ; ~'-T?-;;;;i,,'t1lll~~~~!% " ~,Lx V(~:j:~S:,~ 10;:~:; $1 = ~;zV ... '~ 

IOPFL 
Guilherme Palmeira Joel de Hollanda 
Hugo NapoleAo Bello Parga 
José Agripino JoAo Rocha 
Bemardo Cabral José Alves 
Romeu Tuma Vilson KleinQbing 
81José Bianco (Vago) 

12PMDB 
José Samev Marluce Pinto 
Humberto Lucena Femando Bezerra 
PedroSimon 63Mauro Miranda 
CaUda Maldaner Gerson Camata 
JIICIer Barbalho 64lris Rezende 

"PSDB 
Artur da TtvcM José Ignácio Ferreira 
c.rto. Wlleon Teotonio Vilela Filho 
LIldIo Coelho Osmar Dias 

"Bloco de,Oposição 
Benedita da Silva (pn Eduardo Suplicy (PT) 
Abdial Nascimento (PDn Ademir Andrade (PSB) 
e7Roberto Freire (PPS) Marina Silva (pn 

10 MIn1bI'o. desiglllldol em 5,3,87. 
81 8ub1t1tu1do, em 26.11 .87, pelo SenIdor lAoneI Paiva. e passou. na mesma data, a ocupar a vaga de supIen1e. 

82 MIn1bI'o. designadol em 4,3,87. 
83 Subs1ltuldo, em 21.8.87, pelo SenIdor AIIIno ao-ntura. 
84 Em virtude do seu af-.mento do...-clolo do mandato, em 22.5.97, para assumir o cargo de Ministro de Estado da Justiça, foi 
1Ubltilu1do, • partir de 12.8.87, pelo SenIdor 0t0niIII Mllc:hado. 
85 MambroI deiignadol em 5.3.87. 
66 Mambroa designadol em 26.2.97. 
87 Substlluldo, em 2.10.97, pela Senador Emlla FernandeI(POT). 
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Composição da Comissao ao final da Sessao Legislativa 

68 Membros designados em 20.2.97. 

69 Membros designados em 4.3.97. 

70 Em 5.8.97, comunicou seu desligamento do Partido Trabalhista Brasileiro. 

71 Em 30.9.97, foi substilulda pela Senadora Regina Assumpçlo. 

72 Em 30.9.97, foi substltulda pelo Senador Odacir Soares. 
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COMISSÃO DE SERViÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

73 Membros designados em 5.3.97. 

74 Designado em 25.6.97. 

75 Membros designados em 4.3.97. 

76 Substituldo, em 21 .8.97, pelo Senador Albino Boaventura. 

nEm 12.3.97, passa a titular, em substituiçAo ao Senador Fernando Bezerra. Em virtude do Seu afastamento do eardcio do mandato, 
em 22.5.97, para assumir o cargo de Ministro de Estado da Justiça, foi substituldo, a partir de 12.6.97, pelo Senador Otonlel Machado, 
como titular. 
78 Em 12.3.97, passa a suplente, em substituiçAo ao Senador lris Rezende. 

79 Deixa de integrar a Comisslo a partir de 3.4.97. 

80 Membros designados em 5.3.97. 
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Composiçao da Comissao ao final da Sessao Legislativa 

&.1 MernbrÕs designadoS em 26.2.97. 

82 Em 20.5.97, passa a ocupar a vaga de TItular. 

83 Designada em 1.10.97. 

84 Membros designados em 20.2.97. 

85 Membros designados em 4.3.97. 

86 Em 5.8.97, comunicou seu desligamento do Partido Trabalhista Brasileiro. Em 1.10.97, foi substilulda pelo Senador Odacir Soares. 
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

87 Membros designados em 5.3.97. 

88 Desligado da c:omisslo em 26.8.97 (ot. li" 186/97, da liderança do PFl). Em 9.9.97, foi designado o Senador Vilson KleinObing, para 
ocupar a vaga (ot. nO 195/97, de 8.9, da liderança do PFl). 

89 Subst~uldo, em 10.4.97, pelo Senador Júlio Campos. 

90 Designado em 9.9.97 (ot. nO 195/97, de 8.9, da liderança do PFl). 

91 Membros designados em 4.3.97. 

92 Deixou de integrar a c:omisslo a partir de 18.7.97, confonne c:omunicaçlo reü no dia 18.7.97, através do OfIcio nO 267/97, da 
liderança do PMDB. 
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"PSOB 
BenlVeras José Ignácio Ferreira 
carlos Wilson Coutinho Jorae 
José Serra 

"'Bloco de Oposlçio 
Eduardo SuDlicv (pn Benedita da Silva (pn 

HPPB 
E ' . cafeteira Emandes Amorim 

PTB 
96Valmir campelo 

Subcomlsslo 

Criada através de requerimento do Senador Gilberto Miranda, no Ambito da CFC, para 
fiscalizar e controlar as açOes decorrentes da implementaçao e execuçAo das poIlticas públicas para os 
setores de telecomunicaçOes; petróleo e gás; e energia elébica e transportes: 

ComDO!!cIo 

Sob a coordenaçAo do Senhor Senador Edison Loba<>, Presidente da Comissa<>. 

Setor de Telecomunlcaç6es: Senador Gilberto Miranda 

Setor de Petróleo e Gá: Senador AntOnio carlos Valadares 

Setor de Energia EI6trIca: Senador Carlos Patroclnio 

Setor de Tl1Insportes: Senador Coutinho Jorge 

Composição da Comissão ao final da Sessão Legislativa 

93 Membros designados em 5.3.97. 

94 Membros designados em 26.2.97. 

95 Membros designados em 20.2.97. 

96 Designado em 4.3.97. Em 11 .11 .97, foi aubstituido pelo Senador Odacir Soares. 
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PMOB 

Onofre Quinan Gilvam 
Ney Suassuna JoIo França 

. 
Humberto Lucena 
(Vago) 
(Vago) 

PSDB 
BeniVeras José Ignécio Ferreira 
Carlos Wilson Coutinho Jorge 
José Serra 

Bloco de Oposlçlo 
Eduardo Suplicy (pn Benedita da Silva (PD 

PPB 
Epitácio Cafeteira Emandes Amorim 

PTB 
Odacir Soares 
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b) Temporárias 

1) Constituída para exame de código 

1.1) Incumbida de emitir parecer sobre o Projeto de lei da Câmara nO 118, de 
1984, que institui o Código Civil: 

Composição 
Titulares Suplentes 

PMOB 
José FOQaca RamezTebet 
Roberto Requiao 971ris Rezende 
Ronaldo Cunha Lima - Presidente Ney Suassuna 

PFL 
Josaphat Marinho - Relator-Geral Carlos Patroclnio 
98waldeck Omelas José Bianco 
Edison Lobao Guilherme Palmeira 

PSOB 
José Ignácio Ferreira-Vice-Presldente Jefferson Peres 

PPB (ex-PPR + ex-PP) 
Esperidiao Amin Lucldio Portella 
99Bemardo Cabral 100AntOnio Carlos Valadares 

PTB 
101 Emllia Femandes José Eduardo 

PT 
Lauro Campos Benedita da Silva 
Nota: Em 31 .1.97, formou-se o Bloco Parlamentar de Oposiçao, com os seguintes partidos: PT, PDT, PSB e 
PPS. 

97 Afastou .. do exare/cio do mandato, em 22.5.97, para assumir o cargo de Ministro de Estado da Justiça. 
98 Substituldo, em 18.9.97, pelo Senador Bemardo Cabral. 
99 Em 16.5.97, foi substHuldo pelo Senador Emandes Amorim. 
100 Em 16.5.97, foi substHuldo pelo Senador Levy Dias. 

101 Em 5.8.97, comunicou seu desligamento do Partido Trabalhista Brasileiro. Em 19.11.97, foi substHulda pelo Senador Odacir SoanlS. 
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Ao encerramento dos trabalhos da Comissão, sua composição estava assim constituida: 

Composição 
Titulares Su lentes 

PMOB 
José F RamezTebet 
Roberto Requiao 1021ris Rezende 
Ronaldo Cunha Lima - Presidente Ne Suassuna 

PFL 
Josa hat Marinho - Relator-Geral Carlos Patrocl n io 
Bemardo Cabral José Bianco 
Edison Lobao Guilherme Palmeira 

PSOB 
José Inácio Ferreira-Vice-Presldente Jefferson Peres 

PPB (ex-PPR + ex-PP) 
Es ridiao Amin Lucldio Portella 
Emandes Amorim Le Dias 

PTB 
Odacir Soares José Eduardo 

PT 
LauroCam s Benedita da Silva 

EM 10.01.97 - Recebimento do Oficio sino, da Liderança do PPB, indicando o Senador F~Inf'!ritii~Kl 
como titular, em substituiçao à Senadora Sandra Guidi. 

EM 16.05.97 - Recebimento do Oficio sinO, da Liderança do PPB, indicando os Senadores Emandes 
Amorim e Levy Dias, como titular e suplente, em substituiçao aos Senadores Bemardo Cabral e AntOnio 
Car10s Valadares, respectivamente. 

EM 18.09.97 - Recebimento do Oficio nO 218197, da Liderança do PFL, comunicando a substituiçao do 
Senador Waldeck Omelas, pelo Senador Bemardo Cabral. 

EM 18.09.97 - Recebimento do OfIcio nO 218/97, da Liderança do PFl, comunicando a substituição do 
Senador Waldeck Omelas, pelo Senador Bemardo Cabral e indicando o Senador Waldeck Omelas como 
suplente da Comissao. 

EM 28.10.97 - Recebimento do OfIcio n° 241197, da Liderança do PFL, comunicando o desligamento do 
Senador Waldeck Omelas como suplente da Comissao. 

EM 05.11.97 -1· Reunilo 
Apresentado o Parecer Final do Relator-Geral, Senador Josaphat Marinho, pareceres sobre as 366 
emendas oferecidas ao Projeto (acolhidas pelo Relator, na Integra 65; parcialmente, na forma de 
subemendas 1~n. -_:-"-~~s 146 e, pela prejudicialidade 16) e apresentaçao de 127 emendas de Relator, 
que receberam os I' ~ J' -R a 493-R. 

102 AfIIstou-se do eXllrclcio do mandato, em 22.5.97, para assumir o cargo de Ministro de Estado da Justiça. 
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Em 06.11.17 - 2" Reunllo 
Concedida vista coletiva da matéria. 

EM 13.11.17 - 38 Reunllo 
A Comisslo aprovou, por unanimidade, parecer do Senhor ReIator-Geral, concluindo favoravelmente ao 
PLC nO 118184 e pela prejudicialidade das proposiçOes apensadas é matéria. Foi aprovado em globo, por 
unanimidade, o parecerer do ReIaIDr-Gera1 referente és 65 emendas com parecer favorável; 139 acolhidas 
parcialmente na forma de subemendas; 148 com parecer contrário; 16 concluindo pela prejudicialidade e as 
127 emendas de Relator de n"s 367-R a 493-R. 

EM 20.11.87 - Recebimento do OfIcio nO GLPTBI374197, datado de 19.11 .97, da Liderança do PTB, 
substituindo a Sra. Senadora Emllia Fernandes pelo Sr. Senador Odacir Soares como membro Titular na 
Comisslo. 

Em 12.12.17 
A Comisslo encerrou seus trabalhos aprovando, com emendas, o Projeto de Lei da Camara nO 118/84, que 
institui o Código Civil. 

2) Parlamentares de Inquérito 

2.1) Destinada a, no prazo de 90 dia., apurar Irregularidades relacionadas à 
autorlzaçlo, emiulo • negaclaçlo de tltulos públicos, .. taduals e municipais, nos 
exerelclos de 1995 .1996. 

Criaçao: 26.11 .96, pelo Requerimento nO 1.101/96 
1° Signatário: Sen. Jader Barbalho 
N" de membros: 13 (treze) 
prazo de funcionamento: 90 (noventa) dias. 

TItula .... 

,~ iJT';' < .,~.,.. 

" ',. t ~ 

PMOB 
PFL 
PSOB 
PPB 
PT 
PTB 
POT 
PSB 
PSL 
PPS 
S/P 

I 

TOTAL 

/ 

L 

r 
I 

I' 

'--
, 

23 
22 
13 
5 
5 .. 
3 
2 
1 
1 
2 

81 
, 

I , 
104 

, ., , , .". , ~ , 
~rr'-»~~~~ - ';. ·~.;.,i,l~~&.;.....: ............. ~ 

370 4 
3,53 4 
209 2 
080 1 
0,80 1 
064 1 
048 -
0,32 -
016 -
016 -
0-,-32 

13,00 13 



Suplentes 

Composição 
Titulares Suplentes 

PMDB 
103Nabor Júnior 104Casildo Maldaner 
Roberto RequiAo Onofre Quinan 
Fernando Bezerra 
Jader Barbalho 

PFL 
Bernardo Cabral l05Edison Lobao 
106Hu~o Napoleao Francelino Pereira 
José Aaripino 
Vilson KleinObina 

PSDB 
José Serra 107Sérgio Machado 
Geraldo Melo 

PPB 
EsperidiAo Arnin • .108Leomar Quintanilha 

PTB 
109Emllia Femandes 

PT 
Eduardo Suplicy José Eduardo Dutra 

I PTB+PDT+PSB+PSL+PPS I 
AntOnio Car10s Valada," 

Nota: Em 31.1.97, formou-se o Bloco Parlamentar de Oposiçao. com os seguintes partidos: PT, POT, PSB 
ePPS. 

103 Em 10.3.97, foi substituldo pelo Senador Casildo Maldaner. 

104 Em 10.3.97, foi substltuldo pelo Senador Ney Suassuna. 

105 Em 18.2.97, foi substltuldo pelo Senador GIIIerto Miranda. 
106 Em 26.2.97, foi substltuldo pelo Senador Romeu Tuma. 
107 Em 27.2.97, foi substl\uldo pelo SenadorC8r1os Wilson. 
108 Substl\uldo, em 2.4.97, pelo Senador Epücio C8feteira. 

109 Em 5.8.97, comunicou seu desligamento do Partido Trabalhista Brasileiro. 
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Ao encerramento dos trabalhos da Comissao, sua composiçao estava assim constituída: 

Em 15.01.97 -18 Reunllo 
- Realizada no perfodo da Convocaçao Extraordinaria do Congresso Nacional. 
- ReuniA<> de Trabalho - aprovada a convocaçao do Sr. Jairo da Cruz Ferreira, Chefe do Departamento da 
Olvida Pública (Dedip) do Banco Central para a próxima reunia<> da Comissa<>, a ser realizada em 22.01 .97, 
às 17horas. 
- Designados Relatores Adjuntos os Srs. Senadores José Serra e Vilson KJeinObing. 
- Recebimento do OfIcio da Liderança do Partido Progressista Brasileiro -PPB s/no, de 14/01/97, indicando o 
nome do Senador EsperidiA<> Amin como Titular da Comissa<>, em substituiçao ao Senador Epitacio 
Cafeteira. 

Em 17.01.97 - Publicaçao da ata da 28 ReuniA<> e respectivas notas taquigmficas (OS F nO 008 - de 17.01 .97 
- Pago 02518). . 

Em 22.01.97 -~ Reunllo 
- Realizada no perfodo da Convocaçao Extraordinaria do Congresso Nacional. 
- Realizada reunia<> onde foi ouvido o depoimento do Sr. Jairo da Cruz Ferreira, Chefe do Departamento da 
Olvida Pública do Banco Central. Na oportunidade, parte da reuniao tornou-se secreta para acareaçao entre 
o depoente e o Sr. Carlos Augusto Bezerra, Consultor Legislativo do Senado Federal. 

110 Em 5.8.97, comunicou seu desligamento do Partido Trabalhista Brasileiro. 
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Em 23.01.'7 - Recebimento do OfIcio na 036197, datado de 22.01.97, da Liderança do PMDB, comunicando 
a substituiçao do Senador Ney Suassuna pelo Senador Casildo Maldaner, como suplente. 

Em 24.01.'7 - Publicaçao da ata da 18 Reunilo e respectivas notas taquigráficas (DSF N° 013 - de 24.01.97 
- Pég. 03068). 

Em 28.01.97 - 38 Reunllo 
- Realizada no perlodo da ConvocaçAo Extraordinária do Congresso Nacional. 
- Realizada reuniao onde foram ouvidos os depoimentos da Sra. Luclane Valença Mlzuno, Técnica do 
Banco Central no perlodo de 1992 a 1995 e do Sr. Alldmar Ribeiro Moura, Diretor de Normas e 
Organizaçao do Sistema Financeiro do Banco Central. 

Em 30.01.97 - 48 Reunllo 
- Realizada no perlodo da eonvocaçAo Extraordinária do Congresso Nacional. 
- Realizada reunilo intema para tratar de assuntos pertinentes à ComissAo. 

Em 30.01.97 - Publicaçao da Ata da ~ Reunilo e respectivas notas taquigréficas (DSF na 017 - de 30.01 .97 
- Pég. 03470). 

Em 01.02.97 - PublicaçAo da Ata da 38 Reunilo e respectivas notas taquigréficas (DSF na 019 - de 01 .02.97 
- Pég. 03650). 

Em 05.02.97 - Recebimento do OfIcio nO 028197-GLPFL, datado de 05.02.97, da Liderança do PFL, 
comunicando a substituiçao do Senador Francelino Pereira pelo Senador Gilberto Miranda, como suplente. 
Realizada a 58 Reunllo 
- Realizada no perlodo da eonvocaçAo Extraordinária do Congresso Nacional. 
- Realizada reunilo onde foram ouvidos os depoimentos dos Senhores Oscar Falk, Ex-Secretário da 
Fazenda do Estado de Santa Catarina; cartos Eduardo Ferreira, Assessor Financeiro do Defin (Banco do 
Estado de Santa Catarina) e Paulo Sérgio Prisco Paralso, Secretário da Fazenda do Estado de Santa 
Catarina. 

Em 06.02.97 - Recebimento do OfIcio nO 03Ol97-GLPFL, datado de 06.02.97, da Liderança do PFL, 
comunicando a substituiçao do Senador Gilberto Miranda pelo Senador Francelino Pereira, como suplente. 

Em 07.02.97 - Publicaçao da Ata da 48 Reunilo e respectivas notas taquigréficas (DSF n° 023 - de 07.02.97 
- Pég. 04009). 

Em 18.02.97 - Recebimento do OfIcio nO 032197-GLPFL, datado de 18.02.97, da Liderança do PFL, 
comunicando a substituiçao do Senador Edison LobAo pelo Senador Gilberto Miranda, corno suplente. 

Em 19.02.97 - .8 Reunllo 
- Realizada reunilo onde foram ouvidos os depoimentos dos Senhores Ibralm Borg .. Filho, Presidente da 
IBF Factoring; Yoshlald Nauno, Secretério da Fazenda do Estado de sao Paulo e ArIovaldo D'Angelo, 
Diretor Financeiro do Banco do Estado de sao Paulo. Parte da reunilo toma-se secreta a fim de ouvir o 
Sr.lbraim Borges Filho. 

Em 20.02.97 - 70 Reunllo 
- Realizada reunilo onde foram ouvidos os depoimentos dos Senhores Wagner Baptista Ramos, 
Coordenador da Olvida Pública do . Municlpio de sao Paulo e Joú Ant6nlo de Freitas, Secretário das 
Finànças do Municlpio de sao Paulo. 
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Em 26.02.97 - 8"' Reunllo 
- Realizada reunia<> onde foram ouvidos os depoimentos dos Senhores Jairo Cindido, ex-SeaeUllto de . 
Economia e Planejamento da Prefeitura de Guarulhos; Roberto Sanchez, Secretário de Negócios da 
Fazenda da Prefeitura de Osasco; GeraldoBIasoto Júnior, ex-Secretário Municipal de Finanças da 
Prefeitura de Campinas; e Eduardo Campos, Secretário da Fazenda do Estado de Pemambuco. 

Em 26.02.97 - Publicaçao das Alas da 5- e 6- Reuniões e respectivas notas taquigráficas (DSF n° 029 - de 
26.02.97 - Pég. 04433). 

Em 26.02.97 - Recebimento do OfIcio nO 035197-GLPFL, datado de 25.02.97, da Liderança do PFL, 
comunicando a substituiçAo do Senador Hugo Napoleao pelo Senador Romeu Tuma, como titular. 

27.02.97 - Recebimento do OfIcio nO 019197-GLPSDB, datado de 27.02.97, da Liderança do PSDB, 
comunicando a substituiçAo do Senador Sérgio Machado pelo Carlos Wilson, como suplente. 

Em 04.03.97 - r Reunllo 
- Realizada reunia<> de trabalho para tratar de assuntos pertinentes à Comissao. 
- A presente reunia<> contou com a presença do Dr. Everardo Maciel, Secretário da Receita Federal, 
oportunidade em que S. Sa. apresentou subsldios para os trabalhos da Comissa<> (ouvido em reunia<> 
secreta). 

Em 05.03.97 - 10- Reunllo 
- Realizada reunia<> onde foram ouvidos os depoimentos dos Senhores Sérgio Mounlb Cemeta, da SMJT -
Assessoria Empresarial; Gerson Martins, da PERFIL-CCTVM (reuniões secretas); e Luiz calabrla, da 
PERFIL-CCTVM. 

Em 06.03.97 (a 10:00 h) - Continuaçao da reunia<>: depoimento do Senhor Enrico Plcclotto, da SPLlT
DTVM. 

Em 08.03.97 - PublicaçAo das Alas da 7-, 8- Reuniões e respectivas notas taquigráficas (DSF n° 37 - de 
08.03.97 - pég. 05131). 

Em 11.03.97 -11- Reunllo 
- 10:00 h - Realizada reunia<> onde foi ouvido o depoimento do Senhor Fausto SoIano Pereira, da Empresa 
Boa Safra. 
- 17:00 h - Continuaçao da reuniao: depoimento do Senhor JoH Pereira de Sousa, ex-Secretário da 
Fazenda do Estado de Alagoas. 

Em 12.03.97 -12- Reunllo 
- Realizada reunia<> onde foi ouvido o depoimento do Senhor FAbio Barreto Nahoum, do Banco Vetor. 
- Realizada, também, acareaçao entre o depoente e o Senhor Wagner Baptista Ramos. Suspensa a 
reunllo. 01hOSmln do dia 13.03.97; e convocada reabertura da reunllo para o mesmo dia, .s 17:00 
horas. 

Em 13.03.97 - (a 17:00 h) - Reabertura da reunllo para ouvir os depoimentos dos Senhores C6zar 
Augusto Busalto (Secretário da' Fazenda do Rio Grande do Sul), Calro-Ant6n1o VIeira Peixoto (Ex
Secretário de Finanças de Goiania), Pedro Nelva Filho, FAbio pazzanese Filho (Negociai), José Luiz da 
Cunha Priolll (N.gocial) e Rubens Cencl Ja Silva ,(Perfil). Foi efetuada, também, a acareaçao entre os 
Senhores Wagner Ba~ Ram~ ' (ex-Coordenador da Divida Pública do Municlpio de sao Paulo), 
Gerson Martins (Perfil~l.-ub: Calabria (Perfil), Rube'ns Cencl da Silva, JoH Luiz da Cunha Prtolll, FAbio 
pazzanese Filho e FAbio Barreto Nahoum. Parte da reunião toma-se secreta para ouvir o depoimento do 
Sr. Pedro Neiva Filho. . 
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Em 15.03.97 - Publicaçao das Atas da 9", 10" e 11· Reuniões e respectivas notas taquigráficas (DSF nO 42· 
de 15.03.97 - pâg. 05701). 

Em 18.03.97 - 13· Reunllo 
- Realizada reuniao onde foi ouvido o depoimento do Senhor Ron.1do Ganon, do Banco Vetor. 
- Realizada, também, acareaçao entre o depoente e o Senhor W.gner B.ptlsta Ramos. Suspensa a 
reuniao à OOh20min do dia 19.03.97; e convocada reabertura da reuniao para o mesmo dia, às 10:00 horas. 

Em 19.03.97 - ( is 10:oohoras ) Reabertura da reunião para ouvir os depoimentos dos Senhores Genlv.1 
de Almeld. e Galdlno de F..... Alvlm Neto, ambos do Banco Maxi-Divisa.Suspensa a reuniAo às 
12h1Ornin ; e convocada reabertura da reuniao para o mesmo dia às 17:00horas a fim de que seja ouvido 
o Senhor Galdlno de F ..... Alvlm Neto. As 17:00horas reaberta a reunião para ouvir o depoimento do 
Senhor Galdlno de F.rI. Alvlm Neto. As17h57min a ReuniAo toma-se secreta. 

Em 20.03.97 - 14· Reunllo (is 09:00 horas) 
Reuniao interna de trabalho. 

Em 22.03.97 - Publicaçao da Ata da 1~ Reuniao e respectiva nota taquigráfica (DSF nO 47 - de 22.03.97 -
pg. 06257). 

Em 27.03.97 - Republicaçao por incorreção da Ata da 11· ReuniAo e respectiva nota taquigráfica (DSF nO 
50 - de 27.03.97 - pag (6655). 

Em 02.04.97 - Recebimento do OfIcio sinO, datado de 01 .04.97, da Liderança do PPB, comunicando a 
substituiçao do Senador Leomar Ouintanilha pelo Senador Epitácio Cafeteira, na suplência da ComissAo. 

Em 02.04.97 - 15· Reunllo (is 17:00 horas) 
Reuniao de Trabalho 
Palestra do Sr. Escritor Ivan Sant' Anna, autor do romance "Rapina". 

Em 04.04.97 - 16- Reunllo 
- As 10:00 horas iniciada reunião para ouvir o depoimento do Senhor José Fern.ndo de Almeld. -
Presidente da FundaçAo dos Economiários Federais - FUNCEF. Interrompida a reunião às 14:30 horas e 
reiniciada a reuniao às 16:00 horas para continuaçao dos depoimentos. Foram ouvidos os Srs. Francisco 
Gonzaga de Oliveira - Presidente da Fundaçao PETROBRÁS de Seguridade de Social - PETROS, José 
Luiz Plngllrllho Neto - Superintendente do Instituto SERPROS de Seguridade Social e Olival Mantovanele 
Netto - Ex-Superintendente da FundaçAo EMBRATEL de Seguridade Social- TE LOS. 

Em 05.04.97 - Publicaçao das Atas das 13· e 14· Reuniões e respectivas notas taquigráficas (DSF nO 55 -
de 05.04.97 - pg. 07139). 

Em 07.04.97 -17· Reunllo. 
Inicia-se a reunião às 10:00 horas para ouvir o depoimento do Dr. UZaro de Mello Brandlo - Presidente 
do Banco Bradesco SA e Dr. Ageo SIIv. - VIC&-Presidente-Executivo do Banco Bradesco S.A. 
Interrompida a reuniao às 14:39hs e reaberta às 16:16hs para ouvir os depoimentos dos Senhores: Antônio 
José de Almeld. C.rnelro - Ex- Presidente do Banco Multiplic; M.noel Fellx Clntra Neto - Presidente do 
Banco Multiplic; Dr. Domingos T. Murta Ram.lho - Presidente do Banco Est Paraná S/A e Banestado 
Leasing SI/'\, . Wilson Mugn.lne - Ex- Presidente do Banestado Corretora S.A; Osw.ldo Luiz MagalhA .. 
dos Santos - Ex- Presidente do Banestado Leasing SA; P.ulo Roberto Gonçalves d. SIIv. - Diretor de 
Op. do Banestado Corretora SA; Pedro Ramos - Ex-Presidente do B8nestado C/'rrêtora SA; Carlos 
Antônio ' V.lente de C.stro - Presidente do Banestado Corretora SA; Sérgio <?utolo dos Santos -
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Presidente da Caixa EconOmica Federal e Sandra Beatriz B. Tavares - Diretora da Caixa EconOmica 
Federal. 

Em 08.04.97 -ir Reunllo 
Inicia-se a reuniAo às 17:00 horas para ouvir o depoimento da Sra. lIarta Helena 1I0relra Cena - ex
funcionéria da Preto Munic. de sao Paulo e Nivaldo Furtado de Almeida - ex-funcionério da Preto Munic. de 
sao Paulo e posteriormente foi realizada a acareaçAo entre os senhores Jairo da Cruz Ferreira - Chefe 
licenciado do DEDIP/BACEN e Pedro Nelva Filho - ex-funcionério da Preto Munic. de sao Paulo. Foi ouvido 
também o Dr. Lulr Ceschln - Procurador-Chefe da Secretaria de Assuntos Especiais da Procuradoria Geral 
do Estado do Paraná 

Em 09.04.97 - 19" Reunllo 
Realizada Reuniao da Comissao és 17:00 horas para ouvir os depoimentos dos Srs: - Jorge Lúcio de 
Castro - Diretor Financeiro da FUNCEF; IIlmaloy Oliveira Lima - Gerente de Investimentos Financeiros da 
FUNCEF; Francisco Mendes de. Alencar Filho - Analista de Investimentos da FUNCEF. Anteriormente aos 
depoimentos, realizada ReuniAo Intema de Trabalho (Secreta). 

Em 15.04.97 - 20" Reunllo (_17:00 horas) 
Realizada ReuniAo de Trabalho da Comissao. 

Em 15.04.97 - Publicaçao das Atas das 15·, 16·, 17· e 18· ReuniOes e respectivas notas taquigréficas 
(Suplemento do DSF nO 60 - de 12.04.97 - pg. 07640). 

Em 19.04.97 - Publicaçao da Ata da 19- Reuniao e respectivas notas taquigréficas (DSF N° 065, de 
19.04.97 - pág. 08196). 

Em 22.04.97 - foi deferido o Requerimento nO 275/97, prorrogando o prazo da Comissao até 6.6.97. 

Em 23.04.97 - 21· Reunllo 
Realizada Reuniao às 17:00 horas para ouvir os depoimentos dos Srs. Alex Sandro Si Teles dos Santos e 
Sandro Luis Cipriano, ex-office-boys da Split, e reinquiriçao dos Srs. Ibralm Borges Filho, da IBF 
Factoring, Fausto So"no Pereira, da Boasafra, e Enrtco Plcclotto, da Split. Foi realizada também 
acareaçao entre os depoentes presentes. 

Em 24.04.97 - 228 Reunllo 
Realizada ReuniAo às 17:00 horas para ouvir os depoimentos dos Srs. Augusto eMar Falelo de Queiroz 
e Jos6 Roberto Barbosa Peçanha, Diretores da Arjel, e Katsuml Klhara, Diretor do Banco Bradesco S/A. 
Foi realizada também acareaçao entre os Srs. Augusto César Falcao de Queiroz e Katsumi Kihara. 

Em 26.04.97 - Publicaçao da Ata da 20- Reuniao e respectivas notas taquigréficas (DSF N" 069 de 26.04.97 
- pég. 08673). 

Em 29.04.97 - 23· Reunllo 
Realizada Reuniao às 17:00 horas para ouvir os depoimentos dos Srs. Ant6nlo da Cunha Vilas Boas e 
Luiz Ant6nlo 1I0ra, Diretores da Arjel. Após os depoimentos, foi realizada Reuniao de Trabalho da 
Comissao. 

Em 06.05.97 - 24· Reunllo 
Realizada reuniao de trabalho da Comissao. 

Em 09.05.97 - Publicaçao da Ata da 21· Reuniao e respectivas notas taquigréficas (DSF nO 073 de 03.05.97 
- pág. 08938). 
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Em 13.05.97 - Publicaçao da Ata da 22" Reunia<> e respectivas notas taquigráficas (OSF n° 078 de 10.05.97 
- pág. 09404). 

Em 14.05.97 - 258 R.unllo 
Realizada Reunia<> és 17:00 horas para ouvir o dePoimento do Sr. Manoel Moreira Neto, Oiretor e acionista 
das empresas Sabra Factoring ltda, CMA Plastics Comércio e Indústria ltda e CMA ImportaçAo e 
Exportaçao Ltda. 

Em 17.05.97 - Publicaçao das Atas das 238 e 248 ReuniOes e respectivas notas taquigráficas (OSF n° 83-
de 17.05.97 - pg. 09931). 

Em 20.05.97 - 28" R.unlio 
- As 17:00 horas Reunia<> de Trabalho e depoimento do Sr. Celso Macedo Possa, liquidante do Banco 
Vetor. 

Em 24.05.97 - Publicaçao da Ata da 258 Reunia<> e respectivas notas taquigráficas (OSF nO 88 - de 24.05.97 
- pág. 10460). 

02.06.97 - foi deferido o Requerimento n° 3n197, prorrogando o prazo da ComissAo até 27.8.97. 

Em 03.06.97 - 278 R.unllo 
- Realizada reunia<> és 17:00 hs para ouvir os Srs. Senadores Gilberto Miranda, Pedro Plva, F.nNlndo 
Bezerra, Benl V ..... , Eduardo Supllcy, Lauro Campos, Carlos Wilson, Mauro Miranda e Nabor Júnior, 
Relatores do Projetos de Resoluçao sobre emissAo de tftulos pÚblicos estaduais e municipais. 

Em 04.06.97 - 28'" R.unllo 
- Realizada reunia<> és 17:00 hs para ouvir a exposiçao do Sr. Governador do Estado de Alagoas, DIvaldo 
Suruagy. 

Em 07.06.97 - Publicaçao da Ata da 268 Reunia<> e respectivas notas taquigráficas (OSF n° 97 - de 07.06.97 
- pAg. 11(68). 

Em 11.06.97 - 29"' R.unllo 
- Realizada reunia<> és 17:00 hs para ouvir a exposiçao do Sr. Prefeito do Municlpio de SAo Paulo, CeI80 
Roberto PIUa do Nascimento. 

Em 14.06.97 - PublicaçAo das Atas das 278 e 288 ReuniOes e respectivas notas taquigráficas (OSF nO 102 -
de 14.06.97 - pg. 11623). ' 

Em 17.06.97 - 30" Reunllo 
- Realizada reuniao és 17:00 hs para ouvir a exposiçao do Sr. Govemador do Estado de sao Paulo, .rIo 
Covas. 

Em 18.06.97 - 318 Reunllo 
- Realizada reuniAo és 17:00 hs para ouvir a exposiçao do Sr. Vlcentlno PapoUo, EX-Prefeito do MuniClpio 
de Guarulhos. 

Em 21.06.97 - Publicaçao das Atas das 298 e 3Q8 ReuniOes e respectivas notas taquigráficas (OSF nO 107 de 
21 .06.97 - pago 12084 e 12159). 

111 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 



Em 24.06.97 - 32'" Reunião 
- Realizada reunião às 17:00 hs para ouvir a exposiçao do Sr. Edivaldo Oral, Ex-Prefeito do Municlpio de 
Campinas. 

Em 25.06.97 - 33- Reunião 
- Realizada reunião às 17:00 hs para ouvir a exposiçao do Sr. Celso Glgllo, Ex-Prefeito do Municlpio de 
Osasco. 

Em 28.06.97 - Publicaçao das Atas das 31- e 32- ReuniOes e respectivas notas taquigráficas (DSF nO 112 de 
28.06.97 - pago 12708 a 12740). 

Em 02.07.97 - 34- Reunião 
- Realizada reunião às 16:30 hs para ouvir a exposiçao do Sr. Darci Accorcl, Ex-Prefeito do Municlpio de 
Goiania. 

Em 09.07.97 - 35- Reunião 
- Realizada a reunião de trabalho às 17:30 hs. 

Em 15.07.97 - Publicaçao da Ata da 33- Reunião e respectivas notas taquigráficas (DSF nO 123 de 15.07.97 
- pago 14085 a 14112). 

Em 16.07.97 - 36- Reunião 
- Realizada a reunião de trabalho às 17:00 hs para leitura do Relatório Final. 

Em 17.07.97 - 37- Reunião 
- Realizada reunião de trabalho às 17:00 hs. 

Em 22.07.97 - 3a- Reunião 
- Realizada reunião de trabalho às 10:00 hs para ordenamento dos trabalhos para votaçao do Relatório. 

Em 22.07.97 - 3S- Reunião 
- Realizada reunião de trabalho às 17:00 hs para esclarecimentos sobre os procedimentos a serem seguidos 
pelo Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Receita Federal, Policia Federal e Banco Central na 
presença de seus respectivos representantes, DR. Haroldo Ferraz da Nóbrega, Ministro Humberto 
Souto, DR. Everardo Maciel, DR. Vicente Chelotti e DR. Paolo Enrlco Zaghen e para votaçao do 
Relatório Final - Aprovado por unanimidade o Relatório do Sr. Senador Roberto Requião, ressalvados os 
votos em separado. 

Em 22.07.97 - Publicaçao das Atas da 34- e 35- ReuniOes e respectivas notas taquigráficas (DSF nO 128 de 
22.07.97 - pago 14686). 

Em 23.07.97 - Reabertura da 3S- Reunião 
- Reabertura da 398 Reunião de trabalho à 18:05 hs, em atendimento ao requerimento dos Srs Senadores 
Jader Barbalho, José Agripino, Ney Suassuna, Casildo Maldaner, Romeu Tuma, Gilberto Miranda e Carlos 
Wilson, com deferimento do Sr. Senador Geraldo Melo, Presidente em exerclcio da Comissão. Aprovada por 
unanimidade votaçao dos votos em separado , e se aprovados, sejam integrantes do texto do Relatório. 
Aprovados por unanimidade os votos em separado dos Srs Senadores: Onofre Quinan, Gilberto Miranda, 
Casildo Maldaner, José Agripino e Jader Barbalho. 

Em 24.7.97 - O Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, determina o envio do Recurso nO 5/97 à 
decisão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para se pronunciar num prazo de 48 horas, e a 
suspensão do prazo concedido à CPI até a decisão daquela Comissão Téçnica. 
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Suplentes 

Nota: Em 31 .1.97, formou-se o Bloco Parlamentar de Oposiçao, com os seguintes partidos: PT. POT. PSB 
ePPS. 

111 Em 14.12.95, comunicou seu desligamento do PMOB e filiaçlo ao PSDB a partir de 7.11 .95. 

112 Licenciado pelo prazo de 121 (cento e vinte e um) dias, a partir de 19.8.97 (RQS nO 566197). 

113 Desligado da comissAo em 26.8.97 (Of. NO 186197, da liderança do PFL). 

114 Em 16.5.97, foi substiturdo pelo Senador Levy Dias. 

115 Em 16.5.97, foi substiturdo pelo Senador Emandes Amorim. 

116 Em 5.8.97, comunicou seu desligamento do Partido Trabalhista Brasileiro. Em 19.11.97, foi substiturda pelo Senador Odacir Soara. 
117 Indicado pela Presidência em 20.2.97, nos termos do art. 401, .in fine, do Regimento Interno. 

114 

, \ 



Composição da Comissão ao final da Sessão legislativa 

Em 16.05.97 - Recebimento do OfIcio sln da Liderança do PPB, de 15/05197, indicando os nomes ..;,,::; 
Senadores Levy Dias e Emandes Arnorim, respectivamente como titular e suplente na Comissão, em 
substituiçao aos Senadores José Roberto Arruda e Osmar Dias. 

Em 26.6.97 - foi lido e aprovado o Requerimento nO 457197, prorrogando o prazo da comissa<> até 15.12.97. 

Em 19.11.97 - Recebimento do oficio nO GLPTBl375197, datado de 19/11197, da Liderança do PTB, 
substituindo a Sra. Senadora Emllia Femandes pelo Sr. Senador Odacir Soares na suplência da Comissão. 

Em 02.12.97 - foi lido e aprovado o RQS nO 1.077, de 1997, prorrogando o prazo da comissão até 15.08.98. 

3.2) Destinada a acompanhar, na Clmara dos Deputados, a tramitação das 
propostas de emenda • Constituição, de Ir.lclatlva do Presidente da República, até a 
apreciação final das matérias naquela Casa do Congresso Nacional. (Req. 413/95). 

Obs.: O Requerimento acima, de criaçao da Comissão, foi declarado prejudicado em 23.7.96. 

118 Em 14.12.95, comunicou seu desligamento do PMDB e filiaçlo ao PSDB a partir de 7.11 .95. 
119 Licenciado pelo prazo de 121 (cento e vinte e um) dias, a partir de 19.8.97 (RQS nO 566197). 
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3.3 - Destinada a analisar a programaçlo de rádio e TV, no Pais. 

Criaçao: em 18.4.95 - Req. 470/95. 
Autor: Pedro Simon 
N° de membros: 11 (Onze) 
Designaçao dos membros: 02.06.95 
Prazo de funcionamento: Até 15.12.95 

Titulares 

Suplentes 
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Nota: Em 31 .1.97, formou-se o Bloco Parlamentar de Oposiçao, com os seguintes partidos: PT, PDT, PSB 
ePPS. 

Ao encerramento dos trabalhos da Comissão, sua composição estava assim constituida: 

120 Desligou-se do partido em 17.12.96. e filiou-se ao PFl. 

121 Desligado da comissAo em 26.8.97 (ot. N° 186/97, da Liderança do PFL). 

122 Em 16.5.97, foi subst~uldo pelo Senador EpMcio Cafeteira. 

123 Em 16.5.97, foi subst~uldo pelo Senador Emandes Amorim. 

124 Em 12.11 .97, renunciou ao mandato de Senador da República, para assumir o cargo de Ministro do TCU. Em 19.11.97, foi 
designado, para a sua vaga, o Senador Odacir Soares. 
125 Em 5.8.97, comunicou seu desligamento do Partido Trabalhista Brasileiro. Em 19.11 .97, foi subst~ulda pela Senadora Regina 
Assumpçao. 
126 Desligou-se do partido em 17.12.96, e filiou-se ao PFl. 
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Em 16.05.97 - Recebimento do oficio s/no, datado de 15/05/97, da Liderança do PPB, indicando os 
Senadores Epitácio Cafeteira e Emandes Amorim, respectivamente como titular e suplente na Comissão, 
em substituçao aos Senadores AntOnio Carlos Valadares e Joao França. 

Em 26.6.97, foi aprovado o Requerimento nO 458/97, prorrogando o prazo da comissão até 15.12.97. 

Em 27.08.97 - Recebimento do Oficio nO 186/97-GLPFL, de 22/08/97, da Liderança do Partido da Frente 
Liberal, informando a desfiliaçao do Senador Odacir Soares e sendo, portanto, desligado da Comissão. 

Em 18.11.97 - Recebimento do oficio nO GLPTB/363/97, datado de 18/11/97, da Liderança do PTB, 
substituindo os Srs. Senadores Valmir Campelo pelo Sr. Senador Odacir Soares como titular e a Sra. 
Senadora Emflia Femandes pela Sra. Senadora Regina Assumpçao na suplência da Comissão. 

Em 09.12.97 -1- Reunl.o 
A Comissão, por unanimidade dos presentes, aprovou o Relatório Final do Nobre Senador Pedro Simon. A 
Presidência determina o encaminhamento da matéria ao Plenário do Senado e informa o encerramento das 
atividades deste Órgao Temporário. 

Em 10.12.97 - Encaminhamento do Oficio nO 02/97-RádioTv ao Senhor Senador Antonio Carlos Magalhaes, 
informando o encerramento das atividades da Comissão, juntamente com o Relatório Final da Comissão. 

3.4) Destinada a estudar a refonna político-partidária. 

Criaçao: em 19.4.95 - Req. 518/95 
Autor. Sérgio Machado e outros Senadores 
N° de membros: 11 (onze) 
Prazo de funcionamento: 120 (cento e vinte) dias. 

Titulares 
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Suplentes 

127 Licenciado pelo prazo de 121 (cento e vinte e um) dias, a partir de 19.8.97. 

128 Em 27.2.97, foi substituldo pelo Senador Emandes Amorim. 

129 Em 16.5.97, foi substituldo pelo Senador Levy Dias. 
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Nota: Em 31.1.97, formou-se o Bloco Parlamentar de Oposiçao, com os seguintes partidos: PT, PDT, PSB 
ePPS. 

Composição da Comissão ao final da Sessão Legislativa 

Em 19.02.97 - 18 Reunião 
- Realizada reuniAo onde foi discutida e aprovada parte do Relatório Final da ComissAo. 

Em 26.02.97 - ~ Reunllo 
- Realizada reuniAo onde foi discutida e aprovada parte do Relatório Final da ComissAo. 

Em 26.02.97 - Publicaçao da Ata da 58 ReuniAo de 1996, e respectivas notas taquigráficas (DSF na 029 - de 
26.02.97 - Pág. 04420). 

Em 27.02.97 - Recebimento do Offcio sin°, datado de 26.02.97, da Liderança do PPB, substituindo o Sr. 
Senador José Roberto Arruda pelo Sr. Senador Emandes Amorim como membro titular na Comissao. 

130 Em 5.8.97, comunicou seu desligamento do Partido Trabalhista Brasileiro. Em 19.11 .97, foi substitufda pelo Senador Odacir Soares. 

131 Licenciado pelo prazo de 121 (cento e vinte e um) dias, a partir de 19.8.97. 
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Em 03.04.97 - 3- Reunllo 
- Realizada reunião onde foi discutido e aprovado parte do Relatório Final da ComissAo. 

Em 10.04.97 - 4- Reunllo 
- Realizada reuniao onde foi discutido e aprovado parte do Relatório Final da Comissao. 

Em 12.04.97 - Publicaçao das Atas da 1- e 2- reuniOes e notas taquigráficas (OS F nO 060 - de 12.04.97 -
Pág. 07640). 

Em 24.04.97 - 5- Reunllo 
- Realizada reuniao onde foi discutido e aprovado parte do Relatório Final da ComissAo. 

Em 03.04.97 - Publicaçao da Ata da 3- reunião e nota taquigráfica (OSF n° 065 - de 19.04.97 - Pág. 08159). 

Em 08.05.97 - 6- Reunllo 
- Realizada reunião onde foi discutido e aprovado parte do Relatório Final da ComissAo. 

Em 13.05.97 - Publicaçao das Atas da 4- e 5- reuniões e notas taquigráficas 
(OSF n° 078 - de 10.05.97 - Pág. 09343). 

EM 24.06.97 - Aprovado o Requerimento nO 440/97, de Prorrogaçao do prazo concedido a este Órgão 
Técnico até o dia 15.12.97. 

Em 26.06.97 - 7- Reunllo 
- Realizada reuniao onde foi discutido e aprovado parte do Relatório Final da Comissao. 

Em 28.06.97 - Publicaçao da Ata da 6- Reunião de 1997, e respectivas notas taquigráficas (OSF nO 112 -
Pág. 12657). 

EM 20.11.97 - Recebimento do OfIcio n° GLPTBl376/97, datado de 19.11 .97, da Liderança do PTB, 
substituindo a Sra. Senadora Emllia Femandes pelo Sr. Senador Odacir Soares como membro Titular na 
ComissAo. 

Em 27.11.97 - foi lido e aprovado o Requerimento nO 1.064/97, prorrogando o prazo da ComissAo por mais 
seis meses, até 15.8.98. 

3.5 - Destinada a promover atualização nos estudos e levantamentos sobre a 
abertura de frentes de produçio agropecuária, extrativa e de diversificada gama de 
Insumos Industriais ou de bens acabados na regiio dos cerrados e em toda Interlindia do 
Corredor de Transportes Centro leste, que liga o Brasil Central e regiões adjacentes até o 
oceano Pacífico ao Complexo Portuário do Espirito Santo. 

Criaçao: em 5.03.96 - Req. 17/96. 
Autor: José Ignácio Ferreira 
N" de membros: 11 (onze) 
prazo de funcionamento: 01 (um) ano. 
Designaçao dos Membros: do PMOB em 25.3.96; dos outros Partidos em 21.3.96. 
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Titulares 

Suplentes 

132 licenciado pelo prazo de 121 (cento e vinte e um) dias, a partir de 19.8.97. 

122 



Nota: Em 31 .1.97, fonnou-se o Bloco Parlamentar de Oposiçao, com os seguintes partidos: PT, PDT, PSB 
ePPS. 

Composiçao da Comissao ao final da Sessão Legislativa 

Em 05.03.96, foi prorrogado o prazo da comissão até o dia 15.12.97 (RQS nO 1.140/96). 

EM 20.11.97 - Recebimento do OfIcio nO GLPTBl364197, datado de 19.11 .97, da Liderança do PTB, 
indicando a Sra. Senadorà'Regina Assumpçao na condiçao de Titular em substituiçao ao Sr. Senador Valmir 
Campelo, como membro na Comissao. 

133 Em 12.11 .97, renunciou ao mandato de Senador da República, para assumir o cargo de Ministro do TCU. Em 19.1 1.97, foi 
designada, para sua vaga, a Senadora Regina Assumpçlo. 

134 Vaga cedida pelo PSOB em 12.6.96 (ot. li" 1-A196, de 12.6.96, do PSOB). 

135 Em 19.11 .97, a Senadora Regina Assumpçlo foi designada, como titular, na vaga do Senador Valmir Campelo. 

136 licenciado pelo prazo de 121 (cento e vinte e um) dias, a partir de 19.8.97. 

123 

. / . 



EM 02.12.97 - Lido e aprovado requerimento n° 1076197, prorrogando o prazo da Comissao por mais seis 
meses, até 15.8.98. 
Publicaçao das Atas e Notas Taquigréficas das aa, 4- e 5- de 1996 (OSF nO 220, pág. 26.677f26724 e 26752, 
respectivamente. ). 

3.6) Destinada a acompanhar as propostas, teses e procedimentos 
necessários • partielpaçlo do Brasil na Conferência das Naç6es Unidas sobre 
assentamentos Humanos - Habitat 2, que seri realizada em Istambul, no perlodo de 3 a 
14.6.96. 

Criaçao: em 26.3.96 - Req. 263196 
Autores: Coutinho Jorge e Beni Veras 
N° de membros: 09 (nove) 
prazo de funcionamento: até 02.06.96 

TItu ...... 

• '-"'·;{'Y· -".".-y' ,-".' .0,', 'Y',' J', "'W-~'iWf!(;"~""'*""'·"_""'?'~~ v.,. ... r:;w""'--ml:1Jl'r~~~' }r;D h.dL ;:;~::l.!~) .. ~ ~~' ~ ',/~'''~.~)'''~k~~:-: &L~ .. t><~<@LL.ki..-..~~h--t .... ;.<*~ ~~ ., ",,< .. :1) mmü.~ .~ 

PMOB 24 2,66 3 
PFL 22 2,44 2 
PSOB 14 1,55 2 
PPB 5 0,55 1 
PT 5 0,55 1 
PTB 4 0,44 O 
POT 3 0,33 ' . . O 
PSB 2 022 O 
PSL 1 011 O 
PPS 1 0,11 O 

Total 81 9 9 

Suplentes 

_~;rn- ~lB~;;"":~:'0~ ~-.,~ »'~InfTy;rJ.F~f\~':;'" ~ ~~~., r.lírw~~rr1fJ~ _~~!I.II 
<;A~ t _ <$'J~"y-'~;1>~i~h,,~..:i;< ':« ,~ .... ~_~_ ...... i!-.. »~~mr.~,í~ _~ ...... .;. ... 4.>.. ~''';;, ..... ~-= _<$..~~ M 

PMOB 24 266 ;3 
PFL 22 244 .. 2 
PSOB 14 1,55 2 
PPB 5 0,55 1 
PT 5 055 . 1 
PTB 4 044 O 
POT 3 0,33 O 
PSB 2 022 O 
PSL 1 011 O 
PPS 1 011 O 

Total 81 9 9 
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Nota: Em 31.1 .97, formou-se o Bloco Parlamentar de Oposiçao, com os seguintes partidos: PT, PDT, PSB 
ePPS. 

Ao encerramento dos trabalhos da Comissao, sua composição estava assim constituída: . .. . . 

137 Lioend;tdo pelo prazo de 121 (cento e vinte e um) dias, a partir~ 19.8.97. 

138 Licenciado pelo prazo de 121 (cento e vinte e um) dias, a partir de 19.8.97. 
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EM 01.01.87- Recebimento do OfIcio sino, da Liderança do PPB, indicando o Senador Esperidiao Amim em 
substituçlo, como titular, à Senadora Sandra Guidi. 

EMB ••.• 7. foi aprovado o Requerimento nO 459/97, prorrogando o prazo da comissAo até 15.12.97. 

Em 02.12.87 - PubiicaçAo das Atas e Notas Taquigráficas das 4·, 5· e 6· reuniOes de 1996 (DSF n° 220, de 
02.12.97, pág. nO 26560126570 e 26591 , respectivamente.) 

Em 10.12.'7 -i· Reunllo 
A ComissAo, por unanimidade dos presentes, aprovou o Relatório Final do Senador Casildo Maldaner. A 
PresIdência determina o envio da matéria ao Plenário do Senado, através do OfIcio nO 003197, 
encaminhando o Relatório Final e informando o encerramento das atividades da ComissAo. 

3.7 - Designada pelo Presidente do Senado Federal (art. 48. nO 33. do 
Regimento Interno) para examinar as Propostas de Emenda l ConstitulçAo relativas la 
medidas provisórias que tramitam na Casa. 

(Deslanados em 8.5.96' 

Composlçlo 

José Samev - Presidente 
Josaphat Marinho - Vice-Presidente 

Esperidilo Amin'- 1° slanatirto da PEC no 1/95 
Ney Suassuna - 1° slgnJÜrto da PEC nO 4/95 

Epitácio Cafeteira _1° slanatirio .da PEC nO 11/95 
Roberto ReQuiao ~ 1° slanatirto da PEC nO 20/95 

Nabor Júnior - 1° slgnatirto da PEC nO 65/95 
José Edüardo Du.tra 

Bemardo Càbral 
Roberto· Freire 
Edison Lobao 

Lúcio AJcantal'a · 
AntOnio cartos Valadares 

T6nnlnO dó prazO: encerrou l8U8 trabalhos em 19.6,96; com parecer proferido em Plenário pelo Relator, 
Senador JOI8phat Marinho,--concluindo pela apresentaçao da Emenda nO 1-Plen 
(substltutlvll. 

3.8) DHtinad. a examinar. no prazo de cento e vinte dias. o problema de 
noua divida interna pClbllca e, bem assim. propor alternativas para sua SOlUçA0. 

CriaçIo: em 9.5.96 - Req. 353/96 
Autor: Humberto Lucena 
NO de membros: 13 (treze) 
Pmzo de funcionamento: Cento e vinte dias 
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Tltul ..... 

Suplentes 
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Nota: Em 31.1.97, formou-se o Bloco Par1amentar de Oposiçao, com os seguintes partidos: PT, PDT, PSB 
ePPS. 

Em 10.01.97 - Recebimento do Oficio sinO, da Liderança do PPB, indicando o Senador Esperidiao Amin como 
Titular, em substituiçao à Senadora Sandra Guidi. 

Em 26.06.97 - foi aprovado o Requerimento nO 455/97, prorrogando o prazo da Comissa<> até 15.12.97. 

Em 27.11.97 - foi lido e aprovado o Requerimento nO 1.063/97, prorrogando o prazo da Comissa<> por mais 
seis meses, até 15.8.98. 

3.9 - Destinada a promover discuss6es e estudos que resultem em propostas 
de aperfeiçoamento das politicas governamentais para a regllo Nordeste, Inclusive seu 
acompanhamento e avaliação. 

Criaçao: em 7.5.96 - Req. 367196. 
Autor: Waldeck Omelas 
N° de membros: 11 (onze) 
prazo de funcionamento: Até 15.12.96 

PARTIDO ' BANCADA 
PMDB 
PFL 
PSDB 
PPB 
'PT 
PTB 
PDT 
PSB 
PSL 
PPS 
S/P 

Total 

24 
21 
·13 

6 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
1 

81 

Titulares 

., ' PROPORCAO REPR~_NT~~:'~i 
~25 3 
285 3 
1,76 2 
081 1 ... 0,6'7 1 
0,54 1 
0,40 O 
0,27 O 
013 O 
0,13 O 
013 O 

11 11 
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PMOB 24 325 3 
PFL 21 285 3 
PSOB 13 176 2 
PPB 6 0,81 1 
PT 5 0,67 1 
PTB 4 0,54 1 
POT 3 040 O 
PSB 2 027 O 
PSL 1 0,13 O 
PPS 1 0,13 O 
SIP 1 0,13 O 

Total 81 11 11 

da Frente 

Nota: Em 31 .1.97, fonnou-se o Bloco-Parlamentar de Oposiçao, com os seguintes partidos: PT, POT, PSB 
.. PPS. -

139 Vaga cedida pelo PTB. 

140 Em 12.11 .97, renunciou ao mandato de Senador da República, para assumir o cargo de Ministro do TeU. Em 19.11 .97, foi 
designada, para a sua vaga.-a Senadora Regina Assumpçlo. 
141 Vaga cedida pelo PT em 28.6.96. 
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Ao encerramento dos trabalhos da Comissão, sua composição estava assim constituída: 

EM 09.01.97- Recebimento do OfIcio sino, da liderança do PP8, indicando o Senador Esperidiao Amim, como 
Suplente, em substituiçao à Senadora Sandra Guidi. 

EM 15.01.97 - Recebimento do OfIcio 014/97, da Liderans:a do PMDB, indicando o Senador Ronaldo Cunha 
lima, como Suplente,em substituiçao ao Senador SILVA JUNIOR. 

EM 14.05.97 - 5· Reunia<> 
Realizada reunia<> onde foi apresentada exposiçao pelo Dr. Manoel Abllio de Queiroz-Diretor da Embrapa em 
Petrolina PE. 

EM 10.06.97 - 6· Reunia<> 
Do Exmo. Sr. Embaixador. Luiz Felipe lampréia, Ministro de Estado das RelaçOes Exteriores. 

EM 06.11.97 - 3· Reunllo 
Realizada reunia<> de trabalho para discussão do PLS 146/92, que trata da inclusao do Vale do Jequitinhonha 
na área de atuaçao da SUDENE. 

142 Vaga cedida pelo PTB. 

143 Vaga cedida pelo PT em 28.6.96. 
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EM 21.11.97 - Recebimento do OfIcio nO GLPTBl365197, da Liderança do PTB, indicando a Senadora Regina 
Assumpçao, como Suplente, em substituiçao ao Senador Valmir Campelo. 

EM 25.11.97 - 4· Reunllo 
Realizada reunilo para debate sobre: 1- A mosca branca ou mosca da fruta, com a presença dos seguintes 
convidados: Or. Márcio Miranda - Chefe do OPO da EMBRAPA; Ora. Edna Costa Manso, Representante do 
Chefe do CENAGEN e Ora. Maria Regina Vilarinho - Pesquisadora da EMBRAPA. 2 - Projeto Semi-árido -
Proposta de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio sao Francisco e do Semi-árido Nordestino. 

Em 02.12.97 - Publicaçao das Atas e Notas Taquigráficas das 3· e 4· reuniões de 1996 e 1· e ~ reuniões de 
1997(OSF n° 220, de 02.12.97, pág. 26608126619/26634 e 26645, respectivamente.) 

Em 10.12.97 - 5" Reunllo 
A Comissao, por unanimidade dos presentes, aprova as ConclusOes Finais do Nobre Relator Waldeck Omelas, 
expostas oralmente por Sua Excelência. A Presidência determina, após a transcriçao do apanhamento 
taquigráfico da reunilo, juntamente com os documentos citados pelo Senhor Relator, encaminhar a matéria ao 
Plenário do Senado informando o encerramento das atividades da Comissao. 

Em 11.12.97 - Através do OfIcio nO 004197, a matéria foi encaminhada ao Exmo. Sr. Presidente do Senado 
Federal informando o encerramento das atividades da Comissao. 

3.10) Destinada a definir uma politica para o desenvolvimento econ6mlco e 
social da Amazônia. 

Criaçao: Req. 475196 
Autor: Ademir Andrade e outros Senado!"!,!s 
N° de membros: 11 (onze) 
Prazo de funcionamento: até 15.12.96 

Suplentes 
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PSDB 13 1,76 2 
PPB 6 081 1 
PT 5 067 1 
PTB 4 054 1 
POT 3 040 O 
PSB 2 027 O 
PSL 1 013 O 
PPS 1 013 O 
SIP 1 013 O 

Total 81 11 11 

Composição 
Titulares Suplentes 

PMOB 
Emandes Amorim Gilvam Borges 
Nabor Júnior Mar1uce Pinto 
(Vaga cedida ao POT em 12.6.96) (Vaga cedida ao POT em 12.6.96) 

PFL 
Bernardo Cabral 144Romero Jucá 
José Bianco Jonas Pinheiro 
Vaga cedida ao PSB em 30.5.96 Joao Rocha 

PSDB 
Jefferson Peres (Vago) 
Coutinho Jorge Car10s Wilson 

. PPB 
Leomar Quintanilha Epitácio Cafeteira 

PTB 
145yalmir Campelo 146Emllia Femandes 

PT 
Marina Silva . (Vago) 

PSB 
147 Ademir Andrade 

'PDT 
146SebastiAo Rocha 149Júnia Marise 
Nota: Em 31.1 .97, formou-se o Bloco Par1amentar de Oposiçao, com os seguintes partidos: PT, POT, PSB 
.PP~ . 

144 SubstiluJdo, em 10.9.97, pelo SenadorGillerto Miranda. 
145 Em 12.11 .97, renunciou ao mandato de Senador da República, para assumir o cargo de Ministro do TeU. Em 19.11 .97, foi 
designado, para sua, o Senador Odaár SoaIllS. 
146 Em 5.8.97, comunicou seu desligamento do Partido Trabalhista Brasileiro. Em 19.11.97, foi substitulda pela Senadora Regina 
Asiumpçlo. 
147 Designado em 30.5.98. Vaga cedida pelo PFl. 

148 Vaga cedida pelo PMDB em 12.6.98. 
149 Vaga cedida pelo PMDB em 12.8.98. 

132 



Composição da Comissao ao final da Sessao Legislativa 

Composlçlo 
Titulares Suplentes 

PMOB 
Emandes Amorim Gilvam Borges 
Nabor Júnior Marluce Pinto 
(Vaga cedida ao POT em 12.6.96) (Vaga cedida ao POT em 12.6.96) 

PFL 
Bemardo Cabral Gilberto Miranda 
José Bianco Jonas Pinheiro 
Vaga cedida ao PSB em 30.5.96 Joio Rocha 

PSOB 
Jefferson Peres (Vago) 
Coutinho Jorge Cartas Wilson 

PPB 
Leomar Quintanilha Epitácio Cafeteira 

PTB 
Odacir Soares Regina Assumpçao 

PT 
Marina Silva (Vago) 

L PSB 
150Ademir Andrade 

por 
151Sebastiao Rocha 152Júnia Marise 

Em 10.12.96, foi lido e aprovado o Requerimento nO 1.180, de 1996, de prorrogaçlo do prazo da Comissa<> 
até o dia 15.12.97. 

Em 06103197 - 18 Reunlio 
Realizada reuniAo onde foi ouvido o Or. Eduardo de Souza Martins, Presidente do lbama. 

EM 20103197 - ~ Reunlio 
Realizada reuniao na presente data, onde houve uma exposiçao sobre o Projeto Caboclo, pelos cientistas 
Or. Warwick kerr e Or. Lúcia Rangel. 

EM.03/04197 - 38 Reunlio 
Realizada reuniAo com exposiSÕ8s do Or. Floriano Pastore da UNB e Or. Washigton de Souza do Projeto 
Caboclo. --------------------------------------------------------------

150 Designado em 30.5.96. Vaga cedida pelo PFL. 
151 Vaga cedida pelo PMOB em 12.6.96. 
152 Vaga cedida pelo PMOB em 12.6.96. 
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EM. 22/05197 ·4" Reunião 
Realizada reunião com exposição do Dr. José Guedes Tourinho-Superintendente da Sudam. 

EM 14106197· Publicação das Atas e Notas Taquigáficas das 5" e 6" e 7" Reuniões de 1996 e ReuniOes 1", 
2" e 3" (DSF N° 102, Pág. 11 .484 a 11.552). 

EM 23.07.97 • 5" Reunião 
Realizada reunião de trabalho para definir a realização de um Seminário em Belém do Pará nos dias 25 e 26 
de agosto de 1997. 

f 
EM 07.08.97 • 6" Reunião 
Realizada reunião onde foi definida a programação do Seminário de Belém. 

EM 25.08.97 • 7" Reunilo 
Em Belém· Seminário: Desenvolvimento EconOmico e Social da AmazOnia 
Temas: Emprego e Renda, Industrialização, Financiamentos e Incentivos Fiscais 

Desenvolvimento, Meio-Ambiente e Exploração Florestal. 

EM 26.08.97 • aa Reunião 
Em Belém· Seminário Desenvolvimento EconOmico e Social da AmazOnia 
Temas: Politica Social e Reforma Agrária 

Estrutura EconOmica, Transporte, Comunicação e Energia. 

EM 04.09.97 • ga REUNIÃO 
Realizada reunião com a seguinte pauta: 
1 • Avaliação do Seminário de Belém 
2 • Exposição do Dr. José Cesário de Barros, sobre o Programa Defesa Ambiental da AmazOnia, através de 
Consórcios. 
3 • Definição das futuras atividades da Comissão. 

EM 10.09.97 • Leitura do Oficio n° 209, de 1997, da Liderança do PFL no Senado, referente a substituição 
do Senador Romero Jucá pelo Senador Gilberto Miranda, como Suplente. 

Em 18.11.97· Recebimento do Oficio nO GLPTB/366/97, da Liderança do PTB, comunicando as indicaçOes 
do Senador Odacir Soares e da Senadora Regina Assumpçao para substituirem o Senador Valmir Campelo 
e a Senadora Emllia Fernandes, como titular e suplente, respectivamente, na Comissão. 

Em 26.11.97 . É lido e aprovado o Requerimento nO 1030/97, do Sr. Ademir Andrade e outros Srs. 
Senadores, solicitando a prorrogação do prazo até 15.4.98. 

Em 02.12.97 • Publicação das Atas e Notas Taquigáficas das 5" e 6" reuniOes de 1997 (DSF N° 220, de 
02.12.97 - Pág. 26.663126.670). 

3.11) Destinada a acompanhar, in loco, os atos, fatos e circunstâncias que 
envolvem a tragédia da Clinica Santa Genoveva, no Bairro de Santa Tereza, bem como nas 
demais casas geriátricas do Rio de Janeiro. 

Criação: em 11.6.96 - Req. 555/00. 
Autora: Benedita da Silva 
N° de membros: 11 (onze) 
Prazo de funcionamento: 60 (sessenta) dias. 
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Titulares 

Suplentes 
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PPB 
Lucldio PO(teIIa (VagO) 

PTB 
Vall'(lir campelo Emllia Femandes 

PT 
Benedita da Silva (PT) (Vago) 

POT 
153Sebastiao Rocha 154Júnia Manse 

Nota: Em 31 .1.97, fonnou-se o Bloco Parlamentar de Oposiçao, com os segUintes partidos: PT, POT, PSB 
ePPS. 

Ao encerramento dos trabalhos da ComissAo, sua composiçao estava assim constituída: 

111Sí:~~ 2 :~j~,:}.':-: :;<~:~~~~:,:":~- ~ ~~'" * 

1f:1.:0:~tc:Mi~~~7:~:Z~:~:k::::::"=: ~ ~ 

José Fogaça 
Ney Suassuna 
(Vaga cedida ao POT em 11.6.96) 

José Alves 
RomeroJucá 
José Bianco 

Artur da TévoIa 
(Vago) 

Lucldio Portella 

Valmir Campelo 

Bene4-. 't da Silva (PT) , 

156Sebastiao Rocha 

153 Vaga cedida pelo PMDB em 11 .6.96. 
154 Vaga cedida pelo PMDB em 11.6.96. 

• "o ,_.:;:.:-=,.;,,?wq'l;")T~.4il~ 
',' ::;'.,.', 1.! ~ *"", "') .~,{. :.\'r",*-<»,; . , 
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t~~ ~, , »> h~,. .:-:/-:'-!v-;..,L v:: ~.l~ . .;.". 
PMOB 

Gerson Camata 
Mauro Miranda 
(Vaga cedida ao POT em 11.6.96) 

PFL 
JoAo Rocha 
Waldeck Omelas 
Jonas Pinheiro 

PSOB 
José Ignácio Ferreira 
(Vago) 

PPB 
(Vago) 

PTB 
155Emllia Femandes 

PT 
(Vago) 

POT 
157 Júnia Manse 

155 Em 5.8.97, comunicou MIl desligamento do Partjdo' Trabalhista Brasileiro. 
156 Vaga cedida pelo PMDB em 11 .6.96. . . 
157 Vaga cedida peIoPMDBem 11.6.96. ( , 
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Em 13.3.97, foi lido e aprovado o Requerimento nO 193/97, prorrogando o prazo da comissao até 17.4 .. 97. 

EM 09.04.97 - Realizada nesta data reunião onde foi aprovado o Relatório Final. 

Em 22.4.97, encerrou os trabalhos com a apresentaçao do Relatório n° 1/97, com recomendaçOes que 
serao encaminhadas aos órgaos competentes. 

EM 28.06.97 - Publicaçao da ata da 18 Reuniao e respectivas notas taquigráficas, realizada em 09.04.97, 
onde foi publicado também o Relatório Final (DSF n° 112, págs. 12.655 a 12.657). 

EM 09.12.97 - Publicaçao da ata da 48 Reunião e respectivas notas taquigráficas, realizada em 30.10.96, 
(DSF nO 224, pégs. 27.328 a 27.341). 

3.12) Destinada a proceder exame das sugest6es encaminhadas por 
Governadores (processos Diversos nOs 90 a 96196) e das matérias em tramltaçlo na Casa 
referentes ao endividamento dos Estados e Munlciplos. 

Criaçae>: em 29.10.96, nos temos do art. 48 do Regimento Interno. 
N° de membros: 10 (dez) 
Designaçae> dos membros: em 29.10.96 
prazo de funcionamento: 60 (sessenta) dias. 

PMDB 
Humberto Lucena 
Gilberto Miranda 
Carlos Bezerra 

PFL 
Carlos Patroclnio 
Vilson K1einObin 

Edison Lobao 
Freitas Neto 

PSDB 
Geraldo Melo 

PPB 
158Le Dias 

PT 
LauroCam 

Nota: Em 31 .1.97, fomou-se um Bloco Parlamentar de Oposiçao, com os seguintes partidos: PT, PDT, 
PSB e PPS. 

158 Em 12.3.97, foi substituldo pelo Senador Emandes Amorirn. 
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Ao encerramento dos trabalhos da Comissão, sua composiçao estava assim constitulda: 

ComposlçAo 

PMOB 
Humberto Lucena 
Gilberto Miranda 
Carlos Bezerra 

PFL 
Carlos Patroclnio 
Vilson KleinObinll 

Edison Lobao 
Freitas Neto 

PSOB 
Geraldo Melo 

PPB 
Emandes Amorim 

PT 
Lauro Campos 

EM 11.03.97 -1 8 Reunllo 
- Realizada reuniao de trabalho onde foi aprovada a elaboraçao da agenda para o funcionamento da 
Comissao no ano de 1997, bem como sugestOes para realizaçao de seminários com os governadores dos 
Estados e participaçao do Poder Executivo, Tribunal de Contas da UniAo e membros da CPI dos trtulos 
públicos. 

Em 26.6.97, foi aprovado o Requerimento nO 456/97, prorrogando o prazo da comissao até 29.10.97. 

EM 12.09.97 - É lido comunicaçao da Liderança do PPB, referente a indicaçao do Senador Emandes 
Amorim, como membro titular, em substituiçao ao Senador Levi Dias. 

Em 27/28. 05 .97 28 e 38 Reuniões - Realizado nestas datas um Seminário com as presenças dos 
Secretários de Finanças e Fazenda dos Estados Brasileiros. 

EM 26.06.97 É lido e aprovado o requerimento n° 456, de 1997, de autoria do Senador Carlos Patroclnio, 
solicitando a prorogaçao do prazo da Comissao, por mais noventa dias, ou seja de 01 de agosto a 29 de 
outubro de 1997. 

EM 24109197 - Realizada reuniao onde foram ouvidos, O Deputado Welson Gasparini, Presidente- da ABM, 
O Dr. Carlos Alberto d'Oliveira Presidente do IBAM, e Os Drs. Raimundo Nonato Gomes e Tito 
Belchior, Técnicos do TCU. 

Em 23.10.97, foi aprovado o Requerimento nO 898/97, prorrogando o prazo da comissao até 28.11 .97. 

EM 27.11.87 - 5- Reunllo 
Realizada reuniao nesta data para leitura e aprovaçao do Relatório Final. 
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EM 01.12.17 - Publicaçao da Ata e Notas Taquignllficas da 48 Reuniao realizada em 24.09.97 e 58 Reuniao, 
realizada em 29.11.97. (DSF n° 224, pags. 27.342 a 27.373). 

3.13) Destinada a acompanhar, In loco, os atos, fatos e circunstAncias que 
envolveram e provocaram a morte de dezenas de crianças no berçário do Hospital 
Matemo-lnfantil Nossa Senhora de Nazaré, em Boa Vista, Estado de Roraima. 

CriaçAo: em 30.10.96 (Req. 1.036196) 
Autor: Senador Romero Jucá 
N" de membros: 07 (sete) 
Designaçao dos membros: em 31 .10.96 
prazo de funcionamento: 60 (sessenta) dias. 

RomeroJucá 
José Bianco 

PSOB 
car10s Wilson 

PPB 
Es ridiao Amin 

PT 
Marina Silva 

Nota: Em 31 .1.97, fonnou-se o Bloco Par1amentar de Oposiçao, com os seguintes partidos: PT, PDT, PSB 
ePPS. 

EM 10.01.97 - Recebimento do OfIcio sinO, da liderança do PPB, indicando o Senador EsperidiAo Amin, 
como titular, em substituição à Senadora Sandra Guidi. 

EM 26.08.97 -18 Reunllo 
Realizada reunião onde foi discutido e aprovado o Relatório Final da Comissão. 

Em 8.7.97, a comissAo apresentou o Relatório nO 02197, com recomendaçOes a serem encaminhadas aos 
órgãos competentes. 

EM 01.07.17 - Publicaçao do Relatório Final da Comissão e Ata da 18 ReuniA0/97 ( DSF nO 119 - de 
09.07.97 - pág. 13.494 a 13.520). 

EM 15.07.97 -Publicaçao das Atas das 28 e 38 ReuniOesl97 ( DSF nO 123 - de 15.07.97 - pago 13.982 a 
14.084). 
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4. Comissões Externas 

4.1 - Designados, em 19.4.95, pela Presidência do Senado, de acordo com 88 
Indicações das Uderanças, 08 membros do Senado Federal, a fazerem parte da Comissão 
Parlamentar Conjunta do Mercosul, criada nos termos da Resolução nl 2, de 1992-CN. 

THulares 

Suplentes 

Senadores 
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Nota: Em 31.1.97, fonnou-se um Bloco Parlamentar de Oposiçao, com os seguintes partidos: PT, PDT, 
psae PPS. 

159 Em 5.8.97, comunicou seu desligamento do Partido Trabalhista Brasileiro. 
160 Em 9.9.97, o Senador Lúdio Coelho comunicou que foi eleito para exercer o c8rgo de Presidente da RepresentaçAo Brasileira na 
Comisslo, bem como os demais integrantes da Mesa Diretora (Of. nO P/114197, de 8.9.97, do Senador Lúdio Coelho). 
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4.2) Designados pela Presidência, em 27.2.96, o Senador Lúcio AtcAntara, e 
em 1°.7, o Senador Antonio Carlos Magalhles, para, como representantes do Senado 
Federal, Integrarem a Comlsslo Nacional para as Comemoraç6es do "V Centenirlo do 
Descobrimento do Brasil" (Decreto de 6 de fevereiro de 1996). 

4.3) Em 27.2.96, a Presidência designou o Senador Lúcio AlcAntara para, 
como representante do Poder Legislativo, Integrar a Comlsslo Especial de Acesso i 
Infonnaçlo de Arquivo (Oficio SF/169/96, DE 27.2.96). 

4.4) Em 15.4.97, foi criada, através dos Requerimentos nOs 217 e 241, de 1997, 
dos Senadores Francelino Pereira e Júnla Marlse, respectivamente, comlsslo destinada a 
representar o Senado no 111 Encontro Empresarial das Américas e na 111 Reunllo de 
Ministros de Comércio das Américas, eventos a serem realizados em Belo Horizonte, de 13 
a 17.5.97. Foram designados os seguintes Senadores: Francellno Pereira, Júnla Marlse e 
Regina Assumpçlo, ficando reservado um quarto lugar para o Presidente da Comlsslo de 
Assuntos Econ6micos, Senador José Serra. 

4.5) Destinada a gestlonar junto a Órglos Federais, Estados e Munlcfplos, 
com vistas a avaliar e levantar medidas preventivas cabfvels para proteger as populaç6es e 
as economias das regl6es que estio sujeitas a ser atingidas pelo fen6meno atmosférico 
"EL NINO". 

Criaçao: 5.8.97, pelo Requerimento nO 533/97, do Senador Esperidiao Amin 
N° de membros: 7 (sete) 
prazo de funcionamento: 30 (trinta) dias. 
Oesignaçao dos membros: Em 7.8.97 (PFl, PMDB, PPB e Bloco de Oposiçao). 

Em 8.8.97 (PSDB). 

Titulares 

Suplentes 
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Senadores 
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PFL 

Waldeck Omelas Freitas Neto 

JoséAlves Júlio Campos 

PMDB 
Roberto Requião Casildo MaJdaner 
João França Marluce Pinto 

PSDB 
Beni Veras Osmar Dias 

PPB 
Esoeridião Amin Levy Dias 

Bloco da Oposlçio (PT, PDT1 PS~ PPSi 
Benedita da Silva cpn I j Marina Silva (PJ) 

Em 05.08.97 
É aprovada a criaçao da Comissao. 

Em 07.08.97 
É designada a maioria dos membros da ComissA<>. 

Em 19.08.97 -1- R.unllo 
- Instalada a ComissA<>, foram eleitos Presidente: SeIUldor Roberto Requllo, VICe-PresidenI8: Sen8dor 
88nl V ..... ; designado Relator. Senador Waldeck Orn ..... 

EM 28.08.97 - 2" R.unllo 
Realizada reuniao onde foram ouvidos os seguintes expositores: - Dra. Mary ~ano - Pesquisadora do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE-Ministério da Ciência e Tecnologia. - Or. Carta. Afoneo 
Nobre- Chefe do Centro de Previsao de Tempo e Estudos Climáticos - Ministério da Ciência e TecnoIogia
Dr. Expedito R.beIo - Chefe da DivisA0 de Meteorologia Aplicada-INMET - Ministério da Agricultura e 
Abastecimento - Dr. Luiz Gylvan Meira Filho - Presidente da Agência Espacial Brasileira - Secretaria de 
Assuntos Estratégicos - Dr. J.r6nlmo H.I.no Coelho - Coordenador-Geral da Secretaria de PoIltica 
Agrlcola-SPA - Ministério da Agricultura e Abastecimento - General NIIton MoreIra Rodrlg.... -
Superintendente da SUDENE -Ministério do Planejamento e Orçamento - Dr. Fernando CatIo - SecretIkio 
Especial de Pollticas Regionais - Ministério do Planejamento e Orçamento. . 

\ 
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EM 02.09.97 - 3- Reunllo 
Realizada a reunia<> onde foram ouvidos os seguintes expositores: Moacir Antonio Berlato - Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul; José Correa de Negredo - Diretor de Defesa Civil de Blumenau - SC; 
Orlando Frederico Rosskamp - Representante do Municlpio de Joinville - SC; Humberto Veranl 
Depizzolattl - Representante do Govemo de SC; Hamilton Justlno Vieira - EPAGRI - Empresa de Pesq. 
Agrop. Santa Catarina-SC; Fernando Catlo - Ministério do Planejamento e Orçamento; Antônio Luiz 
Coimbra de Castro - Gerente do Programa de Prevençao de Desastres da Secretaria de PoUticas 
Regionais do Departamento de Defesa Civil do Ministério de Planejamento e Orçamento; Carlos Afonso 
Nobre - INPE - Ministério da Ciência e Tecnologia; Expedito Rebelo - INMET/ Min. Agricultura 
Abastecimento; Mary Toshle Kayano - INPE-Ministério da Ciência e Tecnologia; Jerônimo Heleno Coelho 
- Secretaria de PoUtica Agrlcola do Ministério da Agricultura e Abastecimento; José De Flltlma Da Silva -
INMET/ Min. Agricultura Abastecimento. 

EM.03.09.97 - 4- Reunllo 
Realizada a reuniao onde foram ouvidos os seguintes expositores: Sérgio Machado Rezende, Secretaria 
de Ciências, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco; Roberto Sérgio Farias de Souza, 
Presidente da Fundaçao Cearense de Meteorologia e Recursos Hldricos - FUCEME do Estado do Ceará, 
Joio Raposo, Técnico do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente -IBAMA, Antônio Sérgio Ribeiro Camelo, 
Gerente de Departamento de Estudos e Pesquisas Agropecuárias da Companhia Nacional de 
Abastecimentos - CONAB, e Fernando Catlo, Secretário Especial de PoUticas Regionais do Ministério do 
Planejamento e Orçamento, Deputado Colbert Martins. José de Fátima da Silva do Instituto Nacional de 
Metereologia - INMET do Ministério da Agricultura e Abastecimento, Carlos Afonso Nobre do Instituto 
Nacional de Pesquisa Espacial-INPE, Ministério da Ciência e Tecnologia, Francisco de Assis Dlnlz. Chefe 
da Previsao do Tempo do Instituto Nacional de Metereologia - INMET do Ministério da Agricultura e 
Abastecimento e Expedito Rebelo - Instituto Nacional de Metereologia - INMET do Ministério da Agricultura 
e Abastecimento. 

EM 4.9.97, foi lido e aprovado o Requerimento n° 628/97, prorrogando o prazo da Comissao até 3 de 
outubro de 1997; 

EM.OS.09.97 - Leitura e aprovaçao do Requerimento nO 628/97, prorrogando o prazo da Comissao até 
03.10.97. 

EM 01.10.97 - S- Reunlllio 
Realizada reuniao onde foi aprovado o Relatório Final da Comissao. 

EM 10.10.97-
Publicadas as Atas das 2-, 3-, 4- e 5- reunia<> da Comissao. 

Em 14.10.97, foi lido o Oficio nO 48/97, do Presidente da Comissao, encaminhando o Relatório Final nO 04, 
que concluiu pela apresentaçao de dois projetos de lei (PLS nO 219 e 220, de 1997), e comunicando, ainda, 
o encerramento dos trabalhos. 

EM 15.10.97-
Publicado no DSF suplemento ao nO 185 às folhas 21880 a 21883 o Relatório Final da Comissao n° 04, os 
Projetos de Lei n° 219 e 220 de 1997, que foram apresentados como conclusao dos trabalhos da Comissao. 

4.6) Designados, em 29.10.97, os Senadores Albino Boaventura, Onofre 
Quinan e Otoniel Machado, para representarem o Senado Federal nos funerais do 
Deputado Federal, pelo Estado de Goiás, João Natal (RQS N° 926/97, do Senador Albino 
Boaventura e outros Senadores). 
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4.7) Designado, em 26.11.97, o Senador J0s6 Sem pa,. representar o Senado 
Fede,.1 nas exéquias de Madre Cristina Maria Sodr6 Dória, no dia 26.11.97, na cidade de 
510 Paulo (RQS NO 1.031/97, do Senador Eduardo Supllcy). 

4.8) Em 10.12.97, foi criada, atravH dos Requerimentos nOs 1.107, de 1997, da 
Senado,. Júnla Mari .. , comlsslo d .. tlnada a representar o Senado Fede,.1 nu 
comemOr'llç6es do Centenário de Belo Horizonte, eventos a .. rem realizados no dia 
12.12.97. Fo,.m d .. lgnados os seguintes Senadores: Francellno Pereira, Júnla Mari .. e 
Regina Assumpçlo. 
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F.7 - MATÉRIA LEGISLATIVA 

a) Propostas de Emenda à Constituição 

.@""C'('1ll'S"'R':?""tII!W lliF" ~_,.;«O~~, ~;:."W,~ ~ _W',h %<,~"::m"~~)i --;; ,;;: ~'''''; 

De iniciativa do Senado Federal 2 
De iniciativa do Presidente da República 1 

Total 3 

1:12~~~xt:* ~;~:~~<~ ___ *,IIIIII1ts~~::::; 
De iniciativa do Presidente da República 2 
De iniciativa da Câmara dos DePUtados 1 
De iniciativa do Senado Federal 125 

Total 128 
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1) De sessões legislativas anteriores 

112/91 Mauricio Corrêa Cria o Conselho Nacional de Justiça e Rejeitada (art. 254, 
dá outras providências. RISF) 

21/95 Esperidiao Amin Dá nova redaçAo ao art. 62 da Consti- Aprovada em 1° 
tuiçao Federal. tumo em 23.4.97 

Aprovada em ~ 
bJmo em 14.5.97 e 
encaminhada à 
camara dos Depu-
tados 

32J95 Ronaldo Cunha Lima Altera dispositivos que menciona da Tramitando 
ConstibJição Federal. 

"3195 PedroSimon Altera o art. 53 da Constituiçao Federal. Tramitando 

54/95 Ney Suassuna Acrescenta parágrafo no art. 62 da Prejudicada 
Constituiçao Federal. 

65/95 Ney Suassuna Dá nova redaçao ao § 2° do art. 57 da Tramitando 
Constituiçao Federal. 

6/95 Ney Suassuna ~nta inciso ao § go do art. 165 da Tramitando 
Constituiçao Federal. 

7/95 Coutinho Jorge Altera !J :ntulo VI - Da Tributaçao e do Sobrestada 
Orçamento, Capitulo I - Do Sistema 
Tributário Nacional, Seçao VI - Da Re-
partiçao das Receitas Tributéveis. 

8/95 Geraldo Melo Dá nova redaçAo ao inciso X do § ~ do Tramitando 
artigo 155 da Coroslituição Federal. 

79/95 Ronaldo Cunha Lima Altera dispositivos que menciona da Tramitando 
ConstituiçAo Federal. 

810/95 Ney Suassuna Altera dispositivos que menciona da Tramitando 
Constituição Federal. 

1 NA<> constou dos relatórios posteriores a 1994. 
2 Tramita em conjunto com as PEC nOS 4, 11, 20 e 65/95, e 7/97. 
3Em 8.8.95, passou a tramitar em conjunto com a PEC nO 10/95. E, em 28.9.95, também com a de nO 3195. 
"Em 28.9.95, passou a tramitar em conjunto com as PEC de nOs 2 e 10/95. 
5 Tramita em conjunto com as PEC nOs 1, 11,20 e 65195, e 7/97. 
6 Em 9.4.96, passou a tramitar em conjunto com as PECs de nOs 26/95, e 8 e 10196. 
7Em·9.5.95, passou a tramitar em conjunto com a PEC nO 14/95. 
8Em 8.8.95, passou a tramitar em conjunto com a PEC nO 2/95. E, em 28.9.95, também com a PEC nO 3195. 
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Dá nova redação ao parágrafo único do 
art. 62 da Constituição Federal. 

12/95 PedroSimon Acrescenta inciso X ao art. 30 da Cons-
tituiçao Federal. 

13/95 Pedro Simon Acrescenta § 12 ao art. 14 da Constitui-
çao Federal. 

1°14/95 Pedro Simon Acrescenta dispositivo à Seção I do 
Capitulo VII do Titulo 111 da Constituiçao 
Federal. 

1115/95 Pedro Simon Acrescenta paràgrafo único ao art. 98 
da Constituiçao Federal. 

18195 Pedro ~imon Acrescenta § 13 ao art. 14 da Constitui-
çao Federal. 

1219/95 Pedro Simon Dá nova redaçao a dispositivos do Ca-
pltulo 111 do Titulo IV da Constituiçao 
Federal. 

1320/95 Roberto Requiao Dá nova redaçao ao art. 62 da Consti-
tuiçao Federal. 

21/95 AntOnio Carlos Valadares Altera dispositivos da Constituiçao Fe-
deral. 

22/95 Joao França Altera os arts. 20 e 231 da Constituiçao 
Federal. 

.23/95 Joao França Suprime o parágrafo 7° do artigo 231 da 
Constituiçao Federal. 

24/95 Joao França Altera os arts. 49 e 231 da Constituiçao 
Federal. 

1425/95 Humberto Lucena Altera o § 2° do art. 60 da Constituiçao 
Federal. 

1526/95 Humberto Lucena · Prorroga a vigência da Lei Orçamentária 
para o exerci cio fi!1ar:tceiro seguinte .. 

9Tramita em conjunto com as PEC nOs 1, 4, 20 e 65/95, e 7/97. 
10Em 9.5.95, passou a tramitar em conjunto com a PEC nO 9/95. 
11 Em 28.9.95, passou a tramitar em conjunto com a PEC nO 19/95. 
12Em 28.9.95, passou a tramitar em conjunto com a PEC nO 15/95. 
13Tramita em conjunto com as PEC nOs 1,4, 11 e 65/95, e 7197. 
14 Em 9.5.96, passou a tramitar em conjunto com a PEC nO 30/95. 
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Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Rejeitada (art. 254, 
do RISF) 

Tramitando 

Prejudicada 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 



16:30195 Sérgio Machado Altera o § 211 do artigo 60 da Constitui-
ção Federal. 

34/95 Carlos Patroclnio DispOe sobre a duração dos mandatos 
dos Prefeitos e Vereadores a serem 
eleitos nas eleições de 1996. 

35/95 Jáder Barbalho Estabelece adaptações na organizaçao 
do Ministério Público, corrigindo tendên-
cias concentradoras que se revelaram 
incompatlveis e institucionalmente pre-
judiciais, em termos de eficiência opera-
tiva. 

41195 Sérgio Machado Revoga o § 3° do art. 192 da Constitui-
çao Federal, que limita as taxas de juros 
reais em 12% ao ano. 

42/95 Lúcio Alcântara Acrescenta o inciso VI ao art. 51 da 
Constituiçao Federal, dispondo sobre a 
competência privativa da camara dos 
Deputados para ter a iniciativa de leis 
que instituam ou aumentem impostos. 

43/95 RomeroJucá Altera o art. 46 da Constituiçao Federal. 

44/95 José Samey Altera os arts. 153 e 156 da Constituiçao 
Federal, no que diz respeito ao imposto 
sobre propriedade territorial e rural. 

45/95 Gerson Camata Dá nova redaçao ao inciso VII do artigo 
20, e acrescenta ao artigo 26 o inciso V. 

46/95 José Ignácio Ferreira DispOe sobre o tratamento tributário 
dispensado aos produtos integrantes da 
cesta básica. 

47195 RomeroJucá Institui a Justiça Agrária. 

48195 José Ignácio Ferreira Altera dispositivos da Constituiçao Fe-
deral. 

49/95 José Ignácio Ferreira Altera dispositivos da Constituiçao Fe-
deral, objetivando o fortalecimento do 
principio federativo. 

50195 José Ignácio Ferreira Altera dispositivos da Constituiçao Fe-
deral. 

15 Em 9.4.96, passou a tramitar em conjunto com as PECs de nOs 5195, e 8 e 10196. 
16 Em 9.5.96, passou a tramitar em conjunto com a PEC nO 25195. 
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Tramitando 

Rejeitada (art. 254, 
RISF) 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Retirada (RQS nO 
1.187196) 

Tramitando 

Tramitando 

-= ·t~ 



52/95 Júlio Campos 

53/95 Roberto Requiào 

54/95 Ronaldo Cunha Lima 

55/95 José Ignácio Ferreira 

56/95 José Ignácio Ferreira 

57/95 PedroSimon 

58/95 Gilvam Borges 

59/95 Darcy Ribeiro 

60/95 José Eduardo Dutra 

tuição Federal. 

Suprime o parágrafo 3° do artigo 199, 
que veda a participaçao de empresas 
ou capitais estrangeiros na assistência à 
saúde no PaIs. 

Acrescenta parágrafos ao art. 14 da 
Constituiçao Federal, dispondo sobre a 
açao de impugnaçao de mandato eleti
vo. 

Dá nova redaçao ao § 2° do art. 102 da 
Constituiçao Federal. 

Acrescenta parágrafo ao art. 20 da 
Constituiçao Federal. 

Tramitando 

Transformada no 
PLS 88/97 (Parecer 
nO 165/97, aprovado 
em 13.5.97) 

Aprovada em 1 ° 
tumo em 23.7.97 
Aprovada em 2° 
tumo em 12.8.97 
A Câmara dos De
putados 

Retirada pelo autor 
em 22.8.97, nos 
termos do art. 257, 
do RISF (ot. N° 
061/97, do Presi
dente da CCJ, lido 
em Plenário no dia 
22.8.97). 

Dá nova redaçao ao caput do art. 94 da Tramitando 
Constituiçao Federal. 

Altera dispositivos constitucionais relati- Tramitando 
vos aos limites máximos de idade para 
a nomeaçao de magistrados e ministros 
de tribunais e para a aposentadoria 
compulsória do servidor público em 
geral. 

Fixa o princIpio da coincidência geral Tramitando 
dos pleitos eleitorais e dá outras provi-
dências. 

Acrescenta inciso ao art. 92 e dá nova Tramitando 
redaçao ao art. 184 da Constituiçao 
Federal. 

Altera o artigo 243 da Constituiçao Fe- Tramitando 
deral. 
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63/95 Gilberto Miranda 

64/95 Osmar Dias 

Nabor Júnior 

66/95 José Roberto Arruda 

67/95 Emandes Amorim 

69/95 Eduardo Suplicy 

2/96 Bemardo Cabral 

3/96 Emandes Amorim 

4/96 Pedro Simon 

5/96 Carlos Patroclnio 

6/96 Carlos Patroclnio 

do art. 166 da Constituição Federal. RISF) 

Altera e revoga dispositivos da Consti- Tramitando 
tuiçao Federal pertinentes à Justiça do 
Trabalho. 

Dá nova redaçao ao inciso XXIX do art. Tramitando 
7° e revoga o art. 233 da Constituiçao 
Federal. 

Altera dispositivos da Constituiçao Fe- Prejudicada 
deral. 

Dá nova redaçao aos incisos 111 e IV do Rejeitada (art. 254, 
art. 37 da Constituiçao Federal. RISF) 

Acrescenta parágrafos ao art. 14 do Ato Tramitando 
das Disposições Transitórias. 

Altera dispositivos da Constituiçao Fe- Tramitando 
deral relativos ao Sistema Tributário 
Nacional e outros. 

Altera o § 4° do art. 18 da Constituiçao Prejudicada 
Federal e acrescenta dois parágrafos ao (art.334, do RISF) 
mesmo artigo. 

Dá nova redaçao a dispositivos da Tramitando 
Constituiçao Federal. 

Inclui novo inciso no § 9° e novo pará- Tramitando 
grafo no art. 165 da Constituiçao Fede-
ral. 

Altera a redaçAo do inciso 111 do art. 206 Tramitando 
e acrescenta inciso ao art. 208 da 
Constituiçao Federal, estabelecendo a 
instituiçao mista de ensino. 

Altera a redaçao do caput e do § 1° do Tramitando 
art. 14 da Constituiçao Federal, toman-
do facultativo o voto. 

17 Tramita em conjunto com as PEC nOs 1, 4, 11, e 20/95, e 7/97. 
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188/96 Casildo Maldaner 

9/96 Sebastiao Rocha 

Sebastiao Rocha 

11/96 Sebastiao Rocha 

12/96 Luiz Alberto de Oliveira 

13/96 Marina Silva 

2014/96 Roberto Freire 

RomeroJucá 

ao art. 64 da Constituição 
Federal, com o seguinte teor: Art. 64, § 
52; Terá início pelo Senado a discussão 
e votação dos Projetos que interfiram 
nas relações federativas. 

Altera o § 2° do art. 57 da Constituiçao Tramitando 
Federal. 

Acrescenta parágrafos ao art. 24 da Tramitando 
Constituição Federal e altera a redaçao 
do seu inciso XVI, que trata da organi-
zaçao, garantias, direitos e deveres das 
policias civis e da perleia oficial. 

Dá nova redaçao a dispositivos do art. Tramitando 
57 da Constituiçao Federal. 

Altera o § 5° do art. 166 da Constituiçao Tramitando 
Federal. 

Cria Tribunais Regionais Federais. Tramitando 

Modifica a redaçao dos arts. 37 e 54 da Tramitando 
Constituiçao Federal e dá outras provi-
dências. 

Modifica o sistema de previdência social Prejudicada 
instituindo o regime básico unificado, 
dispõe sobre regime complementar 
público e privado, estabelece normas de 
transiçao no Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias e dá outras pro-
vidências. 

Altera a redaçao do art. 228 da Consti- Tramitando 
tu iça0 Federal. 

18 Em 9.4.96, passou a tramitar em conjunto com as PECs de nOs 5 e 26/95, e 10/96. 
19 Em 9.4.96, passou a tramitar em conjunto com as PECs de nOs 5 e 26/95, e 8/96. 
20 Em 15.8.96, passou a tramitar em conjunto com a PEC nO 33196. 
21 Em 10.12.96, passou a tramitar em conjunto com as PECs nOs 45 e 49196. E, em 25.2.97, com a de nO 
51/96. 
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16196 Júlio Campos Altera e revoga dispositivos da Consti-
tuição Federal pertinentes à Justiça do 
Trabalho e institui o Contrato Coletivo 
de Trabalho. 

17/96 Edison Lobao Altera os artigos 153, 155, 159 e 167 da 
Constituiçao Federal. 

18196 José Eduardo Dutra Dá nova redação ao art. 8" da Constitui-
ção Federal, suprimindo o inciso li, que 
trata da unicidade sindical. 

19/96 Waldeck Omelas DispOe sobre os beneficios fiscais refe-
rentes ao ICMS. 

20/96 Totó Cavalcante Altera a nomenclatura de Vereador para 
Deputado Municipal, constante nos arts. 
14 e 29 da Constituição Federal e arts. 
4°, 5° e 8" do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

2221/96 José Ignácio Ferreira Modifica o inciso V do § 2° do art. 58 da 
Constituiçao Federal. 

23 23/96 Esperidiao Amin Altera o § ro do artigo 14 da Constitui-
ção Federal. 

24/96 Gilvam Borges Dá nova redação aos arts. 22 e 24 da 
Constituiçao Federal, atribuindo com-
petência legislativa concorrente à Uniao, 
Estados e Distrito Federal em matéria 
de Direito Penal e Processual Penal. 

22 Em 27.11.96, passou a tramitar em conjunto com a PEC nO 27/96. 
23 Em 11.9.96, passou a tramitar em conjunto com a PEC nO 39/96. 
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Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Rejeitada (art. 254, 
RISF) 

Retirada pelo autor 
em 25.8.97, nos 
termos do art. 257, 
do RISF (Of. N° 
80/97, do Presi-
dente da CCJ, lido 
em Plenário no dia 
25.8.97) 

Tramitando 

Tramitando 



26/96 

242527196 

28/96 

29196 

31196 

2632/96 

2733/96-SF 

33195-CD 

2835196 

Ney Suassuna 

Odacir Soares 

Mauro Miranda 

Renan Calheiros 

Sebastiao Rocha 

Inclui o art. 74 no Ato das Disposições 
Transitórias, referente a plebiscito em 
1998, quanto à manutenção ou extinção 
do voto obrigatório e acolhimento ou 
não da reeleição de mandatários de 
cargos executivos. 

Altera o inciso IV do art. 7" da Constitui- Tramitando 
çao Federal. 

Altera o inciso V do § 2!' do art. 58 da Tramitando 
Constituiçao Federal. 

Altera a redaçao do artigo 6" da Consti- Tramitando 
tuição Federal. 

Dá nova red&çao a dispositivos da :Tramitando 
Constituiçao Federal. 

Suprime o § 2° e § 3° do art. 223 da Tramitando 
Constituição Federal, referentes à ou-
torga e renovaçao de serviços de radio-
.difusa<> so,n,ora e de sons e imagens. 

Antonio Carlos Magalhaes Altera a redaçao dos §§ 1° e 2!' do art. Tramitando 
143 da Constituiçao Federal. 

do Presidente da República Modifica o sistema de previdência Soci- Aprovada em 10 

Ademir Andrade 

ai, estabelece normas de transiçao e dá turno em 24.9.97 

. outíc!s prri~idências . · Aprov~da ' .' em 20 

turno em 08.10.97 

, . A Camara dos De-
putados 

Altera o § 1° do art. 17 da Constituiçao e Tramitando 
~r~~'nta parágrafos ao mesmo artigo, 
a fim de regular a disciplina partidária. 

24 Em 27.11 .96, passou a tramitar em conjunto com a PEC nO 21/96. 
25 Em 25.8.97, voltou a tramitar individualmente, em virtude da retirada da PEC nO 21/96, com a qual tramitava 
em conjunto. 
26 Em 11 .11 .97, passou a tramitar em conjunto com a PEC nO 24/97. 
27 Em 15.8.96, passou a tramitar em conjunto com a PEC n° 14/96. 
28 Apresentada durante a 2· Sessao Legislativa Extraordinária da 508 Legislatura, realizada no perfocio de 1° a 
31.7.96. 
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37/96 Odacir Soares 

38196 Odacir Soares 

29J9I96-SF Cep. AntOnio dos Santos 
367J96..CO 

40/96 José Serra 

41/96 José Serra 

42/96 José Serra 

43/96 José Serra 

44/96 Ney Suassuna 

. 
3045/96 Ney Suassuna 

46196 Epitácio Cafeteira 

47/96 Odacir Soares 

48/96 Jefferson Pêres 

ral (§ 8iI do art. 144' - con:stitUlíçãO 
guardas municipais). 

Acrescenta parágrafo ao art. 37 da Tramitando 
Constituiçao Fedral. 

Acrescenta inciso ao art. 54 da Consti- Tramitando 
tuiçao Federal. 

Altera o § .,. do art. 14 da Constituiçao Tramitando 
Federal. 

Altera o art. 14 da Constituiçao Federal, Tramitando 
tornando o voto facultativo. 

Acrescenta novo parágrafo ao art. 14, Tramitando 
fixando regra de fidelidade partidária. 

Altera o art. 17 da Constituiçao que trata Tramitando 
dos Partidos Pollticos. 

Altera o árt.· 45 da Constituiçao. Sistema Tramitando 
Eleitoral Distrital Misto. 

·AItera O inciso XLVII do art. 5° da Cons- Tramitando 
tituiçao Federal . 

Altera a redaçAo do art. 228 da Consti- Tramitando 
tUiçáo ·Federal. 

Acrescenta allnea 'c' ao inciso 111 do art. Tramitando 
150, da ConstituiçAo Federal 

Estabelece imunidades tributárias- na Tramitando 
transmiSsÃo de imóveis rurais a pesso-

. 'ás da mesma famllia. 

Altera o art. 57 da Constituiçao Federal. Tramitando 

29 Em 11 .9.96, passou a tramitar em conjunto com a PEC 23196. 
30 Em 10.12.96, passou a tramitar em conjunto com as PEC nOs 15 e 49/96. E, em 25.2.97, com a de nO 51196. 



ral. 

50196 PedroSimon Convoca plebiscito para o eleitorado Tramitando 
decidir sobre a realização de reforma 
constitucional, altera o alt 55 da Cons-
tituiçao Federal para prever a perda de 
mandato por infidelidade partidária e dá 
outras providências. 

3251/96 José Bonifécio Reduz para dezesseis anos a idade Tramitando 
para imputabilidade penal. 

52/96 José Igntlcio Ferreira . Altera a redação do alt 94, para esta- Tramitando 
beIecer a escolha de juizes e desem-
bargadores por sistema eletivo. 

53/96 Ney Suassuna Destina recursos ti infnH!stnrtura vitlria. T ral)"litando 

54196 Odacir Soares Acrescenta parágrafo ao alt 17 da Tramitando 
Constituiçao Federal. 

55/96 Roberto RequiAo Acrescenta ao alt 170 da Constituição Tramitando 
Federal o § 2" e dá outras providências. 

56196 Francisco Escórcio DispOe sobre a nova configuração dos Tramitando 
limites do Distrito Federal. 

57/96 Gilberto Miranda Altera o alt ro da Constituiçao, tomando Tramitando 
os direitos trabalhistas que relaciona 
passlveis de negociação coletiva, sem 
limitaçOes legais infraconstitucionais, e 
dá outras providências. 

58196 Ney Suassuna Revoga o alt 74 do Ato das Disposi- Tramitando 
çOes Constitucionais Transitórias. 

59/96 Gilvam Borges Inclui, onde couber, artigo no Ato das Tramitando 
DisposiçOes Constitucionais Transitóri-
as. 

31 Em 10.12.96, passou a tramitar em conjunto com as PEC nOs 15 e 45/96. E, em 25.2.97, com a de n° 51/96. 
32 Em 25.2:97, passou a tramitar.em conjunto com as PEC nOs 15, 45 e 49/96. 
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2) da presente sessão legislativa. 

2197 

3/97 

4/97-SF 
1/95-CD 

5/97 

RomeroJucá 

Francisco Esc6rcio 

Deputado Mendonça Filho 

Waldeck Ornelas 

tra
balho e fixa jornada das atividades eco
nômicas. 

Altera a redaçao dos arts. 52, 111, "dO, 52, Tramitando 
XI, 84, XIV e 192, da Constituiçao Fede-
ral. 

Altera os arts. 26, 29 e 77 da Constitui- Tramitando 
çao Federal, de modo a suprimir o se-
gundo tumo das eleições para Prefeitos, 
Governadores e Presidente da Repúbli-
ca. 

Dá nova redaçao ao parágrafo 5° do art. 
14, ao caput do art. 28, ao inciso 11 do 
art. 29, ao Cilput do art. 77 e ao art. 82 
da Constituiçao Federal. 

Dá nova redaçao ao § 1 ° do art. 239 da 
.' CorIstituiçao'Federal, que dispõe sobre a 

'destinaçao ' dé· recursos do Programa de 
Integraçao Social - PIS e do Programa 
.dt;l Fp.nn~Q do PatrimOnio do ~rvidpr 

. .Públiéó - PASEP. .. o ••• 

Aprovada em 1 ° 
turno em 22.5.97 
Aprovada em 2° 
turno em 4.6.97 
Emenda Constituci
ônal nO 16, de 4.6.97 

Tramitando 

. , , , , , , . 

6/97. ,.. .' ~úlio Campo.s ... .... : . A1.te~ 0.é!rt .. 1E?6 da Constituiçao F.e.d.er~I: . . Tramitando 

337/97 

8/97 

9/97 
" " , I 

10/97 

Pedro·Siinoo .. ·· .. ··· . : . . :: .. : . Institui 'os .Atos Normativos Transitórios Prejudicada 
. .. , . . . ·em substituiçao às Medidas Provisórias. 

Leomar Quintanilha 

~uroCampos 

Revoga o § ~ do art. 14 da Constituiçao Tramitando 
Federal: : . .. . 

Altera os arts. 71 e 75 da Constituiçao Tramitando 
.. , ' Federal. ... . . . 

- ~ . ~ .. , . . .. 

Regina Assumpçao Altera dispositivos da Constituiçao Fede- Tramitando 
ral relativos ao trabalho do menor. 

33 Em 12.3:97, passou a tramitar em conjunto com as PEC 'n~~ l4, Ú, 20, ~~5/95. . . .. . . .. 

157 



12197 carlos Bezerra 

13197 carlos Bezerra 

14197 Edison Lobla 

15197 PedroSimon 

16197 PedroSimon 

17/97 Lúcio Alcêntara 

18/97 Ronaldo Cunha Lima 

Ant6n1o Cartos Valadares 

20197 Júlio campoa 

21/97 José Serra 

Acrescenta parágrafo 
132 da Constituição Federal. 

Acrescenta inciso ao § go do art. 165, Tramitando 
para dispor sobre a participaçao per-
centual dos Poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário no orçamento anual. 

Acrescenta inciso ao caput do art. 37, Tramitando 
para dispor sobre o reajuste de 'rem une-
raçao dos servidores e de contratos da 
administraçao pública. 

Dispõe sobre a gratuidade no ensino Retirada (RQS nO 
superior. 395/97) 

Acrescenta parágrafo ao art. 18 da Tramitando 
Constituiçao Federal 

Dá nova redaçao ao art. 132 da Consti- Tramitando 
tuiçao Federal. 

Acrescenta "dispositivos que tratam de Tramitando 
revisAo constitucional. 

Altera a' redaçao da alfnea ·d· do inciso Tramitando 
XXXVIII do art. 5° da Constituiçao Fede-
ral. 

Dispõe ,sobre a destinaçao de recul'SOS Tramitando 
da UniAo, "dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municlpios, para a implementa-
çao, funcionamento e gestao do Sistema 
Unico de Saúde e dá outras providênci-
as. 

Altera o "caput" do art. 28 e o inciso 11 Tramitando 
do árt. 29 da Constituiçao Federal. 

Revoga o inciso V do art. 163 e o art. Tramitando 
192 "da Constituiçao Federal, bem como 
o art. 52 do Ato das DisposiçOes Consti-
tucionais Transitórias. 
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~3197 

~4197 

25197-SF 
449/97-CD 

26197 

27/97 

28/97 

29/97 

30/97 

31/97 

32/97 

Júlio Campos 

Pedro Simon 

do Presidente da República 

Coutinho Jorge 

PedroSimon 

Lúcio Alcantara 

José Ignácio Ferreira 

OsrnarDias 

M~rina Silva 

Lauro Campos 

Altera o art. 218 da Constituiçao Federal Tramitando 
vedando a pesquisa cientlfica, a produ-
çao laboratorial ou industrial, a manipu-
laça0, a importaçao, a exportaçao, a 
compra, a venda, a cessa0, a doaçao, a 
preservaçao e o transporte de clones 
humanos. 

Altera o art. 143 da Constituiçao Federal Tramitando 
(serviço militar). 

Altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, introduzidos pela Emenda 
Constitucional de Revisao n° 1, de 1994 
(Fundo de Estabilizaçao Fiscal - FEF). 

Atribui competência à Uniao para instituir 
contribuiçao social sobre movimentaçao 
ou transmissao de valores e de créditos 
e direitos de natureza financeira. 

Aprovada em 1° 
tumo em 5.11 .97 
Aprovado em ~ 
tumoem 19.11.97 
Emenda Constituci
onal nO 17, de 
22.11 .97 

Tramitando 

Dá nova redaçao ao inciso LXXVI do art. Tramitando 
5° da Constituição Federal (gratuidade 
de certidao de casamento). 

Dá nov~ redaçao à letra 'c' do inciso I do Tramitando 
art. 12 da Constituiçao Federal 
(concessao de nacionalidade). 

A~era o art. 6° da Constituiçao Federal. Tramitando 

Reduz gradativamente a porcentagem Tramitando 
fixada no inciso I do art. 10 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

Dá nova redaçao ao § 4° do art. 55 da Tramitando 
Constituiçao Federal (renúncia de par-
lamentar sob investigaçao). 

Altera o § 3° do art. 46 da Constituiçao Tramitando 
Federal (suplência de Senador). 

34. Apresentada durante a 5· Sessao Legislativa Extraordinária, realizada no perrodo de 1· a 25.7.1997. 
35 Apresentada durante a 5· Sessao Legislativa Extraordinária, realizada no perrodo de 1· a 25.7.1997. 
36 Em 11 .11 .97, paS!l;()U a tramitar em conjunto com a PEC n° 24/97. 
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34/97 Carlos Wilson 

35/97 Roberto RequiAo 

36/97 Joao Rocha 

37/97 PedroSimon 

38/97 Abdias Nascimento 

PAlrm.tA o eX4~rclício 

sistência judiciária a aposentados. 

Altera o art. 55 da Constituiçao Federal Tramitando 
(perda do mandato parlamentar). 

Dá nova redaçao ao art. 207 da Consti- Tramitando 
tuiçao Federal (autonomia universitária). 

Modifica os incisos VII e IX do art. 52 e Tramitando 
os incisos VI e VII do art. 71 da Consti-
tuiçao Federal (controle do endivida-
mento de estatais). 

Altera o § 2" do art. 72 do Ato das Ois- Tramitando 
posiçOes Constitucionais Transitórias. 

Altera os arts. 49, 129 e 176 e acres- Tramitando 
centa o art. 233 ao Capitulo VIII do Titulo 
VIII da Constituiçao Federal, para garan-
tir às comunidades remanescentes dos 
quilombos os direitos assegurados às 
populaçOes indlgenas. 

39/97- SF do Presidente da República Dispõe sobre o regime constitucional dos Tramitando 
338/96-CD militares. 

40/97 Roberto RequiAo Acrescenta parágrafo ao art. 109 da Tramitando 
Constituiçao Federal, para atribuir ao 
Superior Tribunal de Justiça a iniciativa 
de lei sobre a criaçao de varas da Justi-
ça Federal especializadas em processar 
e julgar os crimes financeiros. 

41/97-SF do Presidente da República Modifica o regime e dispõe sobre princl- Tramitando 
173/95-CD pios e normas da Administraçao Pública, 

servidores e agentes poIlticos, controle 
de despesas e finanças públicas, e cus
teio de atividades a cargo do Distrito 
Federal, e dà outras providências. 

42/97 Pedro Simon . 

43/97 Leonel Paiva 

Altera dispositivos dos artigos 165, 166 e Tramitando 
167 da Constitu-içao Federal. 

Dispõe sobre a extinçao dos tribunais e Tramitando 
juizes especializados em matéria traba-
lhista e dá outras providências. 
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b) Projetos de Lei do Senado 

1) de sessões legislativas anteriores 

(Complementar) 

95/91 

I I I I 

328/91 Fernando 
Cardoso 

rias instituições de 
educação e de assistência social, 
Sem fins lucrativos. 

Dispõe sobre a divulgação dos prin
cipais devedores junto à Secretaria 
da Receita Federal, ao Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social e 
Caixa Econômica Federal e dá ou
tras providências. 

Tramitando 

Henrique Disciplina as eleições para a Câmara Tramitação sobres
dos Deputados e Assembléias Legis- tada em 28.11.95 
lativas. 

161 



393191 
(Complementar) 

402/91 

5192 

Moisés Abrto 

Moisés Abrao 

Francisco Rollemberg 

111/92 Márcio Lacerda 
(Anexado ao PLC 
118/84 - Código 
Civil) 

137/92 . 

, 167/92 

Almir GabHéf ,.. 

CPI (criada pelo Req. 
52/92-CN) 

Ney MaranhAo 

Dá nova redaçao ao art 9" do De
creto-Lei nO 3, de 27 de janeiro de 
1966, que disciplina as reIaçOes jurl
dicas da pessoa que integra o siste-
ma de atividades portuárias. 

camara dos De
putados 

Altera a redaçao do § ~ do art ~ e Tramitando 
do § ~ do art 4° da Lei Complemen-
tar n° 24, de 7 de janeiro de 1975. 

DispOe sobre os planos de beneflci- Tramitando 
os das entidades fechadas de previ-
dência privada patrocinados por enti-
dades da administraçlo indireta da 
UniAo. 

Estabelece normas para o aprovei- Tramitando 
tamento econOmico dos manguezais 
e dá outras providências, em c0n-
formidade com o estabelecido no art 
225, § 4°, da ConstituiçAo Federal, 
na Lei n° 7.661168, que institui o Ge-
renciamento Costeiro e na Lei n° 
6.938/81, que estabelece a PoIltica 
Nacional do Meio Ambiente. 

Altera os arts. 1.603 e 1.719 da Lei Prejudicado 
nO 3.071, de 1° de janeiro de 1916 -
Código civil. 

Fixa normas de formaç80 'de recur- Tramitando 
50S humanos na área de saúde, re
gulamentando o inciso 111 do art 200 
da ConstituiçAo Federal. 

Estabelece limite de gastos eleito
rais permitidos por partido poIltico 
e dá outras providências. 

Tramitando 

Cria o Programa de Crédito Rural Tramitando 
Equivalência-Produto. 

1 Constou como arquivado no Relatório da 11· SessIo Legislativa ExtraoIdinjria da 49" legislatura, realizada no penodo de 16.12.94. 
31 .1.95 (art. 332, do RISF), por isso, "lo apareceu nos relatórios seguintes. 
2 Em 14.5.96, passou a tramitar em conjunto com o PlS 288/95. E, em 9.10.96. também com o PlS 215195. 
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5/94 

37/95 
(Complementar) 

9/95 

10/95 . , . 

Jutahy Magalhaes 

José Eduardo Dutra 

Benedita da Silva 

Benedita da Silva 

Concede ao idoso e ao deficiente 
f1sico ou mental, o beneficio da per
cepçao de um salário mlnimo men-
sal, desde que comprovem nAo pos-
suir meios de prover a própria manu-
tençao ou tê-Ia provido por sua faml-
lia, regulamentando o inciso V do 

. artigo 203 da ConstituiçAo Federal. 

Dispõe sobre a responsabilidade da Tramitando 
empresa na promoçAo da saúde de 
seus empregados e dê outras provi-
dências. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de Tramitando 
prestaçao de informaçOes a Secreta-
ria da Receita Federal, por parte das 
instituições financeiras, sociedades 
corretoras e assemelhadas que es-
pecifica. 

Disciplina a compra e venda de ouro, Tramitando 
jóias, objetos de valor e dá outras 
providências . 

. Dispõe sobre a inclusao da presença Tramitando 
dos negros nas produçOes das emis-
soras de televisao e filmes e peças 
publicitérias. 

11/95 , . . ." , ,, ' Benedita·da Silva ·Dispõe ·sobre a educa~o para o Tramitando 
trabalho e para a cidadania. 

12/95 

13/95 

\ .. : • I ' C 

Benedita da Silva', .. , ." , . Mera a." redação do art. 59 do De
creto-lei nO 7.661, de 21 de junho de 
1945\ que dispõe sobre falências. 

Benedita da Silva Dispõe sobre a instituiçao de cota 
. , . . ·mlnim~ .~e 20% das vagas das insti-

.' tuiçOes públicas de ensino superior 
para alunos carentes. 

Aprovado em deci
sAo terminativa 
À camara 'dos De
putados 

Tramitando 

3 Em 13.3.96, passou a tramitar em conjunto com o PLS 219195.Em 22~ • . 97, passoü a tramitar também com o PLS 53197-
Complementar. " 
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--------------------------------------. --

18195 Benedita da Silva 

Benedita da Silva 

21/95 Benedita da Silva 

523/95 Edison Lobão 

1125/95 Roberto Freire 

26/95 JoAo França 

28/95 Valmir Campelo 

29/95 Eduardo Suplicy 

31/95 PedroSimon 

Dispõe a cota 
mlnima para os setores etno-raciais, 
socialmente discriminados em insti-
tuições de ensino superior. 

Inclui a disciplina "História e Cultura Tramitando 
da Africa" nos currlculos que especi-
fica. 

Institui o Programa Nacional de Re- Tramitando 
fIorestamento de Encostas, a cargo 
do IBAMA, e dá outras providências. 

Institui Programa de Educaçao para Tramitando 
a Preservaçao do PatrimOnio Ecoló-
gico. 

Institui a deduçao na declaraçao Tramitando 
anual de rendimentos da pessoa 
flsica dos gastos com trabalhadores 
domésticos. 

Institui a revisAo judicial dos valores Tramitando 
atribuldos aos imóveis desapropria-
dos, por interesse social, para fins de 
reforma agrária, e dá outras provi-
dências. 

Institui o Estatuto dos Garimpeiros e A Câmara dos De-
dá outras providências. putados 

DispOe sobre a redução do valor das Tramitando 
tarifas para estudantes nos transpor-
tes coletivos intermunicipais e inte-
restaduais e dá outras providências. 

Institui eleiçOes diretas para os su- Tramitando 
plentes de candidatos ao Senado 
Federal. 

Mera dispositivos do Código de Pro- Tramitando 
cesso Penal e dá outras provi-
dências. 

4Em 16.8.95, passou a tramitar em conjunto com o PLC 72193. Em 24.9.97, foi desapensado do projeto, voltando a tramitar individual
mente. 
5 Em 10.9.96, passou a tramitarem conjunto com os PLS n"s 176 e 180196. 
6 Constou como "Retirado· no Relatório anterior, 2" SessAo Legislativa Ordinária. 
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738/95 PedroSimon 

39/95 Pedro Simon·· 

40/95 PedroSimon 

43/95 Ronaldo Cunha Lima 

45/95 Pedro Simon 

46/95 PedroSimon 

52/95 Pedro Simon 

53/95 PedroSimon 

55/95 Pedro Simon 

Cria condições para utilização 
FGTS na compra de terreno para 
constTuçao da casa própria, e dá 
outras providências. 

em 
sao tenninativa 
A Câmara dos De
putados 

Dispõe sobre o ensino da IIngua Tramitando 
espanhola nos Estados ' limltrofes 
com os palses formadores do Mer-
cosul. 

Dispõe sobre a continuidade de exe- Tramitando 
cuçAo das obras públicas. 

Autoriza a Petrotris Qulmica S/A -
PETROOUISA, a participar minorita
riamente de sociedades de capitais 
privados no POIo Petroqulmico do 
Sul, localizado no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Permite a utilizaçAo de "fac-slmile" 
(fax) para veicular atos processuais, 
pelas partes envolvidas. 

Tramitando 

Aprovado em deci
&Ao tenninativa 
A Câmara dos De
putados 

Dispõe sobre a nomeaçAo de Adidos Tramitando 
Culturais junto às RepresentaçOes 
do Brasil no Exterior. 

Cria o Conselho Nacional do Enten- Tramitando 
dimento e Desenvolvimento 
CONADE e dê outras providências. 

t;.. 

Cria a Secretaria Federal de Controle Tramitando 
Intemo como órgao vinculado à Pre-
sidência da República. 

DispOe sobre a variaçAo entre as Retirado (Reqto. 
remuneraçOes mlnima e máxima, na deferido pelo Sr. 
Administraçao Federal. Presidente da CCJ, 

nos terrn9S do alt 
257 do RISF) 

Cria a Zona de Processamento de Tramitando 
Exportação no Municlpio de Rio 
Grande, no Estado do Rio Grande do 
Sul. 

7 Em 8.10.96, passou a tramitar em conjunto com o PlC 55196. 
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61/95 

62/95 

63/95 

64/95 
(Complementar) 

72/95 

74/95 

Pedro Simon 

Pedro Simon 

Pedro Simon 

Júlio Campos 

Eduardo Suplicy 

Eduardo Suplicy 

Altera o disposto no art. 452 
creto-Iei n° 5.452, de 1° de maio de 
1943 - Consolidação das Leis do 
Trabalho, e dá outras providências. 

DispOe sobre a proibição de ser utili- Tramitando 
zada como prova contra o depoente 
as informações fomecidas nas con-
dições que especifica. 

DispOe sobre o controle social dos Tramitando 
atos de gestao da Administração 
Pública empreendidos ou descentra-
lizados no âmbito estadual ou muni-
cipal, através de programas federais 
e assegura o livre acesso dos cida-
daos às informações relativas às 
finanças públicas. 

Estabelece a revisao obrigatória da Tramitando 
Declaração do Imposto sobre a Ren-
da dos detentores de cargo eletivo 
ou diretivo na Administração Pública 
e dá outras providências. 

DispOe sobre o exercfcio financeiro a Tramitando 
que se refere o art. 165, § 9°, I, da 
Constituição Federal e dá outras 
providências. 

Concede anistia em decorrência de Tramitando 
sançOes imputadas pela prática de 
atos ou fatos que busquem resguar-
dar a moralidade pública. 

DispOe sobre a indisponibilidade de Tramitando 
bens e direitos de devedores na Uni-
ao por dfvida relativa a tributos e 
contribuições federais e prevê a suas 
conversão em penhora. 
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879/95 Waldeck Omelas 

81/95 Eduardo Suplicy 

82/95 Júlio Campos 

83/95 Femando Bezerra 

84/95 Pedro Simon 

86/95 Roberto Freire 

87/95 Emandes Amorim 

91/95 Odacir Soares 

Altera a redação do § 2l' do art. 
da Consolidaçao das Leis do Traba-
lho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 
5.452, de 1° de maio de 1943, que 
dispõe sobre o recibo de quitaçao 
passado pelo empregado por ocasi-
ao da rescisao de seu contrato indivi-
duai de trabalho. 

Dispõe sobre a distribuiçao dos re- Tramitando 
cursos do salári<H!ducaçao e dá 
outras providências. 

Dispõe sobre as sociedades coope- Tramitando 
rativas. 

Altera dispositivos da Lei nO 8.004, de 
14 de março de 1990, que dispõe 
sobre a transferência de financia
mento no âmbito do Sistema Finan
ceiro de Habitaçao e dá outras provi
dências. 

Dispõe sobre o enquadramento dos 
juizes classistas temporários, como 
segurados, no Regime Geral da Pre
vidência Social. 

Altera o art. 118 da Lei nO 5.682, de 
21 de julho de 1971 (Lei Orgânica 
dos Partidos Polfticos). 

Dispõe sobre incentivos à instalaçao 
de empresas fabricantes de velculos, 
partes, peças e componentes auto
motivos nas regiOes economica
mente desfavorecidas que especi
fica. 

A Câmara dos De
putados 

Aprovado em deci
&ao terminativa 
A Câmara dos De
putados 

Tramitando 

Tramitando 

Acrescenta ao art. 21 da Lei nO 7.805 Tramitando 
de 18 de julho de 1989, o seI! § 2°. 

Estabelece normas gerais sobre Tramitando 
custas dos serviços forenses. 

8Em 18.4.95, passou a tram~ar em conjunto com o PLS 80/95. 
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sobre o exercício do direito 
de greve dos servidores públicos da 
administraçao direta, autárquica ou 
fundacional, de qualquer dos Pode-
res da UniAo, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municlpios, pre-
visto no art. 37, inciso VII, da Consti-
tuiçao Federal e dê outras providên-
cias. 

99/95 Valmir campelo DispOe sobre o preenchimento dos Tramitando 
cargos de presidente e de diretor do 
Banco Central do Brasil. 

100195 Jonas Pinheiro Acrescenta dispositivo ti Lei na 6.494, Tramitando 
de 7 de dezembro de 1977, equipa-
rando aprendiz a estagitlrio. 

9102195 RomeuTuma Altera dispositivo da Lei de ExecuçAo Aprovado em deci-
Penal sobre permissAo de salda de sao terminativa 
presos em estabelecimento penal. A CAmara dos De-

putados 

10103195 Romeu Tuma Altera dispositivo da Lei de ExecuçAo Prejudicado 
Penal sobre permissAo de salda de 
presos em estabelecimento penal 
para assistência médica. 

11104195 Romeu Tuma Altera dispositivos da Lei de Execu- Tramitando 
çao Penal sobre exame criminológico 
e progressAo do regime de execuçAo 
das penas privativas de liberdade, e 
dê outras providências. 

108195 Odacir Soares Institui o Programa de ImplantaçAo Tramitando 
das Reservas Extrativistas e dê ou-
tras providências. 

12109/95 PedroSimon DispOe sobre a outorga e. renovaçAo Tramitando 
de concessAo ou permissAo para 
exploraçAo de serviço de radiodifu-
sao sonora e de sons e imagens. 

9 Em 24.10.95, passou. tramitar em conjunto com os PLS 103 e 233195. 
1"- ' 
"tm 21 .9.95, passou • tramitar em conjunto com o PLS 233195. E, em 24.10.95, com o PLS 102195. 

11 Em 3.12.96, passou. tramitarem conjunto com o PLC 10196. 

12em 16.8.95, passou • tramitar em conjunto com o PLC 20/93. 'i l 
I I 
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110/95 

13111/95 

113/95 

114/95 

14115/95 

116/95 

117/95 

118/95 

Pedro Simon 

Valmir Campelo 

Carlos Wilson 

Odacir Soares 

Odacir Soares 

Odacir Soares 

Marluce Pinto 

Osmar Dias e Esperi
diaoAmin 

Cria, nas entidades titulares de con- Tramitando 
cessa0 ou permissao para explora-
çao de serviço de radiodifusao s0-
nora e de sons e imagens, serviço de 
atendimento ao público, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o valor do salário-faml- Tramitando 
lia e dá outras providências. 

DispOe sobre beneficios fiscais con
cedidos à pesquisa cientlfica e tec
nológica e dá outras providências. 

Regulamenta o artigo 243 e seu pa
rágrafo único das Disposições Gerais 
da Constituiçao Federal. 

Define os casos de identificaçao 
criminal previstos no art. 5°, inciso 
LVIII, da Constituiçao Federal. 

DispOe sobre a concessao de crédi
tos subsidiados às empresas que 
estão sendo privatizadas ou a seus 
controladores. 

DispOe sobre o seguro de crédito às 
microempresas e às empresas de 
pequeno porte e dá outras providên
cias. 

Altera o § 2° e acrescenta o § 3° do 
artigo 16, da Lei nO 8.880, de 28 de 
maio de 1994, e retificada em 01, de 
junho de 1994, que "dispOe sobre o 
Programa de EstabilizaçAo EconO
mica e o Sistema Monetário Nacio
nal, institui a Unidade Real de Valor -
URV e d~ outras providências". 

Tramitando 

Tramitando 

Prejudicado 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

13Em 17.8.95, passou a tramitar em conjunto com o PLS 203195. 

14 Em 7.11 .95, passou a tramitar em conjunto com o PLS 187/95. 
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120195 

122/95 

126195 

Humberto Lucena 
outros Senadores 

Roberto Requiao 

Joao Rocha 

o art. 1.744 da Lei na 3.071, de 
1° de janeiro de 1916 - Código Civil, 
para excluir a desonestidade da filha 
que vive na casa paterna dentre as 
causas que autorizam a deserdaçao 
dos descendentes por seus ascen
dentes. 

e Altera a Lei nO 8.727, de 5 de no
vembro de 1993, que "estabelece 
diretrizes para a consolidaçAo e o 
reescalonarnento, pela Uniao, de 
dividas intemas da administraçao 
direta e indireta dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municlpios, e 
dá outras providências". 

Estabelece medidas de proteçao aos 
interesses brasileiros contra práticas 
discriminatórias adotadas por outros 
palses. 

DispOe sobre a obrigatoriedade de 
aprovaçAo, pelo Congresso Nacional, 
das decisOes do Conselho Curador 
do FGTS, da Caixa EconOmica Fe
deral. 

16128195 Antonio Carlos Valada- Fixa o Programa de Habitaçao para 
res PopulaçOes de Baixa Renda, fixa 

contribuições sociais para o mesmo 
e dá outras providências. 

129/95 Benedita da Silva Regulamenta o procedimento de 
titulaçAo de propriedade imobiliária 
aos remanescentes das comunida-
des dos quilombos, na forma do art. 
68 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias. 

131/95 Joao França Isenta do imposto sobre renda as 
participaçOes dos empregados nos 
lucros ou resultados da empresa. 

15eJn 27.4.95. foi anexado ao PlC 118184. 

18 Em 10.12.87. paaIOU a tramitar em conjunto com o PLS 209195. 
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Tramitando 

Aprovado em deci
sao terminativa 
A Gamara dos De
putados 

Aprovado em deci
sao terminativa 
A Gamara dos De
putados 

Tramitando 

Aprovado em deci-
sao terminativa 
A Gamara dos De-
putados 

Tramitando 



133195 José Bianco 

134195 Roberto Freire· 

135195 Emandes Amorim 

136195 Guilherme Palmeira 

137/95 Lúcio Alcantara 

139/95 Valmir Campelo 

141/95 Odacir Soares 

economia 
mista a aplicaçAo da Lei de Falên
cias . . 

Acrescenta parágrafo único ao art Tramitando 
27 da Lei nO 8.036, de 11 de maio de 
1990, que "dispOe sobre o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e dá 
outras providências·. 

Regulamenta o § 3" do art ao do Ato Tramitando 
das DisposiçOes Constitucionais 
Transitórias, dispondo sobre a repa-
raçA<> de natureza econOmica devida 
aos aeronautas e aeroviários, civis e 
militares, impedidos de exercer a 
profissao. 

DispOe sobre a exploraçA<> a corte Tramitando 
raso da floresta e demais formas de 
vegetaçao arbórea da bacia 
amazônica em áreas selecionadas 
pelo zoneamento EcoIógico-EconO-
mico para uso alternativo do solo. 

DispOe sobre a participaçao dos tra- Tramitando 
balhadores na gesta<> das empresas 
e d~ outras providências. 

DispOe sobre publicidade de quem Retirado (RQS nO 
detiver monopólio estatal. 946197) 

DispOe sobre a concessao de des- Tramitando 
conto para os professores, em efe-
tivo exerelcio na rede de ensino re-
gular, público ou privado, nos valores 
dos ingressos em todas as casas 
que promovam eventos e espetácu-
los de natureza cultural. 

Define como crime contra o livre Aprovado em deci
exerclcio do Poder Legislativo Fede- sao terminativa 
ral ofensa à integridade corporal ou à À Camara dos De
saúde de membros desse Poder, e putados 
dá outras providências. 
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Osmar Dias 

145/95 Gilberto Miranda 

19147/95 TeotOnio Vilela Filho 

148195 Jefferson Peres 

20155/95 Bemardo Cabral 

156/95 Júlio Campos 

160/95 Carlos Bezerra 

21 164/95 José Bianco 

Cria o Programa de Estímulo ao 
Primeiro Emprego - PEPE, e dá ou
tras providências. 

Concede incentivo tributário ao em- Tramitando 
pregador participante do Programa 
de Estimulo ao Primeiro Emprego -
PEPE, e dá outras providências. 

Veda as operaçOes de emissao e Tramitando 
venda a termo de Letras do Banco 
Central do Brasil às instituiçOes fi-
nanceiras estaduais. 

Estabelece medidas para a proteçao Tramitando 
do mercado de trabalho da mulher, 
mediante incentivos especlficos e dá 
outras providências. 

Revoga dispositivos da Lei nO 5.682, Tramitaçao sobres
de 21 de junho de 1971, bem como a tada 
Lei nO 8.247, de 23 de outubro de 
1991. 

Estabelece procedimento para desa- Tramitando 
propriaçOes e determina outras pro-
vidências. 

Define o crime de expor a vida, a Aprovado em deci
integridade corporal, ou a saúde de sao terminativa 
alguém, por meio de recipiente de A Camara dos De
gás liquefeito de petróleo, defeituoso putados 
ou nao requaliflCado, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o exerclcio da profis- Tramitando 
sao de Agente Comunitário de Saúde 
e dá outras providências. 

Altera os arts. 27 e 34 da Lei n° Prejudicado 
5.197, de 3 de janeiro de 1967, que 
"dispOe sobre a ' proteçao . à fauna, e 
dá outras providênéias". 

17Em 12.5.95, passou a tramitar em conjunto com o PLS 143/95. 

18Em 12.5.95. passou a tramitar em conjunto com o PLS 142/95. 
19Em 18.6.97, passou a tramita em conjunto com o PLC 29196. 

20Em 28.9.95, passou a tramitar em conjunto com o PLS 223/95. 

21Em 12.12.95, passou a tramitar em conjun1o com o PLC 62195. 
'. 
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167/95 João França 

168/95 Emandes Amorim 

169/95 Valmir campelo 

172/95 PedroSimon 

22174195 João França 

Lauro campos 

179/95 Humberto Lucena 

. 180195 Gilvam Borges 

22Em 6.6.95, foi anexado ao PLC 118/84 (Código Civil). 

çOes sociais nos tenn~ dos arts. 
195 e 213, I e li, da Constituiçao 
Federal, define instituiçao educacio
nal de caráter confessional, fixa crité
rios de contrapartida aos beneficios 
e dá outras providências. (em deci
sao tenninativa) 

DispOe sobre a retirada de fabrica- Tramitando 
çao de modelos de velculos auto-
motores. 

Revoga o Decreto-Lei nO 9.215, de Tramitando 
30 de abril de 1946 e dá outras pro-
vidências. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 2° Tramitando 
da Lei nO 8.004/90 que dispOe sobre 
transferência de financiamento no 
ambito do Sistema Financeiro da 
Habitaçao e dá outras providências. 

Cria instrumento de incentivo ti pro- Tramitando 
duçao. 

Altera disposiçOes do Código Civil, Prejudicado 
relativamente ti maioridade e dá 
outras providências. 

Revoga o art. 57 da Lei nO 8.672, de Tramitando 
6 de julho de 1993, que institui nor-
mas gerais sobre desportos e dá 
outras providências. 

Concede isençao do Imposto sobre Tramitando 
Produtos Industrializados - IPI na 
aquisiçao de automóveis por pes-
soas portadoras de deficiência flsica 
e dá outras providências. 

Altera a redaçao da letra "a" do art. Rejeitado em deci-
75 da Lei nO 8.213, de 7 de julho de sao tenninativa 
1991, que dispOe sobre os Planos de 
Beneficios da Previdência Social. 

nem 7.8.96, p8SIOU a tramitar em conjunto com o PLC 31196. 
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184/95 Edison Lobão 

185/95 Júlio Campos 

24187/95 Júlio Campos 

189/95 Pedro Simon 

Júlio Campos 

26191/95 Jefferson Peres 

193/95 Marluce Pinto 

Altera dispositivos da Lei nQ 8.383, de 
30 de dezembro de 1991, que institui 
a Unidade Fiscal de Referência, alte
ra a legislaçao do Imposto sobre a 
Renda, e dá outras providências. 

Altera o art. 1.121 da Lei n° 5.869, de 
11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil, para incluir, como 
requisito indispensável à petiçao de 
separaçao consensual, o acordo 
entre os cOnjuges relativo ao regime 
de visitas dos filhos menores, e dá 
outras providências. 

DispOe sobre a identificaçAo criminal 
do civilmente identificado, regula
mentando o art. 5°, inciso LVIII, da 
Constituiçao Federal. 

Altera a Lei n° 8.443, de 16 de julho 
de 1992, que "dispOe sobre a Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas da 
Uniâo e dá outras providências". 

Define o crime de tortura, nos termos 
do art. 5°, incisos 111 e XLIII, da 
Constituiçao Federal, e dá outras 
providências. 

Altera a Lei nO 7.087, de 29 de de
zembro de 1982, que dispOe sobre o 
Instituto de Previdência dos Con
gressistas - IPC, e dá outras provi
dências. 

"-
Concede incentivo fiscal sobre o 
lucro da exploraçâo às empresas 
mineradoras que beneficiam -pedras 
preciosas e semipreciosas. 

24Em 7.11 .95, passou a tramitar em conjunto com o PLS 115195. 

25&n 23.7.96, passou a tramitarem conjunto com o PLC 48196. 

26&n 25.2.97. passou a tramitar em conjunto com o PLC 49196 e o PLS 33196. 
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Tramitando 

Tramitando 

Aprovado em deci
do terminativa 
A Câmara dos De
putados 

Tramitando 

Prejudicado 

Prejudicado 

Tramitando 



ao art. do 
Código Eleitoral, proibindo a utiliza-
çao de instrumentos destinados a 
facilitar o preenchimento de cédula 
eleitoral. 

195195 José Eduardo Dutra Concede anistia de multas comina-
das pelo Tribunal Superior do Traba-
lho a entidades sindicais em virtude 
de sentença judicial. 

196/95 José Eduardo Dutra Concede anistia a dirigentes ou re-
presentantes sindicais e trabalhado-
res punidos por participaçao em mo-
vimento reivindicatório. 

198195 Osmar Dias Prolbe o uso de substancias anaboli-
zantes, naturais ou artificiais, com a 
finalidade de aumento de massa 
corporal em animais de abate e da 
outras providências. 

27199/95 Odacir Soares Institui direito de proteçao de cultiva-
dores e da outras providências. 

200/95 Waldeck Omelas Regulamenta o § 2" do art. 208 da 
Constituiçao Federal e da outras 
providências. 

201/95 Ney Suassuna DispOe sobre o repasse de verbas. do. 
Governo Federal para a construçao 
de unidades penitenciarias nos Esta-
dos da Federaçao e Distrito Federal 
e da outras providências. 

211203195 Lauro Campos DispOe sobre o valor do salario-faml-
lia e da outras providências. 

205195 Emandes Amorim Condiciona a privatizaçao de empre-
sas públicas ou sociedades de ec0-
nomia mista do setor elétrico e mine-
ral e da outras providências. 

27Em 21.1.97, passou I tramitarem conjunto com o PlC 94196. 

28em 17.8.95, passou I tramitarem conjunto com o PlS 111/95. 
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Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Prejudicado 

Prejudicado 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 



I.. I 

207/95 Júlio Campos 

208195 Júlio Campos 

2il209/95 Pedro Simon 

210195 Júlio Campos 

212/95 Flaviano Melo 

30:215/95 RamezTebet 

216/95 Joao França 

218/95 Ney Suassuna 

alocação, em depósi
tos especiais remunerados de recur
sos da disponibilidade financeira do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador -
FAT, na Caixa EconOmica Federal, e 
dá outras providências. 

Altera dispositivos do Decreto-Lei nO Tramitando 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, e determina outras 
providências. 

Denomina o Aeroporto Internacional Tramitando 
do Galeao como Aeroporto Interna-
cional Tom Jobim. 

Institui o Programa de Geraçao de Tramitando 
Moradia Popular e cria o Fundo de 
Incentivo à Construçao de Habita-
çOes Populares - FUNDOCASA - BR 

Dispõe sobre o horário gratuito de Tramitando 
propaganda eleitoral 'las emissoras 
de rádio e televisao. 

Dispõe sobre a concessao de incen- Tramitando 
tivo fiscal para as pessoas jurfdicas 
que possuam empregados com mais 
de 40 anos, e dá outras providências. 

Introduz a equivalência-produto nos Tramitando 
critérios de financiamento dos pro-
gramas de desenvolvimento rural 
com recursos do Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Centro-
Oeste- FCO. 

Dispõe sobre a mineraçao em terras Tramitando 
indfgenas e dá outras providências. 

Dispõe sobre os requisitos para a Tramitando 
designaçao de membros da diretoria 
do Banco Central e demais institui-
çOes financeiras, bem como seus 
impedimentos após o exercfcio do 
cargo. 

2gem 10.12.97, passou 8 tramitarem conjunto com o PLS 128195. 

30em 9.10.96, passou 8 tramitar em conjunto com os PLS de n"s 71/93 e 288/95. 
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Dispõe sobre o sigilo das operações 
de instituiçAo financeiras e dá outras 
providências. 

221/95 Pedro Piva Eleva a allquota da contribuiçAo para Tramitando 
(Complementar) financiamento da Seguridade Social -

COFINS, nos casos que.especifica. 

32223/95 Romeu Tuma Dá nova redaçao aos arts. 6", 9" e 20 Tramitando 
do Decreto-Lei nO 3.365, de 21 de 
junho de 1941, e dá outras provi-
dências. 

224/95 Júlio Campos DispOe sobre o uso de pára-choques Tramitando 
nos caminhOes e carretas. 

226/95 Lauro Campos Prolbe a divulgaçao de pesquisas Tramitando 
eleitorais a partir do último dia do 
prazo estabelecido para registro de 
candidato a cargo eletivo. 

229/95 Comisslo Especial para o DispOe sobre a PolltiCa Nacional de Tramitando 
Desenvolvimento do Vale do Irrigaçao e Drenagem e dá outras 
510 Francisco providências. 

230/95 José Fogaça DispOe sobre as operaçoes de to- Tramitando 
mento mercantil factoring e dá outras 
providências. 

231/95 Ernandes Amorim Veda ao Poder Executivo a fixa~ Tramitando 
de cotas de importaçAo para as 
as de Livre Comércio. 

232/95 Benedita da Silva Nomeia Comissao Mista para elabo- Tramitando 
rar anteprojeto do Tribunal Intemaci-
onal dos Direitos Humanos e dá ou-
tras providências. 

33:233/95 Benedita da Silva Altera o artigo 14 da Lei de Execuçao Prejudicado 
Penal, sobre a assistência à saúde 
do preso e do intemado. 

235/95 Benedita da Silva DispOe sobre O crime de assédio Tramitando 
sexual e dá outras providências. 

, 

31em 13.3.96, paaeou a tramitar em conjunto com o PlS 7195.Em 22.4.97. passou a tramitar também com o PlS 53/97-Cornplementar .. . 
32Em 28.9.95, passou a tramitar em conjunto com o PlS 155/95. 

~m 21 .9.95. passou a tramitar em conjunto com O PLS 103195. E. em 24.20.95. com O PlS 102195. 
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~36195 Ney Suassuna 

237/95 José Ignácio Ferreira 

238/95 Bernardo Cabral 

35 36:239/95 Júlio Campos 

240/95 Lauro Campos 

241/95 Benedita da Silva 

242/95 Romero Jucá 

37244/95 Benedita da Silva 

Cria a renda mínima na educação e Pr~judicado 
dá outras providências. 

Regulamenta os arts. 52, I; 85; 86; 
105, I, "a", da Constituiçao Federal, 
relativamente ao exerclcio dos direi
tos da cidadania e à denúncia de 
crimes de responsabilidade. 

Dá nova redaçao ao § 2° do art. 51 
da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 
1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e acrescenta-lhe os §§ 
5°, 6°, ro e 8°. 

DispOe sobre a contrataçao de em
pregados por temporada em locali
dades turlsticas e dá outras provi
dências. 

Prolbe que partidos pollticos e can
didatos a cargos eletivos recebam 
contribuições de pessoas jurldicas e 
dá outras providências. 

Altera o art. 389 do Decreto-Lei nO 
5.452, de 1° de maio de 1943 
(Consolidaçao das Leis do Trabalho -
CLT). 

DispOe sobre a proibiçao de fumar 
em aeronaves comerciais brasileiras 
em todo território nacional. 

Regulamenta o disposto no inciso 111, 
do art. 221 da Constituiçao Federal 
referente à regionalizaçao da pro
grarnaçao artlstica, cultural e joma
IIstica das emissoras de rádio e TV e 
dá outras providências. 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Aprovado em deci
sao terminativa 
A CArnara dos De
putados 

Tramitando 

34Em 22.5.96, passou a tramitar em conjunto com o PlS 84196. Em 25.11 .96. com o PlS 201196. E, em 15.1.97, com o PlC 89196. 
35Em 6.5.97, passou a tramitar em conjunto com o PlS nO 188/96 e o PlC nO 93196. 

~m 24.6.97, o PlS 188/96 foi desapensado do PlS 239J95 e do PlC 93196. E na mesma data, passou • tramitar em conjunto l8mb6m 
com o PlS 42J96. 
37Em 18.9.97, passou a tramitar em conjunto com o PlS 20197. 
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Determina a compensação financeira 
entre sistemas de previdência social 
diversos. 

246195 TeotOnio Vilela Filho Mera o percentual de amortizaçao Tramitando 
(Complementar) da divida dos Municlpios com o 

FGTS e a Previdência Social, de que 
trata o art. 27 da Lei Complementar 
n° 77, de 1993. 

247/95 Sebastião Rocha Revoga a Lei nO 8.031, de 12 de abril Tramitando 
de 1990 e dá outras providências. 

248/95 José Roberto Arruda DispOe sobre a alienaçao de imóveis Tramitando 
residenciais de propriedade da Uni-
ao, sob a jurisdiçAo administrativa 
dos Ministérios Militares, e dá outras 
providências. 

250/95 Ademir Andrade Acrescenta parágrafo único ao art. Tramitando 
14 da Lei nO 6.015, de 31 de dezem-
bro de 1973, a fim de determinar a 
gratuidade dos serviços concemen-
tes aos Registros Públicos, para os 
cidadAos que provarem insuficiência 
de recursos. 

252/95 Roberto Requião Acrescenta artigo à Lei nO 8.031, de Tramitando 
12 de abril de 1990, que "cria o Pro-
grama Nacional de DesestatizaçAo e 
dá outras providências". 

254/95 Sebastião Rocha DispOe sobre o ressarcimento, pela Tramitando 
UniAo, dos custos decorrentes dos 
subsldios concedidos às empresas 
eletrointensivas localizadas na 
AmazOnia Legal, que a partir da edi-
çao da Lei nO 8.631, de 1993, recal-
ram sobre a Centrais Elétricas do 
Norte SA - ELETRONORTE, e dá 
outras providências. 

255/95 Sebastião Rocha Altera o artigo 1.216 da Lei n° 5.869, Aprovado em deci-
de 11 de janeiro de 1973 - Código de &ao terminativa 
Processo Civil, bem como o inciso IV A CAmara dos De-
do artigo 8° e o "capuf do artigo 22 putados 
da Lei nO 6.830, de 22 de setembro 
de 1980. 

". 
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ao art. do 
Decreto-Lei nO 261, de 28 de feve-
reiro de 1967, que dispõe sobre as 
sociedades de capitalizaçao e dá 
outras providências. 

38258/95 Lauro Campos Cria área de livre comércio em Bra- Tramitando 
sUia, Distrito Federal. 

259/95 Roberto Freire Altera o disposto na Lei nO 8.629, de Tramitando 
25 de fevereiro de 1993, e dá outras 
providências. 

260/95 Romeu Tuma Dá nova redaçAo aos arts. 163, 165 Aprovado em deci-
e 167 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 sao terminativa 
de dezembro de 194O-C6digo Penal, A Camara dos De-
e dá outras providências. putados 

262/95 Antônio Carlos Valada- Profbe aos ocupantes de cargos em Tramitando 
res comissao ou de assessoramento da 

administraçao direta, indireta ou fun-
dacional da Uniao, de celebrarem 
contratos que especifica e dá outras 
providências. 

263/95 Lúcio Alcêntara Dispõe sobre a educaçao a distancia. Tramitando 

265/95 Lúcio Alcêntara Dispõe sobre a deduçao dos valores Tramitando 
pagos a entidades de previdência 
privada na declaraçao anual de ren-
dimentos da pessoa flsica. 

266/95 Júlio Campos Dispõe sobre a utilizaçAo de recursos Tramitando 
do empréstimo compulsório, cobrado 
sobre a venda de carros e combustf-
veis, institufdos pelo Decreto-Lei nO 
2.288, de 23 de julho de 1986 e dá 
outras providências. 

267/95 José Ignácio Ferreira Altera o art. JO da Lei Complementar Tramitando 
(Complementar) nO 70, de 30 de dezembro de 1991. 

268/95 Ernandes Amorim Dispõe sobre a revisao e a nulidade Rejeitado em deci-
de processo de crime de responsabi- sao terminativa 
lidade, nos casos que menciona e dê 
outras providências. 

38Em 11.9.97, passou a tramitarem conjunto com o PlS 151/97. 
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270/95 

39;271/95 

272/95 

273/95 
(Complementar) 

274/95 

275/95 

278/95 
(Complementar) 

Edison Lobão e Pedro 
Simon 

Júlio Campos 

Edison Lobão 

Lúcio Alcântara 

Romeu Tuma 

Ernandes Amorim 

João França 

C0r:'fere eficácia contra todas as 
decisOes judiciais, de que nao cai
bam recursos, em ações relativas a 
direitos individuais homogêneos de 
natUreza patrimonial, promovidas por 
servidores públicos. 

Dispõe sobre a destinaçao de recur
soslorçamentários para o custeio das 
campanhas eleitorais. 

Retirado 
557/97) 

DispOe sobre a proibiçao do uso de Tramitando 
fumo com mais de 3,5% de nicotina 
para a fabricaçao de cigarros e dá 
outras providências. 

DispOe sobre a compensaçao de Tramitando 
créditos entre as pessoas jurldicas 
de direito público e entre elas e as 
pessoas jurldicas de direito privado, 
e dá outras providências. 

Estatui nonnas gerais de direito fi- Tramitando 
nanceiro para elaboraçao e controle 
dos planos, diretrizes, orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municlpios. 

Institui o registro nacional de propri- Tramitando 
edade de veiculo automotor e dá 
outras providências. 

(RQS 

Escalona o prazo para o pagamento Rejeitado em deci
da Olvida Pública Mobiliária Federal sAo tenninativa 
e dá outras providências. 

I 
DisPõe sobre a adoça0, pelo Banco Tramitando 
Central do Brasil, de sistema de ori-
entaçao aos usuários dos serviços 
que

l 
especifica, prestados por insti-

tuições financeiras, e dá outras pro-
vidências. 

39em 23.10.96. passou a tramitarem conjunto tom os PlS n"s 305195 e 164196. 
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283/95 Ney Suassuna 

284/95 Júlio Campos 

285/95 Marina Silva 

287/95 Guilherme Palmeira 

4~88/95 Humberto Lucena 

289/95 Júlio Campos 

Dispõe sobre o emprego do Docu- Aprovado em deci
mento Único de Transferência - são terminativa 
DUT, o uso de instrumento de procu- A Cãmara dos De
ração e o prazo para a transferência putados 
de velculos rodoviários automotores, 

Revoga o inciso VI do art. 3° da Lei 
n° 7.256, de 27 de novembro de 
1994, que "estabelece normas inte
grantes do Estatuto da Microem
presa, relativas ao tratamento dife
renciado, simplificando e favorecido, 
nos campos administrativo, tributário, 
previdenciário, trabalhista, creditfcio 
e de desenvolvimento empresarial". 

Retirado (RQS 
1.175/96) 

Regulamenta o uso das embarca- Tramitando 
ç6es do tipo moto-aquáticas em fai-
xas litorâneas de praias, rios, lagos, 
lagoas e reservatórios de represas e 
dá outras providências. 

Torna obrigatória a inserção da ex- Tramitando 
pressão: "O Mi'listério da Saúde 
adverte: o consumo excessivo de 
bebidas alcoólicas é prejudicial à 
saúde" nas embalagens e recipientes 
de bebidas alcoólicas, e dá outras 
providências. 

Institui, em caráter permanente, a Tramitando 
hora brasileira de verão em todo o 
território nacional e dá outras provi-
dências. 

Dispõe sobre a adoção de critério de Tramitando 
equivalência-produto nos financia-
mentos agrlcolas para pequenos e 
médios produtores no semi-árido 
Nordestino. 

Altera dispositivos da Lei nO 7.492, de Tramitando 
16 de junho de 1986, que "define os 
crimes contra o sistema financeiro 
nacional e dá outras providência". 

40Em 14.5.96, passou a tramitar em conjunto com o PLS 71/93. E, em 9.10.96, também com o PLS 215/95. 
/ 
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291/95 Gilberto Miranda 

292/95 José Eduardo Dutra 

294/95 José Roberto Arruda 

295/95 Edison Lobão 

298/95 José Bianco 

299/95 Edison Lobão 

301/95 Odacir Soares 

Dispõe sobre a concessão de incen
tivo fiscal para as pessoas jurídicas e 
físicas que participarem do Programa 
do Vale Gás liqUefeito de Petróleo 
(GLP), e dá outras providências. 

I 
Extingue o Conselho Monétário Na- Tramitando 
cional, define as condições para a 
autonomia do Banco Central do Bra-
sil, fixa os requisitos para o exercício 
de seus cargos de direçao e dá ou-
tras providências. 

Dispõe sobre a aplicaçao das recei- Tramitando 
tas provenientes das privatizações e 
dá outras providências. 

Altera dispositivos da Lei n° 8.666/93, Tramitando 
que "regulamenta o art. 37, inciso 
XXI , da Constituiçao Federal, institui 
normas para licitações e contratos da 
Administraçao Pública e dá outras 
providências' . 

,nstitui o Programa Nacional de Se- Tramitando 
guro Rural e dá outras providências. 

I 
Dispõe sobre o custo de cada par- Tramitando 
cela rural em Projetos de Coloniza-
çao Oficial. 

Revoga dispositivos das Leis nO Tramitando 
~ .212 e 8.213, ambas de 24 de julho 
~e 1991, introduzidos pela Lei nO 
9.032, de 28 de abril de 1995, de 
forma a eliminar a contribuiçao do 
aposentado pelo Regime Geral da 
Previdência Social que volta a exer-
cer atividade abrangida por este 
Regime. 

Cria o Conselho Federal tl os Con- Tramitando 
selhos Regionais dos Técnicos Agrí-
colas e Industriais e dá outras provi-
dências. 
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303195 Emandes Amorim 

Emandes Amorim 

306/95 Marina Silva 

307/95 Carlos Bezerra 

308195 Júlio Campos 

309/95 Ramez Tebet 

310195 Eduardo Suplicy 

o art. 52 
8.078, de 11 de setembro de 1990 -
Código de Proteçao e Defesa do 
Consumidor, e dá outras providênci-
as. 

Altera a distribuiçao da arrecadaçao Tramitando 
da loteria Esportiva Federal, redire-
cionando para o desporto nao-
profissional o percentual destinado 
aos clubes e federações de futebol e 
para as AssociaçOes das Pioneiras 
Sociais o percentual devido ao 
FUDESP e dá outras providências. 

DispOe sobre a fabricaçao de deriva- Tramitando 
dos de fumo e dá outras providênci-
as. 

DispOe sobre os instrumentos de Tramitando 
controle do acesso aos recursos 
genéticos do Pais e dá outras provi-
dências. 

Altera a redaçao do art. 40 do De- Aprovado em deci
creto-lei nO 972, de 17 de outubro de sao terminativa 
1969, que "dispOe sobre o exerclcio A Camara dos De
da profissao de jornalista", e dá ou- putados 
tras providências. 

Toma obrigatória a utilizaçao de dis- Tramitando 
positivos eletrônicos de segurança 
nas agências bancárias. 

Altera o inciso 11 do art. 20 da lei nO Aprovado em deci-
8.036, de 11 de maio de 1990, a fim sao terminativa 
de permitir ao empregado a movi- A Carnara dos De
mentaçao de sua conta vinculada no putados 
FGTS, quando da declaraçao judicial 
da falência da empresa. 

Altera dispositivos da lei nO 9.112, de Tramitando 
10 de outubro de 1995,que dispOe 
sobre a exportàçao de bens sensl-
veis e serviços diretamente vincula-
dos, e dá outras providências. 

41 Em 23.10.96, passou a tramitar em conjunto com os PLS de nOs 271/95 e 164196. 
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da Lei n2 7.498, de 
25 de junho de 1986, . . que dispOe 

j sobre a regulamentaçao do exercfcio 
da enfermagem, e dá outras provi-
dências. 

313/95 Júlio Campos Regulamenta o uso da IIngua vemá- Rejeitado 
cuia, para denominaçOes de estabe-
lecimentos industriais, comerciais e 
de serviços e dos seus produtos e 
dos respectivos manuais de instru-
ções, guias de informações, mapas, 
cartas, folhetos, painéis e toda e 

j qualquer modalidade de informaçao 
destinada ao consumidor brasileiro. 

314/95 Benedita da Silva I Acresce dispositivos aos arts. 21, 23 Tramitando 
e 28 da Lei nO 7.210, de 11 de julho 
de 1984. 

315/95 Sebastião Rocha Obriga o ressarcimento do Sistema 
Único de Saúde pelo atendimento 

Prejudicado 

prestado a associados, beneficiários 
e segurados de empresas gerencia-
doras, intermediadoras ou operado-
ras de planos de saúde e seguro 

316/95 Romeu Tuma 

I saúde. 

Define a autoridade policial meneio- Tramitando 
nada no art. 69 da Lei nO 9.099, de 
26 de setembro de 1995 e dá outras 
providências. 

317/95 Júlio Campos Regulamenta a subcontrataçao de Tramitando 
pequenas e médias empresas e dá 
outras providências. 

319/95 ~omi~io Especial Tampor" j Cria o Comitê de Gestao dos Recur- Tramitando 
na, cnada paio Raq. 480/95 50S Hfdricos da Bacia Hidrográfica I do Rio São Francisco, e dá outras 

providências. 

320/95 Lúcio AlcAntara Isenta de pagamento de taxa de 
I inscriçao em concursos públicos as 

Tramitando 

pessoas que doarem sangue. 

42Em 26.3.96, passou a tramitar em conjunto com o PLS 326 e PLC 141/93. 
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322/95 Júnia Marise 

43324/95 Bernardo Cabral 

325/95 Júlio Campos 

44326195 Benedita da Silva 

, ' 327/95 " ' José' Bianco 

328195 Francelino Pereira 

sobre isenção do 
sobre Produtos Industrializados - IPI, 
na aquisiçao de caminhOes, rebo
ques e semi-reboques para utilízaçao 
no transporte autônomo de cargas, e 
dá outras providências. 

Acrescenta parágrafo ao art. 92 da 
Lei nO 4.737, de 15 de julho de 1965, 
que "institui o Código Eleitoral". 

Prolbe a comercialízaçao, o consu
mo e qualquer tipo de publicidade de 
produtos derivados do tabaco, no 
âmbito dos estabelecimentos de 
ensino de 1° e 2° graus ou equiva
lentes, e dá outras providências. 

Altera a Lei n° 6.360, de 23 de se
tembro de 1976, que "dispOe sobre a 
vigilância sanitária a que ficam su
jeitos os 'medicamentos, as drogas, 
os insumos fannacêuticos e correla
tos, cosméticos, saneantes e outros 
produtos, e dá outras providências". 

Aprovado em deci-
510 tenninativa 
A Câmara dos De
putados 

Tramitaçao 

Tramitando 

Acrescenta dispositivos ti . Lei nO Tramitando 
7.498, de 25 de junho de 1986, que 
dispOe sobre a regulamentaçao do 
exerclcio da enfennagem e dá outras 
providências. 

Acrescenta parágrafo ao art. ao e Tramitando 
altera redaçao do caput do art. 26 da 
Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993. 

DispOe sobre a movimentaçao ' das Tramitando 
contas individualizadas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, pelos servidores públicos, 

'quando houver mudança de regime 
jurfdico e dá outras providências. 

43em 10.9.96, passou a tramitar em conjunto com o PlS 166196. 
""em 26.3.96, passou a tramitar em conjunto com o PlS 311/95 e PlC 141/93. 
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330195 
(Complementar) 

331195 

332/95 

1/96 

7/96 

8J96 

Altera os arts. 218, 219, 225 e 227 a 
231 do Decreto-lei nO 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940, bem como o art. 
239 da lei nO 8.069, de 13 de julho 
de 1990, e dá outras providências. 

Gerson Camata DispOe sobre o Sistema Nacional de Tramitando 
Crédito Cooperativo. 

Sebastião Rocha Altera a redaçao da Consolidaçao Tramitando 
das leis do Trabalho, a fim de ajus-
tá-Ia ao disposto no art. 7°, inciso 
XVI, da Constituição Federal. 

Arlindo Porto DispOe sobre a criação de Comis- Tramitando 
sOes Intersindicais de Conciliaçao -

Valmir Campelo 

Emandes Amorim 

Valmir Campelo 

CICs e dá outras providências. 

Obriga aos estabelecimentos c0-
merciais e às pessoas flsicas ou 
jurldicas que se dediquem à 
prestaçao de serviços a indenizar 
os proprietários de veiculo rouba
dos ou furtados em estaciona
mentos sob sua administração ou 
responsabilidade. 

DispOe sobre o Sistema de Prote
ção aos Credores e Devedores e 
dá outras providências. 

Prolbe a venda de bebidas alcoóli
cas nos estabelecimentos comer
ciais situados nas margens das 
rodovias, e dá outras providências. 

Antônio Carlos Vala- Acrescenta dispositivo ao art. 20 
dares da lei nO 8.036, de 11 de maio de 

1990, para permitir a movimenta
ção da conta vinculada do FGTS 
nos casos de constituiçao de mi
croempresa por parte do trabalha
,dor. 

Aprovado em deci
do terminativa 
A Câmara dos De
putados 

Rejeitado em 'deci
sao terminativa 

Aprovado em deci
sao terminativa 
A camara dos De
putados 

Tramitando 

45em 20.11 .97, pulOU atJwniblrem conjunto com o PlS 184196. 
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I I 

13/96 

~15196 

16/96 

20/96 
(Complementar) 

~1/96 
(Complementar) 

22196 

23/96 

Carlos Patroclnio 

lúcio AJcantara 

Nabor Júnior 

lúcio AJcantara 

Pedro Simon 

Antonio carlos Ma
galhAes 

Sebastiao Rocha 

casildo Maldaner 

Dispõe sobre o fomecimento gra
tuito de transporte coletivo urbano, 
em dias de eleiçOes, a eleitores 
nas zonas urbanas. 

Autoriza o uso do gás natural ou 
do gás liquefeito de petróleo 
(GlP), como combustlvel para os 
velculos que especifica. 

Regulamenta os planos de saúde. 

DispOe sobre a concessao de se
guro-desemprego a seringueiro 
profissional durante o perlodo em 
que estiver impedido de exercer 
sua atividade e dá outras provi
dências. 

Regulamenta os seguros saúde. 

Tramitando 

Tramitando 

Aprovado em deci
sao terminativa 
A Ctmara dos De
putados 

Tramitando 

DispOe sobre a participaçAo da po- Tramitando 
pulaçao e de suas entidades no pr0-
cesso orçamentário. 

Fixa o prazo para encaminha
mento dos projetos de lei do plano 
plurianual e orçamentário ao Con
gresso Nacional. 

Atribui valor jurldico á digitalizaçao 
de documentos e da outras ,provi
dências. 

Altera o art. 20 da lei nO 8.036, de 
11 de maio de 1990, que dispOe 
sobre o FGTS, de forma a incluir, 
entre as hipóteses para movi
mentaçao da conta vinculada do 
trabalhador, catástrofes ocasiona
das pela natureza. 

Tramitando 

Aprovado em deci
sao terminativa 
A Ctmara dos De
putados 

Tramitando 

48em 6.11 .97, passou a tramitarem conjunto com os PLS nOs 17, 50e 112196; 1n e 197/97; e PLC n" 114/95, 

47Em 6.11 .97, passou a tramitarem conjunto com os PLS nOs 15, 50e 112196; 1n e 197/97; e PLC n" 114/95, 

~ 24.4.96, passou a tramitarem conjunto com o PLS 25196. E em 31 .10.96, com o PLS 71196. 
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4~5196 
(Complementar) 

26196 

27/96 

28/96 

29/96 

30/96 

5033/96 

Flaviano Melo 

Femando Bezerra 

Edison Lobao 

Casildo Maldaner 

Jonas Pinheiro ' 

Júlio Campos 

Carlos WilsOn 

Altera o art. 151 8.213, 
de 24 de julho de 1991, e o art. 
186 da Lei nP 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, para incluir os 
transtomos dos discos interverte
brais recidivantes entre as doen
ças e condiçOes que dao direito à 
aposentadoria por invalidez. 

DispOe sobre os prazos a que es
tao sujeitos os projetos de lei do 
plano plurianual, da lei de diretri
zes orçamentárias e do orçamento 
anual, nos termos do artigo 165, § 
gP, inciso I, da Constituiçao Fede
ral. 

DispOe sobre os depósitos bancá
rios das entidades privadas de 
serviço social e de formaçao pro
fissional vinculadas ao sistema 
sindical e dá outras providências. 

Cria o Programa de Incentivos a 
Energias Renováveis - PIER, e dá 
ougras providências. 

Estende' os beneficios dos incisos 
Ir e '111 do art. 53 do Ato das Dispo
siçOes Transitórias aos ex
combatentes que define. 

Define a utilizaçao dos Tltulos da 
Olvida Agrária prevista na Consti
tu iça0 Federal. 

DispOe sobre a aplicaçao das re
servas cambiais e dá outras provi
dências. 

Extingue o Instituto de Previdência 
dos . Congressistas e dá outras 
providências. 

4gem 24.4.96, passou • tramitar em conjunto com o PlS 21196. E em 31.10.96, com o PlS 71196. 

~ 25.2.97, passou. tramitar em conjunto com o PlS 191/95 e PlC 49196. 
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em deci
sao terminativa 
A Câmara dos De
putados 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Rejeitado '· em deci
sao terminativa 

Prejudicado 



35196 

37196 

38196 

51 39196 

52 53,t1196 

43/96 

Freitas Neto e outros 
Senadores 

RomeroJucé 

Waldeck Omelas 

JoIo França 

Júlio Campos 

Flaviano Melo 

Antonio Carlos Ma
g.1hIes 

Marina Silva 

Altera a lei nll 6.088, de 16 de ju
lho de 1974, e dá outras providên
cias. 

DispOe sobre a destinaçAo de re
cursos arrecadados/ em decorrên
cia da cobrança dp Seguro Obri
gat6rio de DanoS Pessoais causa
dos por Velculos Automotores de 
VI8S Terrestres (DPVAT), de que 
trata a lei nO 6.194, de 19 de de
zembro de 1974, e dá_ou~ pr0-
vidências. 

----Altera dispositivo da lei n° 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990:que, 
dispOe sobre regime jurídico dos 
Servidores Públicos Civis dá Uni
ao, das autarquias - e das funda
çOes públicas federais. 

Autoriza o reingresso ao serviço 
público de funcionários concursa
dos e exonerados a pedido, sem a 
exigência de novo concurso públi
co. 

Suprime o inciso VI do § 2° do art. 
171 do Código Penal, que define 
como crime de estelionato a emis
do de cheques sem fundo. 

Introduz alteraçOes na lei nO 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993. 

Altera dispositivos da Consolidac 
çao das leis do Trabalho, e dá 
outras providências. 

Altera os artigos 489 e 499 do CÓ" 
digo Civil-e dá outras providências. 

51c-tou como ~ejeitado em dedsIo \elmlnetlY." no Relatório anterior (2" Sesslo Legislativa Ordinária) . 

. 52em 29.4 .• , ~ • trambr em conjunto com o PLS 133196. 

53em 10.9.97. fui dellpeuaado do PLS 133/96 (RQS ~ 834197). 

54em 24.8.97, "...ou • trambr em conjunto com o PLS 239195 e PLC 93198. 
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Aprovado em deci
sAo. terminativa 
A camara dos De
putados 

Tramitando 

/ 

Tramitando 

Tramitando 

Rejeitado em deci
do terminativa 

A ·Cámara dos De
putados 

Tramitando 

Rejeitado (decisAo 
temi inativa) 



Altera os artigos 926, 927 e 928 
do Código de Processo. Civil e dá 
outras providências. 

45/96 Marina Silva Acrescenta ao art. 161 do Código Retirado (ROS nO 
Penal o parágrafo 4° e dá outras 177/97) 
providências. 

46196 Júlio campos Autoriza o Banco Central do Brasil Rejeitado (art. 254. 
(Complementar) a vender parte das reservas inter- do RISF) 

nacionais e os bancos brasileiros 
a realizarem empréstimos em me-
eda estrangeira. 

47/96 Gilberto Miranda Altera dispositivos da Lei nO 8.666, Rejeitado em deci-
de 21 de junho de 1993, determi- do terminativa 
nando a aprovaçAo prévia dos 

I editais de licitaçAo pelos Tribunais 
de Contas. 

49/96 Ney Suassuna Toma indisponlveis os bens dos Rejeitado (art. 101, § 
devedores, e de seus represen- 1°, RI) 
tantes legais, das instituições fi-
nanceiras sob o regime de inter-
vença<>, liquidaçao extrajudicial ou 
administraçao especial temporá-
ria, ou envolvidas em processo de 
tudo ou incorporaçao motivada 
por insolvência, e dá outras provi-
dências. 

5650/96 Roberto RequiAo Dá nova redaça<> ao inciso V e ao Tramitando 
§ 1° do art. 13 da Lei n° 9.249, de 
26 de dezembro de 1995. 

51/96 Flaviano Melo Altera a Lei nO 9.250, de 26 de de- Tramitando 
zembro de 1995, que altera a la-
gislaçao do Imposto de Renda das 
pessoas flsicas e dá outras provi-
dências. 

55em 15.1.97, passou. tramitarem conjunto com o PLC 39196. 

56em 8.11 .97, passou. tramitar em conjunto com os PLS n" 15, 17 e 112196; 1n e 197/97; e PLC rf' 114/95.' 
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Altera a redação dos parágrafos 1 g 

e 2" do art. 11 da Lei nO 6.385, de 
7 de dezembro de 1976, que dis-
põe sobre o mercado de valores 
mobiliários e cria a ComissAo de 
Valores Mobiliários. 

53/96 Roberto Requiao Cria a Zona de Livre Comércio do 
Municlpio de Foz do Iguaçu, Esta-
do do Paraná, e dá outras previ-
dências. 

55/96 Casildo Maldaner Altera o § 30 do art. 20 da Lei nO 
8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

56196 Júlio campos Estabelece requisitos para a con-
cessa0 de certificado de habilita-
çao técnica para pilotos civis de 
aeronaves de motor a turbina. 

57/96 Valmir campelo Faculta aos Estados e ao Distrito 
Federal outorgar á iniciativa priva-
d~ a construção ou instalaçao de 
presldios, bem corno a execuçao 
de sentenças penais condenató-
rias. 

59196 Carlos Patroclnio Estabelece a obrigatoriedade da 
inclusAo de eclusas e de equipa-

~ , ,I mentos e procedimentos de prole-
çao 'à fauna aquática dos cursos 
d'água, quando da construçao de 
barragens. 

5760/96 Gerson camata Dispõe sobre a comercializaçAo 
de prQdutos contidos em vasilha-
mes, recipientes ou embalagens 
reutilizáveis e dá outras providên-
cias. 

SSS1196 Lúcio AlcAntara Dispõe sobre a estruturaçao e o 
uso de registros e de bancos de 
dados sobre a pessoa. 

57Em 24.9.97, passou a tramitar em conjunto com o PLS 27/97. 

58em 21 .8.97, passou a tramitar em conjunto com o PLS 234196. 
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Tramitando 

Aprovado em deci-
&Ao tenninativa 
A Câmara dos De-
putados 

Rejeitado em deci-
&Ao terminativa 

Rejeitado em deci-
&Ao terminativa 

Aprovado em deci-
&Ao tenninativa 
A Câmara dos De-
putados 

Retirado (RQS nO 
991197) 

Tramitando 



Edison Lobão Dispõe sobre a elaboração dos Tramitando 
demonstrativoS regionalizados de 
beneficios tributários, financeiros e 
creditlcios de que trata o § 6° do 
art. 165 da Constituiçao Federal, e 
dá outras providências. 

64/96 Ney Suassuna Restringe a venda de esteróides Aprovado em deci-
ou peptldeos anabolizantes e dá são terminativa 
outras providências. A CAmara dos De-

putados 

65/96 Onofre Quinan AHera a redaçao do inciso V do Rejeitado em deci-
art. 2° da Lei nO 8.742, de 7 de de- são terminativa 
zembro de 1993, que dispOe sobre 
a organizaçao da Assistência S0-
cial e dá outras providências. 

66f9'6 ' ' Onofre Quinan DispOe sobre a utilizaçao, pelos Rejeitado em deci-
usuários, das portas dianteira e são terminativa 
traseira dos Onibus urbanos. 

67/tJ!j GilvamBorges Define e regula os meios de prova Aprovado em deci-
, . , 

e piocedimentos investigatórios, são terminativa 
destinadOS à prevençao e repres- A CAmara dos De-
são dos crimes praticados por or- putados 

, ganiZaçOes criminosas. 

70/96 Eduardo Suplicy DispOe sobre a convocaçao de re- Tramitando 
des de radiodifusão . . . , . 

5971/96 Renan Calheiros Estabelece os prazos para envio, Tramitando 
(Complementar)' , , 110 Congresso Nacional, dos pro-

, . , jetos de 'lei do plano plurianual, da 
'lei 'de 'diretrizes orçamentárias e 

,', do orçamento anual, nos termos 
do art: 165, § 90, I, da Constituiçao 
Federal e dá outras providências. 

72/96 Júlio Campos ' , ' AHera à forma de pagamento do Tramitando 
décimo terceiro salário ou Gratifi-
caça0 de Natal e dá outras provi-

• ' I I' dências . ., , , 
, , .• I • 

73/96 José Ignácio Ferreirà ' . 
, 

Institui o Serviço Comunitário de Tramitando 
Telecomunicaçao. 

5gem 31 .10.96, passou a tramitar em conjunto com os PLS n"s 21 e 25196. 
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75196 Pedro Simon 

76196 Marina Silva 

77/96 Emllia Femandes 

78196 Joio França 

79/96 Odacir Soares 

80196 Júlio Campos 

81/96 Roberto Requiao 
(Complementar) 

1nr.,~nt;'~A os 
çao social; de transportes e outras 
empresas a publicar fotografias, 
com identificaçao e número tele
fônico para contato, de crianças e 
adolescentes desaparecidos ou 
seqoestrados. 

DispOe sobre a nomeaçao do Pre
sidente e Diretores da Comissao 
de Valores Mobiliários - CVM. 

Cria o Fundo de Apoio ao Extrati
vismo Sustenblivel na AmazOnia 
legal - FAESA, e dá outras provi
dências. 

DispOe sobre a produçao, a utili
zaçAo e a comercializaçlo no ter
ritório brasileiro de substancias 
qulmicas do grupo dos clorofluo
rocarbonos (CFC). 

DispOe sobre a remissa<> de cré
ditos tribublirios federais de pe
queno valor. 

Altera a lei n° 7.492, de 16 de ju
nho de 1986, que define os crimes 
contra o sistema financeiro e dá 
outras providências; a lei nO 
4.595, de 31 de dezembro de 
1964, que dispOe sobre a polltica 
e as instituiçOes moneblirias, ban
cárias e creditlcias, cria o Conse
lho Moneblirio Nacional e dá outras 
providências; e o Decreto-lei nO 
3.689, de 3 de outubro de 1941 -
Código de Processo Penal. 

Regulamenta o parágrafo 4° do 
artigo/ 225 da Constituiçao Fede
ral, no que diz respeito ao Panta
nal Mato-Grossense. 

Extingue a Comissao de Valores 
Mobiliários - CVM. 
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Aprovado em deci
do terminativa 
A Câmara dos De
putados 

Tramitando 

Aprovado em deci
do terminativa 
A Câmara dos De
putados 

Tramitando 

Tramitando 

Aprovado em deci
do terminativa 
A Câmara dos De
putados 

Rejeitado (art 254, 
doRISF) 



83/96 

85/96 

87/96 

92/96 

94/96 

, , 

, . , , 

o • ••• • . . , . ~ 

Gerson Camata 

José Roberto Arruda 

Ney Suassuna 

Júlio Campos 

Marina Silva 

Rom~uTuma 

, . 

: . 

, 
" . 
J . I , 

o a 
transferir para o domlnio do Muni
clpio de Vila Velha, Estado do Es
plrito Santo, os terrenos de mari
nha e seus acrescidos localizados 
naquele Municlpio. 

Autoriza o Poder Executivo a 
transferir para o domlnio do Muni
clpio de Vitoria, capital do Estado 
do Esplrito Santo, os terrenos de 
marinha e seus acrescidos locali
zados naquele Municlpio. 

Cria o Programa de Bolsas de 
Estudos e altera a Lei nO 9.131, 
que fixa as diretrizes e bases da 
educação nacional. 

Desvincula o salário mlnimo dos 
setores público e privado, medi
ante o conceito de salário mlnimo 
básico e de adicional do setor pri
vado e dá outras providências. 

DispOe sobre a proteçao, pelo 
Estado, de vitima ou testemunha 
,de crime, e dá outras providênci
as. 

Institui a meia-entrada para estu
dantes e idosos em espetáculos 
artlsticos; culturais e esportivos e 
dá outras providências. 

Regulamenta, em consonAncia 
Com' o disposto no art. 37, § 1°, da 
Constituiçao Federal, a publicida
de dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgAos 
públicos. 

Tramitando 

Prejudicado 

Retirado 
621/97) 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

60Em 22.5.96, passou. tramitarem conjunto com o PLS 236/95. Em 25.11.96, com o 201/96. E, em 15.1.97, com o PLC 89196. 
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97/96 

98196 

99/96 

100196 

101/96 
(ComplEimentar) 

103/96 

Júlio Campos 

Casildo Maldaner 

Bernardo cabral 

Sebastiao Rocha 

lris Rezende e José 
Roberto Arruda 

nova redação ao art. 1 g da Lei 
nO 8.874, de 29 de abril de 1994, 
que "dispOe sobre o restabeleci
mento do prazo fixado pelo art. 59 
da Lei nO 7.450, de 23 de dezem
bro de 1985, para instalaçao, mo
demizaçao, ampliaçao ou diversi
ficaçao de empreendimentos in
dustriais e agrlcolas das áreas de 
atuaçao da SUDAM e SUDENE. 

Toma obrigatório o depósito da 
multa de 40% sobre o valor do 
saldo do FGTS na conta vinculada 
do trabalhador, no momento da 
resci&ao do contrato de trabalho. 

DispOe sobre antecipaçao de co
memoraçao de feriados e dá ou
tras providências. 

Revoga o artigo 75 da Lei nO 
9.100, de 29 de setembro de 
1995, que estabelece normas para 
a realizaçao das eleições munici
pais de 3 de outubro de 1996 e dá 
outras providências. 

Estabelece o direito de usufruto de 
planos de saúde pelo perlodo cor
respondente ao perlodo de carên
cia efetivamente pago. 

Autoriza o Poder Executivo a criar 
a Regiao Administrativa Metropo-

. 'Iitana do Distrito Federal e Entor
no, e a instituir o Fundo Comple
mentar de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno e dá 
outras providências. 

DispOe sobre a devoluçao do adi
antamento . daremuneraçao das 
férias, acrescentando novo pará
grafo ao art. 145 da Consolidaçao 
das Leis do Trabalho - CLT e dá 
outras providências. 
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Tramitando 

Rejeitado em deci
&ao terminativa 

Prejudicado em de
cisao terminativa 

Aprovado em deci
&ao terminativa 
A Camara dos De
putados 

A Camara dos De
putados 

Aprovado em deci
&ao terminativa 
A Camara dos De
putados 



105196 Onofre Quinan 
(Complementar) 

106/96 Waldeck Omelas 

107/96 José Eduardo Dutra 
(Complementar) 

108/96 Jonas Pinheiro 

109/96 Gerson Camata 

110/96 Júlio Campos 

111/96 José Bonifécio 

62112/96 Pedro Piva 

a inclllSio 
gos de identificaçlo tétil entre as 
caracterlsticas geraiS' das cédulas 
colocadas em clrculaçao pelo 
Banco Central do Brasil. 

DispOe sobre a abertura de contas 
bancárias e dá outras pr0vidênci
as. 

Altera a Lei nO 8.036, de 1990, que 
dispOe sobre o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço e dá outras 
providências. 

Altera as allneas "c", "dO, "e", T, 
"g" e "h" do inciso I do artigo 1° da 
Lei Complementar nO 64190 que 
trata de casos de inelegibilidades, 
e determina outras providências. 

DispOe sobre o exerclclo da pro
fissao de decorador e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a instituiçAo do "Dia 
Nacional do Imigrante Italiano" e 
dá outras providências. 

Institui o Conselho Curador dos 
Recursos das Cadernetas de 
Poupança e dá outras providênci
as. 

Alteoa dispositivos do Decreto-Iei 
nO 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal). 

DispOe sobre os planos de saúde, 
seguros-saúde e similares deve
rao manter os patamares de men
salidades vinculados à idade de 
ingresso no sistema e dá outras 
providências. 

61 Em 25.2.97, passou a tramitar em conjunto com o PLS n" 202J96. 

Tramitando 

Aprovado em decI
sAo terminativa 
A CAmara dos De
putados 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

62Em 6.11.97, passou a tramitarem conjunto com os PLS nOs 15, 17 e 50196; 1n e 197/97; e PLC n" 114195. 
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114/96 

115/96 

116/96 

117/96 

118/96 

119/96 

120/96 

121/96 

Odacir Soares 

Odacir Soares 

Sello Parga 

Ney Suassuna 

AntOnio Carlos Vala
dares 

Ronaldo Cunha Lima 

Hugo Napole30 

Hugo Napole30 

Altera a Lei n2 8.069, de 13 de 
julho de 1990, determinando a 
busca imediata de criança ou 
adolescente reclamados como de
saparecidos. 

Autoriza o Poder Executivo a con
ceder pen530 especial em benefi
cio dos dependentes das vitimas 
que especifica, e dá outras provi
dências. 

Restringe o uso de capuz em ope
raçOes policiais. 

Altera a Lei nO 9.250, de 26 de de
zembro de 1995, que altera a Ie
gislaç30 do imposto de renda das 
pessoas flsicas e dá outras provi
dências. 

DispOe sobre a demonstraç3o so
cial das empresas e dá outras 
providências. 

Acrescenta ao art. 38 da Lei nO 
4.117, de 27 de agosto de 1962, 
que institui o Código Brasileiro de 
TelecomunicaçOes, uma allnea "f', 
renomeando-se as subseqOentes. 

DispOe sobre a responsabilidade 
do autor de Aç30 de Impugnaç30 
de Mandato Eletivo, se temerária 
ou de má fé. 

DispOe sobre a inclus30, em bi
lhetes da loteria federal, de fotos 
de crianças e adolescentes desa
parecidos. 

Institui beneficios financeiros para 
as empresas que empregarem ex
presidiários. 
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Aprovado em deci-
530 terminativa 
A C3mara dos De
putados 

Rejeitado em deci-
530 terminativa 

Aprovado em deci-
530 terminativa 
A C3mara dos De
putados 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Aprovado em deci-
530 terminativa 
A Camara dos De
putados 

Tramitando 

Tramitando 



123/96 Casildo Maldaner 

124/96 Lauro Campos 

125/96 Gilvam Borges 

126/96 Bernardo Cabral 

127/96 Casildo Maldaner 

128/96 Odacir Soares 

129/96 EsperidiAo Amin 

130/96 Eduardo Suplicy 

UISlpoe sobre a do 
Imposto sobre a Propriedade Ter
ritorial Rural pago em excesso, 
com impostos federais. 

Altera a Lei nO 9.069, de 29 de ju
nho de 1995, que dispõe sobre o 
Plano Real, o Sistema Monetário 
Nacional, estabelece as regras e 
condiçOes de emissao do Real e 
os critérios para conversa0 das 
obrigaçOes para o Real e dá ou
tras providências. 

Altera a alfnea "b" do § 2° do art. 
589 do Código Civil, com a reda
çao dada pela Lei nO 6.969, de 10 
de dezembro de 1981 . 

Autoriza a prática da morte sem 
dor nos casos que especifica e dá 
outras providências. 

Dá nova redaçao ao inciso 11 do § 
1° do art. 13, da Lei n° 9.100, de 
29 de setembro de 1995, que 
"estabelece normas para as elei
çOes municipais de 3 de outubro 
de 1996, e dá outras providênci
as·. 

Dispõe sobre a unificaçao dos 
vestibulares nas Universidades 
Federais. 

Reajusta as pensões concedidas 
com base na Lei n° 7.986, de 28 
de dezembro de 1989. 

Dá nova redaçao ao § 1 ° do art. 6° 
da Lei nO 9.069, de 29 de junho de 
1995, e dá outras providências. 

Dispõe sobre as campanhas pu
blicitárias das empresas fabrican
tes de cigarro e de bebidas alcoó
licas. 
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Tramitando 

, . 

Aprovado em deci
sao terminativa 
A CAmara dos De
putados 

Tramitando 

Prejudicado em de
cisao terminativa 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 



------------ - - -

Dispõe sobre a Llngua Brasileira 
de Sinais e dá outras providênci-
as. 

6384133196 José Eduardo DispOe sobre a participaçao dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municlpios na implantaçao da re-
forma agrária. 

134196 Odacir Soares DispOe sobre a propaganda de 
bebidas alcoólicas e derivados do 
tabaco, através dos meios de co-
municaçao de massa. 

135196 Benedita da Silva Mera a redaçAo do art. 224 do 
Decreto-lei nO 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 (Código Penal). 

136/96 Hugo NapoleAo Acrescenta dispositivos ao art. 35 
da Lei nO 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, que altera a legisla-
çao do imposto de renda das pes-
soas flsicas e dê outras providên-
cias, para considerar o estudante 
estrangeiro, participante de pro-
grama de intercambio, dependente 
do contribuinte que o abrigue. 

137196 Hugo NapoleAo Mera o limite para reduçéo, da 
base de célculo do imposto de 
renda pessoa flsica, de despesas 
com educação, a que se refere a 
allnea b do inciso 11 do art. ao da 
Lei nO 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995. 

138196 JoIo Rocha DispOe sobre o pagamento e re-
coIhimento de tarifas aeroportuári-
as. 

83em 29.4.98, p-. • trwniIIIr em conjunto com o PlS 41196 . 

. 64em 10.9.97, foi d.ulletludo do '}S 41/98 (ROS rf 634/97). 
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Tramitando 

Tramitando 

Aprovado em deci-
sao terminativa 
A Câmara dos De-
putados 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 



140/96 Jefferson Péres 

141/96 Júlio Campos 

142/96 José Eduardo 

143/96 Regina Asumpçao 

144/96 Júlio Campos 

145/96 Humberto Lucena 

146/96 Joel de Hollanda 

147/96 Waldeck Omelas 

o seguro-periculosidade 
para os empregados do setor de 
energia elétrica que exercem ativi
dades em condições de periculo
sidade, conforme definiçao esta
belecida pela Lei n° 7.369, de 20 
de setembro de 1995, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a deduçAo da base 
de cálculo do imposto de renda 
das pessoas flsicas, de despesas 
com dependente quando filho 
adotivo, nas condiçOes especifica
das. 

Mera a Lei nO 7.505, de 2 de julho 
de 1986, estendendo beneficios 
fiscais para a área educacional. 

Estende o beneficio do seguro
desemprego ao pequeno · produtor 
rural e dá outras providência~. 

Define a funçAo e o mercado de 
trabalho do securitário e dá outras 
providências. 

Mera a Lei n° 5.700, de 1° de se
tembro de 1971, que "dispOe s0-

bre a forma e a apresentaçAo dos 
51mbolos Nacionais e dá outras 
providências" . 

DispOe spbre o refinanciamento 
pelo Tesouro Nacional de dividas 
na forma que indica e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o regime tributário, 
cambial e administrativo das Zo
nas de Processamento de Expor
taçao e dá outras providências. 

Fixa critérios para aplicaçao dos 
recursos do Crédito . Educativo, 
altera a Lei nO 8.436, de 25 de ju
nho de 1992 e dá outras providên
cias. 
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Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Aprovado em deci
&ao terminativa 
A Câmara dos De
putados 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 



. \ 

Lúcio AJcantara 

150/96 Esperidiao Amin 

151/96 Odacir Soares 

152/96 José Eduardo Dutra 

153/96 Lúdio Coelho 

diferenciados para a capacitaçao 
tecnológica no Norte e no 
Nordeste, altera as Leis n° 8.248, 
de 1991 , e nO 8.661, de 1993, e dá 
outras providências. 

Acrescenta allnea ao inciso " do art. 
8° da Lei nO 9.250, de 26 de dezem
bro de 1995, que altera a legislaçao 
do Imposto sobre a Renda das pes
soas flsicas e dá outras providênci
as. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 
25 da Lei nO 8.864, de 28 de março 
de 1994, que "estabelece normas 
para as microempresas - ME, e em
presas de pequeno porte - EPP, 
relativas ao tratamento diferenciado 
e simplificado, nos campos adminis
trativo, fiscal, previdenciário, traba
lhista, creditlcio e de desenvolvi
mento empresarial (art. 179 da 
Constituiçao Federal)" e dá outras 
providências. 

Autoriza a abertura de linhas de cré
ditos especiais destinadas á conces
sao de financiamentos a serem utili
zados por pessoas flsicas no pro
cesso produtivo. 

Tramitando 

Prejudicado em de
cisao terminativa 

Tramitando 

Introduz modificações nas carroceri- Tramitando 
as dos Onibus urbanos. 

Acrescenta incisos ao art. 19 da Lei Tramitando 
n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, 
que incluem ex-proprietários de áre-
as alienadas para fins de pagamento 
de débitos originados de operações 
de crédito rural na ordem preferenci-
al de distribuiçAo de imóveis rurÇlis 
pela reforma agrária. 

650. Projetos de nOs 149. 170/96 foram apresentados durante a 2" Sesslo Legislativa Extraordinária da 50" Legislatura. realizada du
rante o perlodo de 02.31 .8.96. 
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155196 Guilherme Palmeira 

156196 Júlio campos 

157/96 Eduardo Suplicy 

159/96 Valmir Campelo 

160196 Odacir Soares 

161/96 lris Rezende 

163/96 Vilson KJeinobing 

-- -- - ------------------------------------------

1":s~~:1~~ de penali- Aprovado em. 
aos n; e às institui- sao terminativa 

çOes de saúde e de proteÇao social, A Câmara dos De
públicas e privadas, bem como pulados 
équelas conveniadas com o Sistema 
Único de Saúde - SUS. 

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Programa de Incentivo à Atividade 
Rural - PRONAR e dá outras provi
dências. 

Mera os arts. 100 e 102 da lei nO 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Tramitando 

Aprovado em deci
sao terminativa 
A Câmara dos De-
putados 

Veda a contrataçao por entes públi- A Câmara dos De
cos dos serviços que menciona e dá pulados 
outras providências 

Mera dispositivos da lei n° 8.842, de Aprovado em deci-
4 de janeiro de 1994, que "dispOe sao terminativa 
sobre a polltica nacional do idoso, A Câmara dos De
cria o Conselho Nacional do Idoso e pulados 
dá outras providências·. 

Estatui normas complementares que Tramitando 
orientem a apresentaçao de projetos 
de lei que autorizam a abertura de 
créditos adicionais. 

Estabelece os critérios de rateio do Tramitando 
Fundo de ParticipaçAo dos Estados e 
do Distrito Federal - FPE, com fun-
damento no § 2° do art. 2° da lei 
Complementar nO 62, de 28 de de-
zembro de 1989. 

Dispõe sobre a aquisiçao de bens Tramitando 
mOveis dunllveis, bens imóveis e 
serviços por meio de autofinancia-
mento de pessoas f1sicas- ou jurldi-
cas organizadas em formas associa-
tivas para essa finalidade. 
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165196 
(Complementar) 

167/96 

168/96 
(Complementar) 

169/96 

170/96 

171/96 

Ney Suassuna 

Odacir Soares 

Emllia Fernandes 

Emandes Amorim 

PedroSimon 

Ademir Andrade 

José Eduardo Dutra 

Júlio Campos 

mAlfíITlos para os 
teores de nicotina permitidos nos 
cigarros e congêneres e dá outras 
providências. 

Regula o Sistema Financeiro Nacio- Tramitando 
nal e dá outras providências. 

DispOe sobre a prevençao do taba
gismo entre crianças e adolescentes, 
institui taxa de 10% sobre a venda de 
produtos contendo nicotina, desti
nando o produto de sua arrecadaçao 
ao incentivo ao esporte amador, e dá 
outras providências. 

DispOe sobre garantias de dividas 
trabalhistas. 

Estabelece impedimento para os 
Presidentes do Banco Central do 
Brasil e do Banco do Brasil S.A. após 
o exerc-lcio do cargo. 

Regulamenta o inciso LVIII do art. 5° 
da Constituiçao Federal, dispondo 
sobre a identificaçao criminal. 

Estabelece a obrigatoriedade de 
divulgaçao dos recursos federais 
destinados aos Estados e Municl
pios. 

Estabelece normas de acesso ao 
SIAFI - Sistema de Administraçao 
Financeira e outros sistemas de in
formaçOes de órgaos públicos e dá 
outras providências. 

Altera a Lei nO 1.579, de 18 de março 
de 1952, que dispOe sobre as comis
sões parlamentares de inquérito. 

Tramitando 

Aprovado em deci
sao terminativa 
A Câmara dos De
putados 

Tramitando 

Aprovado em deci
são terminativa 
A Câmara dos De
putados 

Tramitando 

Tramitando 

Aprovado em deci
são terminativa 
A Câmara dos De
putados 

66em 23.10.96, posou • tnunítar em conjunto CQI1I os PLS de n"s 271 e 305195. 
67Em 10.9.96, passou. tnun'ítar'em conjunto CQI1I o PLS 324/95. 
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175196 

70177/96 
(Complementar) 

71 178/96 
(Complementar) 

179/96 

n180196 

Jéfferson Péres 

Renan Calheiros 

Francelino Pereira 

Francelino Pereira 

Marina Silva 

Benedita da Silva 

DispOe sobre a interrupçao do con
trato individual de trabalho por tempo 
detenninado, decorrente da licença
emprego motivada por dificuldade 
econOmica ou financeira da empresa 
e dá outras providências. 

DispOe sobre a deduçAo dos gastos 
com trabalhadores domésticos na 
declaraçAo anual de ajuste do im
posto sobre a renda da pessoa flsi
ca. 

DispOe sobre a multa de mora decor
rente do pagamento de tributos fede
rais e contribuiçOes após o venci
mento e dá outras providências. 

Estabelece limite para a multa de 
mora decorrente do inadimplemento 
de obrigação tributária e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o registro geral de re
cém-nascidos e dá outras providên
cias. 

DispOe sobre a simplificação do re
colhimento das contribuições sociais 
e dos encargos trabalhistas decor
rentes da relação de trabalho do
méstico, institui e fixa limite de dedu
çAo na declaração anual de rendi
mentos de pessoa flsica de gastos 
com trabalhadores domésticos e dá 
outras providências. 

ea,.1o constou do Relatório anterior (2" Sesslo Legislativa Ordinária - 1996). 

6gem 10.9.96, passou a tramitarem conjunto com os PlS n"s 23195 e 180196. 

70em 9.10.96, passou a tramitar em conjunto com o PlS 178196. 

I . 

71 Em 9.10.96, passou a tramitarem conjunto com o PlS 1n/96. 

nEm 10.9.96, passou a tramitar em conjunto com os PlS n"s 23195 e 176/96. 
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Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Aprovado em deci
&ao tenninativa 
A Camara dos De
putados 

Tramitando 



182/96 

183196 
(Complementar) 

185196 

186/96 

187/96 

189/96 

Casildo Maldaner 

Casildo Maldaner 

Júlio Campos 

Renan Calheiros 

Benedita da Silva 

lúcio AJcantara 

Ney Suassuna 

Gerson Camata 

Dislpôe sobre 
permanente situadas ao redor de 
represas hidrelébicas. 

Aprovado em 
&ao terminativa 
A CAmara dos De
putados 

Acrescenta dispositivos ali lei nO Tramitando 
9.249, de 26 de dezembro de 1995, e 
fi lei n° 9.250, de 26 dezembro de 
1995, que dispOem, respectivamente 
sobre o imposto de renda das pes-
soas jurfdicas e das pessoas flsicas. 

Institui a Contribuiçao sobre Seguros, Tramitando 
altera a legislaçao sobre o Fundo 
Especial para Calamidades Públicas 
e dá outras providências. 

Altera dispositivos do Código Penal Tramitando 
(Decreto-lei n° 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940) e dá outras provi-
dências. 

Dispõe sobre a deduçAo de gastos Tramitando 
da Unidade Familiar na declaraçAo 
anual de ajuste do imposto de renda. 

Dispõe sobre a gratuidade da reali- Tramitando 
zaçao de exames de Código Genéti-
co (DNA) para instruir processos de 
reconhecimento de patemidade. 

Dispõe sobre a veiculaçao gratuita Tramitando 
de informaçOes educativas e de inte-
resse social na mldia televisionada e 
dá outras providências. 

Dispõe sobre o contrato individual de Retirado (RQS nO 
trabalho em regime especial e dá 412/97) 
outras providências. 

Denomina o trecho da BR-262 entre Tramitando 
o Bairro de Jardim América e o trevo 
da Ceasa, no Municlpio de Cariacica, 
Estado do Esplrito Santo, como Má-
rio Gurgel. 

73em 20.11 .97, passou • tramitar em conjunto com o PLS 329195. 

74en, 6.5.97, passou. tramitar em conjunto com o PLC 93196 e o PLS". 239195. 

75en, 24.6.97, foi desapenudo do PLS 239J95 e do PLC 93/96. 
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192/96 

193196 

194/96 

195196 

197/96 

198196 

199/96 

711201/96 

203196 
(Complementar) 

Marina Silva 

• Ney Suassuna 

Regina AssumpçAo 

Jefferson Peres 

Coutinho Jorge 

Júlio Campos 

Ney Suassuna 

Renan Calheiros 

Júlio Campos 

Bernardo Cabral 

Altera os arts. 47 e 85 da Lei nO 
8.069, de 13 de julho de 1990 - Es
tatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. 

Assegura a contagem do tempo de 
contribuiçao para As entidades de 
previdência privada e dá outras pr0-
vidências. 

Aprovado em decl
do terminativa 
A CAmara dos De
putados 

Tramitando 

Altera a Lei nO 8.031, de 12 de abril Tramitando 
de 1990, e dá outras providências. 

DispOe sobre alteraçOes de allquotas Tramitando 
do imposto de importaçAo. 

Altera a Lei nO 8.031, de 12 de abril Tramitando 
de 1990, e dá outras providências. 

Acrescenta parágrafo ao art. 14 da 
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, para submeter o servidor pú
blico a avaliaçlo médica periódica. 

Altera o Decreto-Lei nO 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código Penal 
- introduzindo artigo que define crime 
de omissa<> no exerclcio do pátrio 
poder. 

Aprovado em decl
do terminativa 
A CAmara dos De
putados 

Rejeitado em decl
do terminativa 

Cria a BoIsa-Cidadao e dá outras Prejudicado 
providências. 

Estabelece padrOes de confecçlo de Tramitando 
cédulas e moedas metálicas que 
possibilitem identificação por defici-
entes visuais. 

DispOe sobre acréscimos moratórios Tramitando 
incidentes sobre os tributos e as 
contribuiçOes sociais, ~uando pagos 
em atraso. I 

/ 

76em 25.11.96, passou. tramitarem conjunto com OI PlS nOs 236195 e 84196. E, em 15.1.97, com o PlC 89196. 

nEm 25.2.97, passou • tramitar em conjunto com o PlS n" 104J96. 
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Proíbe a comercialização de armas 
de brinquedo que disparem projéteis 
por pressao e das que imitem armas 
verdadeiras, e dá outras providênci-
as. 

205196 Sérgio Machado Acrescenta parágrafo único ao art. Aprovado em deci-
31 da Lei nO 8.078, de 11 de setem- sao terminativa 
bro de 1990 - Código de Proteçao e A Camara dos De-
Defesa do Consumidor. putados 

206196 Sérgio Machado Acrescenta parágrafo único ao art. Aprovado em deci-
37 da Lei n° 8.078, de 11 de setem- sao terminativa 
bro de 1990 - Código de Proteçao e A Camara dos De-
Defesa do Consumidor. putados 

207/96 Sérgio Machado DispOe sobre o pagamento, por meio Rejeitado em deci-
de cheque, na rede bancária, de sao terminativa 
fichas de compensaçao, de tributos e 
de tarifas de serviços públicos. 

208/96 Romeu Tuma Altera dispositivo do Código Penal Aprovado em deci-
referente ao crime de roubo. sao terminativa 

A Camara dos De-
putados 

210/96 Geraldo Melo Veda ao Poder Público estabelecer Tramitando 
as exigências que especifica. 

211/96 Geraldo Melo Autoriza a compensaçao de créditos Tramitando 
do sujeito passivo contra créditos da 
Fazenda Pública. 

212/96 Marluce Pinto Autoriza o Poder Executivo a criar a Tramitando 
Escola Agrotécnica Federal de Boa 
Vista, no Estado de Roraima. 

213/96 Marluce Pinto Autoriza o Poder Executivo a criar a Tramitando 
Escola Agrotécnica Federal de Caro-
ebe, no Estado de Roraima. 

214/96 Marluce Pinto Autoriza o Poder Executivo a criar a Tramitando 
Escola Agrotécilica Federal de Bon-
fim, no Estàdo· de Roraima. 

215/96 Marluce Pinto Autoriza o Poder Executivo a criar a Tramitando 
Escola Agrotécnica Federal de Nor-
mandia, no Estado de Roraima. 

208 



217/96 Marluce Pinto 

218196 Júlio campos 

219/96 Lúdio Coelho 

220/96 Gilberto Miranda 

221/96 Lúcio Alcantara 

222/96 Gerson Camata 

223/96 RomeroJucé 

224/96 RomeroJucé 

225/96 RomeroJucé 

.. 

.. ulun.'it. o Poder Executivo a a 
Escola Agrotécnica F.ederal de sao 
Luiz de Anaué, no Estado de Rorai-
ma. 

Autoriza o Poder Executivo a criar a Tramitando 
Escola Agrotécnica Federal de Can-
tê, no Estado de Roraima. 

Obriga produtores e importadores de Tramitando 
bebidas e alimentos a reciclar ou 
destruir os vasilhames vazios utiliza-
dos no acondicionamento desses 
produtos. 

DispOe sobre o seguro contra aci- Aprovado em deci
dentes pessoais, a cargo dos pro- sao terminativa 
motores e organizadores de rodeios, A CAmara dos De
em beneficio dos participantes des- putados 
ses eventos, amadores ou profissio-
nais, e dos seus dependentes, e dé 
outras providências. 

Revoga dispositivos legais que re- Retirado (RQS n° 
guiam o exere/cio de diversas profis- 103197) 
5ÕeS. 

Determina o tombamento dos bens 
culturais das empresas inclu/das no 
Programa Nacional de Desestatiza
çao. 

Autoriza o Poder Executivo a doar o 
imóvel que especifica ti AssociaçAo 
de Proteçao e Assistência ti Matemi
dade e ti Infancia de Cachoeiro de 
ltapemirim. 

Aprovado em deci
sao terminativa 
A CAmara dos De
putados 

Tramitando 

Autoriza o Poder Executivo a criar a Tramitando 
Escola Agrotécnica Federal de Ro-
rain6polis, no Estado de Roraima. 

Autoriza o Poder Exexcutivo a criar a Tramitando 
Escola Agrotécnica Federal de Paca-
rima, no Estado de Roraima. 

Autoriza o Poder Executivo a criar a Tramitando 
Escola Agrotécnica Federal de Bon-
fim, no Estado de Roraima. 
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226196 RomeroJucá Autoriza o Poder Executivo a criar a Tramitando 
Escola Agrotécnica Federal de sao 
Luiz, no Estado de Roraima. 

227/96 RomeroJucá Autoriza o Poder Executivo a criar a Tramitando 
Escola Agrotécnica Federal de Nor-
mandia, no Estado de Roraima. 

226196 RomeroJucá Autoriza o Poder Executivo a criar a Tramitando 
Escola Agrotécnica Federal de caro-
ebe, no Estado de Roraima. 

229/96 Benedita da Silva DispOe sobre os crimes de violência Tramitando 
doméstica. 

230/96 Flaviano Melo Inclui conteúdos sobre direitos da Tramitando 
criança e do adolescente e sobre 
violência sexual nos currlculos do 
ensino fundamental e médio. 

231/96 Júlio Campos DispOe sobre a criaçao da Camara Rejeitado em deci-
Setorial de Turismo. do terminativa 

232/96 RomeroJucá Denomina ·Rodovia Govemador Tramitando 
Hélio Campos· trecho da BR-174. 

233/96 Jefferson Péres Altera o art. 11 da Lei nO 8.112, de 11 Aprovado em deci-
de dezembro de 1990 - Regime Jurl- do terminativa 
dico Único dos Servidores Civis da A Carnara dos De-
Uniao, para determinar a obrigatorie- putados 
dade da realizaçao de concurso pú-
blico por entidade estranha ao Orgao 
da Administraçao Pública cujos car-
gos serao objeto desse concurso. 

711234/96 Júlio Campos Define crime contra a inviolabilidade Tramitando 
de comunicaçao de dados de com-
putador. 

235/96 Henrique LoyoIa DispOe sobre o registro nas entida- Rejeitado em deci-
des fiscalizadoras do exerclcio de do terminativa 
profissões. 

236/96 José Eduardo Dutra DispOe sobre a Educaçao Profissio- Tramitando 
nal em nlval nacional e dá outras· 
providências. 

78em 21.8.97, passou • tramitar em conjunto com o PlS 61/96. 
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238/96 

7~39/96 

240/96 

241/96 
(Complementar) 

242/96 

243/96 

, . 

Acresce inciso ao art. E)!! da lei nll 

7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
que "altera a legislaçao do imposto 
de renda e dá outras providências". 

Antonio Carlos Valada- DispOe sobre taxa de juros nos fi- Tramitando 
res nanciamentos de imóveis habitacio

nais e dá outras providências. 

lúcio Alcântara 

Gilberto Miranda 

Geraldo Melo 

Roberto Requiao 

Odacir Soares 

DispOe sobre o uso de legenda te- Tramitando 
chada na programaçao televisiva 
brasileira, e dá outras providências. 

DispOe sobre a negociaçao coletiva Tramitando 
de direitos previstos na Consolidaçao 
das Leis do Trabalho e dá outras 
providências. 

Altera a denominaçao do Capitulo 111 Tramitando 
e a redaçao dos arts. 162,205,206, 
207 e 208 do Código Tributário Naci-
onal (lei nO 5.172, de 25 de outubro 
de 1966). 

Altera a legislaçao do Imposto sobre Tramitando 
Produtos Industrializados, em rela-
çao aos cigarros destinados à ex-
portaçao. 

Altera a Lei n° 6.024, de 13.05.74 e o Tramitando 
Decreto-Lei nO 2.321, de 25.02.87, a 
fim de vedar a nomeaçao de funcio-
nários aposentados do Banco Cen-
trai do Brasil, . para as funçOes de 
interventor, liqaidante e membro de 
Conselho Diretor de instituições 
submetidas a regimes especiais, e 
de tomar o Banco Central do Brasil 
responsável por perdas patrimoniais 
incorridas por instituições sob inter-
vençao ou regime de administraçao 
especial temporária. 

7gem 27.2.97, passou • tramitar em conjunto com o PlS de nO 251/96. 
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245/96 Lúcio AJcantara 

246/96 Gilberto Miranda 

247/96 Joao França 

248/96 Epitácio Cafeteira 

249/96 José Ignácio Ferreira 

250/96 José Ignácio Ferreira 

1W251/96 Benedita da Silva 

252/96 Júlio Campos 

) 

HelilOOl8 os arts. a 
610 do Decreto-Lei n° 5.452, de 1° 
de maio de 1943 - CLT, relativos à 
contribuiçao sindical, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a proteçAo ao patrimO- Tramitando 
nio fossilffero, em conformidade com 
o art. 216, inciso V, da ConstituiçAo 
Federal, e dá outras providências. 

DispOe sobre a conciliaçao, media- Tramitando 
çao e arbitragem nos dissldios indivi-
duais ·de natureza trabalhista e dá 
outras providências. 

DispOe sobre destruiçao de armas Tramitando 
em depósito nos cartórios dos tribu-
nais e de substancias entorpecentes 
ou que determinem dependência 
flsica ou pslquica, apreendidas como 
objeto de delito. 

Acrescenta parágrafo ao art. 236 da Tramitando 
Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 
1973. 

DispOe sobre a exoneraçao do dever Tramitando 
de prestar alimentos nos casos que 
especifica. 

Revoga os arts. 217 e 240 do De- Tramitando 
creto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal, os quais 
definem, respectivamente, os crimes 
de seduçao e de adultério. 

DispOe sobre a inclusAo de legenda Tramitando 
codificada na programaçao das 
emissoras de televisAo. 

Inclui as pessoas solteiras, viúvas, Tramitando 
separadas sou divorciadas, no rol de 
beneficiárias da impenhorabilidade 
estabelecida pela Lei nO 8.009, de 29 
de março de 1990. 

SOem 27.2.97, passou a tramitar em conjunto com o PlS n° 239196. 
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254/96 

255/96 

256/96 

257/96 

258/96 

259/96 

260/96 

261/96 
(Complementar) 

Gilvam Borges 

Benedita tia Silva 

(ris Rezende 

Roberto Requião 

RomeroJucá 

Hugo Napoleão 

Júlio Campos 

Francisco Escórcio 

. h,-

Impostas à 
Utilizaçao da Mata Atlântica, o Perr
metro Urbano dos Municrpios situa
dos nas áreas por ela abrangidas. 

Acrescenta parágrafos aos arts. 318 
e 334 do Código Penal e inciso VIII 
ao art. 1° da Lei nO 8.072, de 25 de 
julho de 1990. 

DispOe sobre a comercializaçao de 
substitutos do leite matemo e artigos 
de puericultura correlacionados e dá 
outras providências. 

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Agrotécnica Federal de Mor
rinhos, no Estado de Goiás. 

DispOe sobre o direito de resposta. 

DispOe sobre a obrigatoriedade de 
fotografia no trtulo de eleitor e dá 
outras providências. 

.Acrescenta parágrafo ao art. 18 da 
Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, 
que dispOe sobre a sistemática de 
saque do FGTS. 

Altera o inciso 111 do art. 3° da Lei n° 
9.311 , de 24 de outubro de 1996, 
que "institui a Conbibuiçao Provisória 
sobre Movimentação ou Transmis
são de Valores e de Créditos e Di
reitos de Natureza Financeira -
CPMF, e dá outras providências". 

Institui, para efeitos administrativos, 
a região do complexo geoeconOmico 
e social denominada Corredor Cen
tro-Oeste de Desenvolvimento, vi
sando á reduçao das desigualdades 
regionais, por meio de seu desenvol
vimento, nos termos do art. 43 da 
Constituiçao Federal, e dá outras 
providências. 
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263/96 Jonas Pinheiro 

264/96 Flaviano Melo 

- 265/96 Humberto Lucena 

266/96 José Serra 

267/96 Henrique Loyola 

268/96 Júlio Campos 

Dispõe sobre a concessão de bolsa 
de aprendizagem para adolescentes 
de mais de doze e menos de dezoito 
anos de idade, e dá outras providên-
cias. 

Autoriza as pessoas jurldicas de Tramitando 
direito privado que menciona a con-
cederem empréstimos, em dinheiro 
mediante penhor de bens móveis. 

Veda a fruição de isenção, incentivo Tramitando 
e benefício fiscal a empresa ou ins-
tituição que utilize o trabalho infantil. 

Institui o estatuto do capital estran- Tramitando 
geiro no Pais, regulamentando os 
arts. 172, o parágrafo único do art. 
178, o art. 190 e § 3° do art. 199 da 
Constituição Federal e consolidando 
a legislação básica sobre capitais 
estrangeiros e dá outras providênci-
as. 

Estabelece diretrizes para o exerclcio Tramitando 
do poder concedente e para o inter
relacionamento entre a União, Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios em 
matéria de serviços públicos de sa-
neamento, e dá outras providências. 

Altera o Código Civil e o Código de Tramitando 
Processo Civil para permitir o pro-
cessamento do inventário de partilha, 
quando amigáveis, diretamente por 
escritura pública. 

Concede, em relação ás eleiçOes de Tramitando 
1996, anistia das sançOes de que 
trata o art. 7° da Lei n° 4.737, de 15 
de julho de 1965 - Código Eleitoral. 
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270/96 Marina Silva 

271/96 Benedita da Silva 

272/96 Ney Suassuna 

273/96 Benedita da Silva 

274/96 José Alves 

1/97 José Roberto Arruda 

2/97 leomar Quintanilha 

3/97 Gilvam Borges 

Altera a lei 9.279, 14 de maio 
de 1996, que regula direitos e obri
gações relativos à propriedade in-
dustrial, acrescentando artigo que 
obriga a declaraçao de origem e 
certificaçao de consentimento prévio 
informado nos casos de patentes 
relacionadas a material biológico e 
conhecimento tradicional. 

Altera a lei n ° 9.279, de 14 de maio Tramitando 
de 1996, que regula direitos e obri-
gaçOes relativos à propriedade in-
dustrial, acrescentando artigo que 
dispõe sobre direitos relativos aos 
conhecimentos tradicionais. 

Dispõe sobre a instituiçao do Pro- Tramitando 
grama Nacional de Segurança Ali-
mentar e dá outras providências. 

Dispõe sobre a proibiçao de venda Tramitando 
de armas de fogo e de armas bran-
cas, e dá outras providências. 

Institui o estudo dos direitos huma- Tramitando 
nos na formaçao policial. 

Altera o § 3° do art. 2° da lei n ° Tramitando 
8.031 , de 12 de abril de 1990. 

Altera o art. 61 do Decreto-lei nO Tramitando 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal). 

DispOe sobre a transformaçao das Tramitando 
Repetidoras de Televisão de Palmas, 
capital do Estado de Tocantins, na 
Amazônia legal, em Estações Gera-
doras de Sinais, e dá outras provi-
dências. 

Dispõe sobre a dispensa da presen- Tramitando 
ça de advogado nos feitos judiciais 
relativos à adoça0 de menores e de 
adolescentes. 
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5/97 Lauro Campos 

6/97 Ernandes Amorim 

7/97 RomeroJucá 

8/97 Ademir Andrade 

81 2) da presente sessão legislativa 

I 10/97 Francisco Esc6rcio 

I 

a não aplicação de leis 
estrangeiras de caráter discriminató
rio e que possuam efeitos extraterri-
toriais a todos os jurisdicionados 
brasileiros e dá outras providências. 

DispOe sobre a destinaçao de per- Tramitando 
centual da arrecadaçao das distribui-
doras estrangeiras no Brasil para o 
cinema nacional e dá outras provi-
dências. 

Autoriza o Poder Executivo Federal a Tramitando 
promover acordos com os palses 
que menciona, para a implantaçao 
de agrovilas nas terras da União, 
situadas na faixa internacional de 
fronteiras das regiOes Norte e Oeste 
do Brasil e dá outras providências. 

Altera a Lei n° 6.024, de 13 de março Tramitando 
de 1974, que dispOe sobre a inter-
vençao e a liquidaçao extrajudicial de 
instituições financeiras. 

Cria a Área de Livre Comércio do Tramitando 
Municlpio de Barcarena, Estado do 
Pará e dá outras providências. 

Dispõe sobre as transferências 
nanceiras destinadas à manutençao 
das Câmaras de Vereadores pelas 
Prefeituras Municipais, nos termos 
do artigo 168 da Constituiçao Fede-
ral. 

Autoriza o Poder Executivo a promo- Tramitando 
ver a transferência da ferrovia São 
Luis - Teresina, da Rede Ferroviária 
Federal para a Companhia Vale do 
Rio Doce, e dá outras providências. 

81 Os projetos de n"ll 138 a 147/97 foram apresentados durante a 5" Sessão legislativa Extraordinária, realizada no perfodo de 1° a 
25.7.97. . 
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12/97 
(Complementar) 

13/97 

14/97 

15/97 

16/97 

17/97 

18/97 

Flaviano Melo 

Valmir Campelo 

SebastiAo Rocha 

Francisco Esc6reio 

Francisco Esc6rcio 

Gilvam Borges 

Francisco Esc6reio 

Dispõe sobre os 
trabalhistas que tratem da concessao 
de seguro-desemprego e da movi
mentaçao do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS e dá ou
tras providências. 

em 
sao terminativa 
A CAmara dos De
putados 

Institui o Fundo Nacional de Desen- Tramitando 
volvimento Agrário e dá outras provi-
dências. 

Denomina ·Universidade de Brasllia Tramitando 
Darcy Ribeiro· a Universidade de 
Brasllia. 

Dispõe sobre o trabalho penitenciário Tramitando 
alterando os arts. 28, 29 e 36 da Lei 
7.210, de 11 de julho de 1984, e o 
art. 34 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 
de dezembro de 1940. 

Extingue os créditos do Instituto Na- Tramitando 
cional do Seguro Social - INSS 
oriundos de contribuições sociais 
devidas pelos Municfpios, até 31 de 
dezembro de 1992 e dá outras provi-
dências. 

Dispõe sobre a adoça0 de bibliogra- Tramitando 
fia para os concursos vestibulares 
nas instituições públicas de ensino 
superior. 

Regulamenta o art. 226, § 70, da Tramitando 
Constituiçao Federal, dispondo sobre 
o Programa Educacional relatiVo ao 
'exerelcio do Planejamento Familiar, 
como direito da pessoa humana. 

Altera a Lei nO 4.504, de 30 de no- Tramitando 
vembro de 1964, que dispõe sobre a 
participaçao dos Municfpios na Re-
forma Agrária, a organ~çao e as-
sistência aos integrados nesse pro-
cesso e reestrutura o Fundo Nacional 
de Reforma Agrária e Desenvolvi-
mento Agrário - FUNMIRAD. 
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8220/97 

21/97 

22/97 

23/97 
(Complementar) 

24/97 

25/97 
(Complementar) 

26/97 

~7/97 

28/97 

Pedro Simon 

Júlio Campos 

BeniVeras 

Ronaldo Cunha Lima 

Roberto Freire 

Esperidiao Amin 

José Roberto Arruda 

Joao Rdcha 

Carlos Patroclnio 

DispOe sobre a veiculação de pro- Tramitando 
gramaçao educativa para crianças 
por meio dos canais de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão), e dá 
outras providências. 

Veda a participaçao de empresa em Tramitando 
licitaçao pública, nas hipóteses que 
especifica. 

Estabelece uma sistemática de fi- Tramitando 
nanciamento da poIltica nacional de 
desenvolvimento regional e dá outras 
providências. 

Regulamenta o inciso I do § 1° do art. Tramitando 
43 da Constituiçao Federal. 

Prolbe a nomeaçao de parentes para 
cargos em comissão e dá outras 
providências. 

Aprovado em deci
são terminatiVa 
A camara dos De
putados 

Cria o Fundo de Terras e dá outras A Câmara 'dos De-
providências. putados 

DispOe sobre o parcelamento do solo Tramitando 
para fins urbanos no Distrito Federal 
e altera dispositivos da lei nO 
6. 766f79: 

DispOe sobre a comercializaçao de Tramitando 
produtos através de vasilhames, 
recipientes ou embalagens reutilizá- , . 
veis e dá outras providências. 

Altera a lei nO 9.263, de 12101/96 Retirado 
. . (planejamento familiar) e dá outras 632/97) 

providências. 

I I I· 

(RaS 

82Em 18.9.97, passou • tnlmür em conjunto com o PLS 244/95. 

83em 24.9.97, passou • tramür em conjunto com o PLS 60196. Em 2.12.97, voltou • InImür individualmente. 

218 



29/97 
(Complementar) 

30/97 

31/97 

32/97 

33197 

34/97 

35197 

36/97 

37/97 

Ney Suassuna 

carlos Patroclnio 

Pedro Simon 

Osmar Dias 

carlos Patroclnio 

Humberto Lucena 

Coutinho Jorge 

Júlio campos 

Lauro Campos 

Dispõe sobre Normas Gerais para a 
Olvida Pública Externa e Interna, de 
aCordo com os incisos li, 111 e IV do 
artigo 163 da Constituição Federal. 

Altera a Lei nO 7.210, de 11 de julho 
de 1984 - Lei de ExecuçAo Penal -
dispondo sobre ressarcimento ao 
Estado de despesas com manuten
çao de presos e condenados. 

Tramitando 

Tramitando 

Autoriza a includo do Banco Meridi
onal do Brasil SA como participaçao 
brasileira na estrutura de organiza
çao do Banco do Mercosul. 

Aprovado em deci
do terminativa 
A camara dos De
putados 

DispOe sobre o tratamento medica
mentoso da dor em pacientes porta
dores de neopIasias comprovadas, 
por meio de entorpecentes, e dá 
outras providências. 

Aprovado em deci
do terminativa 
A camara dos De
putados 

Revoga o "caput" do art. 83 da Lei Tramitando 
nO 9.430, de 27 de dezembro de 
1996. 

Regulamenta a venda e a dispensa- Tramitando 
çaode medicamentos contendo an
timicrobianos. 

Altera o · art. 15, VI, da Lei n° 9.096, Tramitando 
de 19 de setembro de 1995, que 
dispOe sobre os partidos pollticos, 
regulamenta os arts. 17 e 14, § 3°, 
inciso V" da Constituiçao Federal. 

Dá nova redaçao ao art. 66 da Lei n° Tramitando 
4.728, de 14 de julho de 1965, alte-
rado pelo Decreto-Lei nO 911 , de 1 ° 
de outubro de 1969, que dispOe s0-
bre a alienaçao fiduciária em garan-
tia. 

Aumenta o perfodo máximo de per- Tramitando 
cepçao do seguro-Oesemprego. 
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,/ 

Toma a ao 
sexo dos eleitores nas fichas de ins-
crição partidária, dos candidatos nas 
cédulas eleitorais e painéis de urnas 
eletrônicas e dá outras providências. 

39/97 José Roberto Arruda Altera dispositivos do Decreto-Lei n° 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal). 

40197 José Ignécio Ferreira Denomina - Aeroporto Eurico salles -
o aeroporto de VItOria, no Estado do 
Esplrito santo. 

41/97 Emllia Fernandes DispOe sobre a reserva de recursos 
para financiamentos habitacionais 
em beneficio da mulher chefe de 
famllia e dá outras providências. 

42/97 Regina Assumpçao Altera dispositivos da Lei nO 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

&443/97 Lúcio AJcantara Dá nova redaçao à Lei nO 6.463, de 
1977, que ·toma obrigatória a decla-
raçao de preço total nas vendas à 
prestaçao, e dá outras providências·. 

8544/97 Marina Silva Acrescenta parágrafo único ao 'art. 
31 da Lei n° 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, que ·dispOe sobre a 
proteçao do consumidor e dá outras 
providências· . 

45/97 Benedita da Silva Regulamenta a experimentaçao téc-
nico-dentlfica na área de engenharia 
genética, vedando os procedimentos 
que visem à duplicaçao do genoma 
humano com a finalidade de obten-
çao de clones de embriões ou seres 
humanos, e dá outras providências. 

46/97 Ney Suassuna Cria a renda mlnima na educaçao e 
dá outras Rrovidências. 

&4em 21 .8.97, passou a tramitarem conjunto com o PlS 44/97. 
85em 21 .8.97, passou. tramitar em conjunto com o PlS 43/97. 
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47/97 

48197 

49/97 

8650/97 

51/97 

52197 

8753/97 
(Complementar) , 

54/97 

55/97 

56/97 

Júlio Campos Dispõe sobre a realização de exs- Tramitando 
mes orais nos concl,lrsos públicos 
para o provimento de eargos e em-
pregos na Administração Federal 
direta e indireta e nos concursos 
para admissão de estudantes nas 
instituições federais de ensino. 

Sebastião Rocha Cria a Zona de Livre Comércio do Tramitando 
Municlpio de Oiapoque, Estado do 
Amapá, e dá outras providências. 

Sebastião Rocha Cria a Zona de Livre Comércio do Tramitando 
Municlpio de Laranjal do Jari, Estado 
do Amapá, e dá outras providências. 

Antonio Carlos Valada- Concede à Justiça comum compe- Tramitando 
res tência para processar e julgar crimes 

de tortura praticados por militares. 

José Roberto Arruda 

Abdias Nascimento . . 

Antonio Carlos Maga
lhães 

Edison Lobão 

Pedro Simon. , . 

, \ .' 
Roberto Freire 

, 
l • I , I 

Dá nova denominação ao Aeroporto Tramitando 
Internacional de Brasllia. 

Define os crimes de prática de ra- Tramitando 
cismo e discriminaçao. 

Altera o art. 38 da Lei nO 4.595, de 31 
de dezembro de 1964 e os arts. 18, 
23 e .24 da Lei 7.492, de 16 de junho 
de 1986 (sigilo bancário). 

Di~~ sobre a reutilizaçao de livros 
didáticos no ensino fundamental e 
médio e dá outras providências. 

Açrescenta dispositivos ao art. 2° da 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 
(execuçao de obras públicas pela 
engenharia militar). 

" , 

Tramitando 

Tramitando 

Aprovado em deci
são terminativa 
À Câmara dos De
putados 

Dispõe sobre instrumentos de pollti- Tramitando 
ca urbana, nos termos do § 4° do art. 
182, da Constituiçao Federal. 

86em 27.8.97, passou a tramitar em conjunto com o PLC nO 22/97. 

87Em 22.4.97, passou a tramitar em conjunto com os PLS nOs 7 e 219195-Complementar. 

221 



58197 

59197 

80197 

81197 

82/97 

83187 

·14181 

85197 

Júlio Campos 

.10M Bianco 

lris Rezende 

Júlio Campos 

lúcio AlcAntara 

Cartos Bezerra 

JoI6lgnécio Ferreira 

Pedro 81mon 

\ 
\ 

o segu~ 

desemprego 80s condenados egres
sos do sistema penitenciário e dá 
outras providências. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da Tramitando 
fluoretaçAo de sal (cloreto de sódio), 
e dá outras providências. 

Altera dispositivos da lei nO 8.213, de Tramitando 
24 de julho de 1991, que "dispOe 
sobre os Planos de BenefIcios da 
Previdência Social e dê outras provi-
dências". 

Toma obrigatório o uso de dispositivo Retirado (RQS nO 
de segurança em tanques e reei- 292/97) 
pientes de combustlveis IIquidos e 
gasosos. 

Cria mecanismos de informaçlo aos Tramitando 
consumidores acerca dos impostos 
incidentes sobre mercadorias e ser-
viços (art. 150, § 5°, da ConstituiçAo). 

Dá nova redaçlo à lei nO 7.627, de Tramitando 
10 de novembro de 1987, que trata 
da Eliminaçlo de Autos Findos nos 
órgAos da Justiça do Trabalho. 

Altera o caput do art. 49 da lei n° Tramitando 
8.078, de 11de setembro de 1990, 
que dispõe sobre a proteçlo do con-
sumidor e dá outras providências. 

. Altera o art. 20 da lei nO 8.036, de ·11 Tramitando 
de maio de 1990, que dispOe sobre o 
FGTS, de forma a incluir, entre as 
hipóteses para movimentaçAo da 
conta vinculada do' trabalhador, o 
pagamento de encargos educacio-
nais decorrentes de curso universitá-
rio. de graduaçlo e dá outras pr0vi-
dências. 

Altera artigos da lei nO 8.448, de '21 Tramitando 
de julho de 1992. 
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a expressão 
"Distribuição Gratuita" em todos os 
medicamentos adquiridos pelo Mi-
nistério da Saúde e destinados aos 
seus programas ou hospitais. 

67/97 Lúcio AJcAntara DispOe sobre a obrigatoriedade da Tramitando 
edoçao da Relaçao Nacional de Me-
dicamentos Essenciais como base 
terapêutica do Sistema Único de 
Saúde e dá outras providências. 

68/97 Odacir Soares Institui a gratuidade do fomecimento Tramitando 
de Carteira de Identidade, do cartao 
de registro no Cadastro de pessoa 
Flsica do Ministério da Fazenda, do 
Registro Civil de Nascimento e da 
CertidAo de Óbito. 

69/97 José Ignácio Ferreira Regulamenta a experimentaçao téc- Tramitando 
nico-dentlfica na área de engenharia 
genética, vedando os procedimentos 
que visem á duplicaçao do genoma 
humano com a finalidade de obten-
çao de clones de embriOes e seres 
humanos, e dá outras providências. 

70/97 Marina Silva Institui o Dia Nacional de Luta pela 
Reforma Agrâria e dá outras provi-

Tramitando 

dências. 

71/97 Júlio Campos Regulamenta o parágrafo único do Tramitando 
(Complementar) art. 79 da Constituiçao Federal. 

72197 Edison LobAo Institui a remição de aforamentos Tramitando 
constituldos em terrenos de marinha 
localizados nos limites de ilhas litorâ-
neas, sedes de capitais, mediante as 
condiçOes que estabelece. 
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74/97 

75/97 

76/97 

77/97 

78/97 

79/97 

80/97 
(Complementar) 

Epitácio Cafeteira 

Abdias Nascimento 

Valmir Campelo 

Valmir Campelo 

Ney Suassuna 

José Eduardo Dutra 

Ronaldo Cunha Lima 

a 
suas autarquias, fundaçOes, empre
sas públicas e sociedades de ec0-
nomia mista, de pessoas flsicas ou 
jUrldicas que tenham cometido atos 
ou omissOes favoráveis a regime ou 
açOes de discriminaçAo racial, crimes 
contra a ordem econOmica ou tributá
ria, atos que visem ou possam levar 
à formaçAo de monopólio ou à elimi
naçAo da concorrência e dano ambi
entai nAo reparado e dá outras provi
dências. 

Permite a utilizaçAo do FGTS para 
compra de casa própria, em qualquer 
sistema de financiamento habitacio
nal, e dá outras providências. 

DispOe sobre medidas de açAo c0m
pensatória para a implementaçAo do 
principio da isonomia social do ne
gro. 

'Estabelece normas sobre a realiza
çAo dos concursos públicos para 
investidura em cargos e empregos 
públicos, e dá outras providências. 

DispOe sobre a identificação e publi
caça0 do estado de conservaçAo das 
rodovias federais, e dá outras provi
dências. 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Aprovado em deci
sao terminativa 
À Camara dos De
putados 

Cria o Banco da Microempresa SA - Tramitando 
BAMISA 

DispOe sobre a realizaçAo de plebis- Tramitando 
cito que decida da desestatizaçAo da 
Companhia Vale do Rio Doce, subsi-
diárias e controladas e coligadas ou 
sua manutençAo sob controle da 
Uniao e dá outras providências. 

DispOe sobre a criaçAo e o desmem- Tramitando 
bramento de Estados e Territórios e 
a reintegração de Territórios ao Es-
tado de origem. 
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82197 

83/97 

84/97 

85/97 

~7_ ..... 

87/97 

Edison LobAo 

Edison Lobao 

Marina Silva 

Emllia Femandes 

(CND) a ser expedida por serviços 
de proteçAo ao crédito e estabelece 
prazo para exclu&ao de registro de 
inadimplência regularizada. 

Altera o artigo 46 da Lei n° 6.515, de Tramitando 
26 de dezembro de 1977, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos do Decreto-Lei nO Retirado (RQS nO 
972, de 17 de outubro de 1969, que 1.027/97) 
dispOe sobre o exerclcio da profis&ao 
de jornalista. 

Decreta moratória no plantio, comér- Tramitando 
cio e consumo de organismos gene-
ticamente modificados e produtos 
derivados, em todo o território nacio-
nal. 

Acrescenta dispositivo ao art 20 da Tramitando 
Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, 
para permitir a movimentaçao da 
conta· vinculada ao FGTS quando o 
trabalhador ou qualquer de seus 
dependentes for portador do vlrus 
HIV. 

RQf1aldo Cunha Lima DispOe sobre a apresentaçao e a tramitando 
PI,Iblicaçao de Estudos de Viabilidade 
Municipal nos procedimentos de 
criaçao, .. incorporaçao, fu&ao ou 
desmembramento de Municlpios, 

• I • • • conforme determina o § 4° do art 18 
da.Ç;onstituiçao Federal. 

. • .• I j J' 

Benedita da Silva 

I I •• •• \ 

.. .. 
• ~ • I • j , , , 1 I 

~egula os casos de nAo aplicaçao da 
lei estrangeira e dá nova redaçao ao 

• .ar:t. '7. da Lei nO 4.657, de 4 de se
, •••. • .. tembro de 1942 - Lei de Introduçao 

;. .. ·ao C9digo Civil Brasileiro. 
,. , •• I' • I .,. I 

Comis&ao de Constitu~ DisPoe SObre a açao de impugnaçao 
çao! Justiça e. C!d"qan~ . de mandato eletivo a que se refere o 

art 14, §§ 10 e 11, da Constituiçao 
Federal e dá outras providências. 

Tramitando 

A Gamara dos De
putados 

88Apresentado como conduslo do Parecer nO 165197 da CCJ. 
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preferência para o pro-
cesso e o julgamento judiciais dos 
crimes que menciona e dá outras 
providências. 

90/97 Gilvam Borges Altera requisito temporal para pro- Tramitando 
gressAo de penas privativas de liber-
dade e dá outras providências. 

91/97 Júlio Campos Altera o inciso V do art. 6" da lei nO Tramitando 
7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
excluindo a isençAo relativa às inde-
nizaçOes por despedida ou rescisAo 
de contrato de trabalho 

92197 RomeroJucá Acrescenta item ao art. 1° da lei nO Tramitando 
8.072, de 25 de julho de 1990, alte-
rada pela lei nO 8.930, de 6 de se-
tembro de 1994, que dispOe sobre os 
crimes hediondos, nos termos do art. 
5°, item XLIII , da Constituiçao Fede-
ral. 

93/97 RamezTebet Institui procedimento fiscal de incen- Aprovado em deci-
tivo ao Programa Nacional de Re- $lO tenninativa 
fonna Agrária. A Câmara dos De-

putados 

94197 Antonio Carlos Maga- DispOe sobre o processo especial Tramitando 
IhAes nos casos de crime hediondo e dá 

outras providências. 

95197 . Ademir Andrade Altera a redaçêo do art. 58· da Con- Tramitando . 
. soliçlaçêo das leis do Trabalho -

CLT, o qual dispOe sobre a duraçao 
nonnal do trabalho. 

96/97 José Bianco Altera a lei nO 9.126, de 10 de no- Tramitando 
vembro de 1995. 

97/97 Júlio Campos DispOe sobre prazos para encerra- Tramitando. 
~ • I , I'. mento de JiquidaçOes e extinçOes de , .. 

6rgáos públicós e dá outras provi-
dêncías. · . 

98197 Gilberto Miranda Regula o exerclcio da profissao de Tramitando 
·Sommelier" e dá outras providênci-
as. 

226 



100/97 

101/97 
(Complementar) 

102197 
(Complementar) 

103197 
(Complementar) 

104/97 

105197 , , 

106/97 

107/97 

Benedita da Silva 

Guilherme Palmeira 

José Agripino 

Jáder Barbalho 

RomeroJucá 

Marina Silva · 

Benedita da Silva . 

• , . I • \ ~ . I 

Ney SussSúnà ' 
. , 

a 
serem observadas no ano eleitoral 
de 1998 e dá outras providências. 

Acrescenta parágrafo ao art. 229 da Tramitando 
Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal), punindo a ex-
ploraçAo sexual de menores. 

Regulamenta a candidatura à reelei- Tramitando 
çAo dos ocupantes dos cargos de 
Presidente da República, Governa-
dores dos Estados e do Distrito Fe-
deral, Prefeitos Municipais e dos 
respectivos VICeS, dispOe sobre suas 
campanhas eleitorais e dê outras 
providências. 

Acrescenta dispositivos à Lei Com- Tramitando 
plementar n° 64, de 18 de maio de 
1990. 

Modifica o art. 6° da Lei nO 9.069, de Tramitando 
30 de junho de 1995 e dê outras 
providências. 

Fixa prazo para prestaçao de infor- Tramitando 
mações requeridas aos órgAos, nos 
termos do item XXXIII do art. 5° da 
Constituiçao Federal, e dê outras 
providências. 

Inscreve o nome de Chico 'Mendes Tramitando 
no ".Livro dos Heróis da Pêtria". 

Acrescenta parégrafos ao art. 51 da Tramitando 
Lei nO 8.069, de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente); dispondo 
sobre 'adoçao intemacional de crian-
ças. 

. . A~oriza a terceirizaçao na cobrança Tramitando 
. . de débitOS com a Uniao, mediante 

credenciamento de escritórios e pr0-
fissionais especializados. 



108197 Júlio campos 

109/97 Benedita da Silva 

110197 Marina Silva 

PedroSimon 

90112/97 Emllia Fernandes 

113/97 , , . . , Odacir Soares 

114/97 Abdias Nascimento 

, . 

Restaura a vigência do art. 233 da Tramitando 
Lei na 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que dispõe sobre o Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente e dá outras 
providências. 

DispOe sobre vedaçOes à concessão Tramitando 
de isenções, incentivos e beneficios 
fiscais, financiamentos e contrataçao 
de empresas que, direta ou indireta-
mente, utilizem trabalho infantil, e dá 
outras providências. 

Acrescenta parágrafo ao art. 161 do Tramitando 
Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940, e dá outras provi-
dências. 

DispOe sobre a aplicaçAo de penas Tramitando 
restritivas de direito e revoga disposi-
tivos do Decreto-lei nO 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal. 

Estabelece mecanismos para a vei- Tramitando 
culaçao de mensagens educativas 
de transito nas modalidades de pro-
paganda que especifica. 

Altera a Lei nO 7.986, de 28 de de- Tramitando 
zembro de 1989, para fixar em 3 
(três) salários mlnimos o valor da 
pensa0 mensal vital/eia paga aos 
seringueiros da Região Amazônica 

. que • ~!lh~m trabalhado na produção 

. da .borracha na segunda guerra 
mu~dial , e dá outras providências. 

DispOe sobre a açao civil destinada Tramitando 
ao cumprimento da obrigaçao de 
faZer ou de nao fazer, para preserva-
çao .da honra e dignidade de grupos 
raciais, étnicos e religiosos. 

8gem 2.12.97, passou. tramitar em conjunto com o PLS li" 231/97. 

90em 16.10.97, passou • tramitar em conjunto com o PLC 44/96. 
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116/97 

117/97 

118/97 

119/97 

120/97 
(Complementar) 

121/97 

122/97 

123/97 

124/97 

Lauro Campos 

Lauro Campos 

Osmar Dias 

Carlos Bezerra 

Edison Loba<> 

Júlio Campos 

Pedro Simon 

Valmir Campelo 

José Roberto Arruda 

a Polltica Nac:ional 
Recuperação do Salário Mlnimo, seu 
valor, os beneficios de prestação 
continuada da previdência social e dá 
outras providências. 

DispOe sobre o valor do salário ml- Tramitando 
nimo e dá outras providências. 

DispOe sobre o uso de aparelhos de Tramitando 
telefonia celular. 

Altera dispositivos da Lei nO 9.430, de Tramitando 
27 de dezembro de 1996, para modi-
ficar a sistemática de cobrança das 
multas e juros moratórios em débitos 
para com a UniAo. 

DispOe sobre a utilizaçlo de apólice Tramitando 
de seguro agrlcola com garantia nas 
operaçOes de crédito rural de inves-
timento e custeio. 

Estabelece normas sobre a fixaçao Tramitando 
de coeficientes no Fundo de Partici-
paça<> dos Municlpios, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a presença de advoga- Tramitando 
do e representante do Ministério 
Público no interrogatório do acusado 
de prática de crime. 

Institui, no ensino fundamental e Tramit'ando 
médio, componente curricular dedi-
cado ao desenvolvimento dos valo-
res éticos e de cidadania. 

Autoriza o Poder Executivo a criar a Tramitando 
Secretaria Nacional de Assuntos 
Penitenciários. 

Altera o inciso VIII do art. 5° e acres- Tramitando 
centa parágrafo ao art. 6" da Lei nO 
8.313, de 23 de dezembro de 1991, e 
dá outras providênciaS 

229 



125197 Ronaldo Cunha Lima Autoriza Municípios a formarem con- Tramitando 
sórcio para implementar política co-
mum de desenvolvimento. 

126/97 Emandes Amorim DispOe sobre o ensino superior em Tramitando 
estabelecimentos públicos e dá ou-
tras providências. 

127/97 PedroSimon Acrescenta parágrafos ao art. 23 da Tramitando 
Lei nO 9.096, de 19 de setembro de 
1995. 

128/97 Ronaldo Cunha Lima DispOe sobre a prestaç:lo de serviço Tramitando 
de transporte público individual de 
passagens por motocicletas de alu-
guei - moto-táxi. 

129/97 Ademir Andrade Modifica dispositivos da Lei nO 6.494, Tramitando 
de 7 de dezembro de 1977, que dis-
pOe sobre os estágios de estudantes 
de estabelecimentos de ensino supe-
rior e de ensino profissionalizante do 
2° grau e supletivo, e dá outras pro-
.vidências. 

130/97 RomeroJucá Autoriza a criaç:lo de Distrito Agro- Tramitando 
pecuário no Municlpio que menciona, 
e dá outras providências (São João 
da Baliza - RR). 

131/97 RomeroJucá Autoriza a criaçao de Distrito Agro- Tramitando 
pecuário no Municlpio que menciona, 
e dá outras providências (Caracaral -
RR). 

132/97 RomeroJucá Autoriza a criaç:lo de Distrito Agro- Tramitando 
pecuário no Municlpio que menciona, 
e dá outras providências (São Luiz 
do Anauá - RR). 

133/97 RomeroJucá Autoriza a criaç:lo de Distrito Agro- Tramitando 
pecuário no Municlpio que menciona, 
e dá outras providências (Cantá -
RR). 

134/97 RomeroJucá Autoriza a criaç:lo de Distrito Agro- Tramitando 
pecuário no Municlpio que menciona, 
e dá outras providências (Alto Alegre 
- RR). 
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136/97 

137/97 

138/97 

139/97 

140/97 

141/97 

142/97 

143/97 

144/97 

Romero Jucá 

RomeroJucá 

Romero Jucá 

RomeroJucá 

RamezTebet 

Edison LoMo e Pe
dro Simon 

Lauro Campos 

Lauro Campos 

Esperidiao Amin 

AUI'Om>a a Cnl'lCalO 

pecuário no Municfpio que menciona, 
e dá outras providências (Caroebe -
RR). 

Autoriza a criaçao de Distrito Agro- Tramitando 
pecuário no Municlpio 'que menciona, 
e dá outras providências 
(Rorainópolis - RR). 

Autoriza a criaçao de Distrito Agro- Tramitando 
pecuário no Municlpio que menciona, 
e dá outras providências (Bonfim .. 
RR). 

Autoriza a criaçao de Distrito Tramitando 
Agropecuário no Municrpio que 
menciona e dá outras providências 
(Iracema - RR). 

Autoriza a criaçao de Distrito Tramitando 
Agropecuário no Municrpio que 
menciona e dá outras providências 
(Mucajar - RR). 

Dispõe sobre a prioridade nos Tramitando 
procedimentos a serem adotados 
pelo Ministério Público e por ou-
tros órgaos, a respeito das conclu-
sOes das comissOes parlamenta-
res de inquérito. 

Dispõe sobre a destinaçao de re- Tramitando 
cursos orçamentários para o cus-
teio das campanhas eleitorais. 

Dispõe sobre a falência do deve- Tramitando 
dor civil e dá outras providências. 

Estabelece limites pecuniários Tramitando 
para os presentes recebidos por 
todos os chefes dos poderes pú-
blicos em todos os nrveis e dá ou-
tras providências. 

Dispõe sobre a deduçao do Im- Tramitando 
posto de Renda de doações efe-
tuadas a entidades filantrópicas. 
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para o re-
escalonamento, pela União, de dí-
vidas internas das administrações 
direta e indireta dos Municípios 
que não refinanciaram suas obri-
gações junto à União, nos termos 
da Lei n1l 8.727, de 5 de novembro 
de 1993. 

146197 Flaviano Melo Dispõe sobre a coleta e disposiçao Tramitando 
final de baterias usadas de telefo-
nes celulares e dá outras provi-
dências. 

147/97 RomeroJucá Revoga o art. 2" da Lei nO 9.192, Tramitando 
de 21 de dezembro de 1995, que 
altera dispositivos da Lei nO 5.540, 
de 28 de novembro de 1968, que 
regulamentam o processo de es-
colha dos dirigentes universitários. 

148/97 LOcio Alcantara Institui a obrigatoriedade de as em- Tramitando 
presas operadoras de cartOes de 
crédito oferecerem uma vemo de 
cartao de crédito com foto digitaliza-
da. 

149/97 LOcio Alcantara Define os crimes resultantes de dis- Tramitando 
criminaçlo genética. 

1!i0/97 EsperidiAo Amin Autoriza a União a doar imóvel rural Tramitando 
ao Municlpio de Irine6polis no Estado 
de Santa Catarina. 

91 151/97 José Roberto Arruda Cria a Zona Especial de Produçao do Tramitando 
Distrito Federal- ZEPRO, estabelece 
mecanismo para a progressiva ob-
tençao da autonomia econOmico-
financeira do DF e dá outras provi-
dências. 

91Em 11.9.97, pulOU. hmür em conjunto com o PLS 258/95. 
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153/97 Lauro Campos 

92154/97 Lúcio AJcantara 

155197 Edison LobAo 

Júlio Campos 

157/97 Benedita da Silva 

158/97 José Serra 

At;1'9SC:en11a ~Ilrálllratfo ao art. 38 da 
Lei da Lei nll 4.595, de 31 de dezem
bro de 1964, que "dispõe sobre a 
política e as instituições monetárias, 
bancárias e creditícias e cria o Con-
selho Monetário Nacional e dá outras 
providências". 

Institui a obrigatoriedade da divulga- Tramitando 
çao pelos Poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário e pelo Ministério 
Público Federal, da remuneraçao 
percebida, a qualquer Utulo, pelos 
servidores públicos e agentes pollti-
cos que especifica. 

DispOe sobre a prevençao, o trata- Tramitando 
mento, a fiscalizaçao, o cpntrole e a 
repressAo à produçao, ao uso inde-
vido e ao tráfico iIIcito de substancias 
entorpecentes e de drogas que cau-
sem dependência flsica ou pslquica, 
e dá outras providências. 

Estabelece a obrigatoriedade de Tramitando 
seguro-garantia do executante em 
operaçOes do Sistema Imobiliário 
Nacional e dá outras providências. 

Altera a red&çao do parágrafo único Tramitando 
do ar!. 442 da Conso/id&çao das Leis 
do Trabalho e dá outras providênci-
as. 

DispOe sobre o assédio sexual no' Tramitando 
contrato individual de trabalho e dá 
outras providências. 

Estabelece normas para a eleiçao Tramitando· 
geral e do Presidente e Vrce-
Presidente da República. 

92Em 11 .9.97, passou a tramitar em conjunto com o PLC 105196. 

93Em 18.9.97, passou a tramitar em conjunto com o PLC 31/97. 



159/97 TeotOnio Vilela Filho 

160197 Júlio Campos 

161/97 Lúcio AlcAntara 

162/97 carlos Bezerra 

163197 Lúcio AlcAntara 

164/97 Lúcio AJcantara 

165/97 Lúcio Alctmtara 

Lúcio AJcantara 

16797 José Ignácio Ferreira 

Estabelece condições para incre- Tramitando 
mentar a utilização do álcool como 
combustrvel de veículos automotores 
através da redução do IPI e dá ou-
tras providências. 

Altera o art. 50 da Lei nO 8.171, de 17 
de janeiro de 1991, que "dispOe s0-
bre polltica agrlcola". 

Dá nova redaçao ao art. 1° do De- Aprovado em deci
creto-lei nO 1.040, de 21 de outubro sAo terminativa 
de 1969, que "dispOe sobre os Con- A Camara dos De
selhos Federal e Regionais de Con- pulados 
tabilidade, regula a eleiçao de seus 
membros e dá outras providências". 

Altera dispositivos da Lei n° 5.669, de Tramitando 
11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil, para suprimir a fun-
çao de revisor nos recursos de ape-
Jaçao e de embargos infringentes. 

DispOe sobre a isençao do Imposto Tramitando 
sobre Produtos Industrializados nas 
doaçOes a entidades que menciona e 
dá outras providências. 

DispOe sobre incentivos fiscais para Tramitando 
doaçOes de refeições destinadas a 
distribuiçao a pessoas carentes. 

DispOe sobre a responsabilidade civil Tramitando 
e criminal em virtude de dano ou 
morte causados por alimentos doa-
dos a pessoas carentes. 

DispOe sobre incentivos fiscais a Tramitando 
doaçOes de equipamentos a entida-
des sem fins lucrativos, para uso no 
preparo de alimentos para pessoas 
carentes. 

Altera a Lei n° 3.692, de 15 de de- Tramitando 
zembrci de 1959, que "institui a Su
perintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste e dá outras providênci-
as". 
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168197 

169197 

170197 

171/97 

172/97 
(Complementar) 

173/97 

17.w7 

175197 

José Ignácio Ferreira 

José Ignécio Ferreira 

José Ignécio Ferreira 

José Ignécio Ferreira 

José Ignácio Ferreira 

Eduardo Suplicy 

José Roberto Arruda 

ComissAo Parlamentar 
de Inquérito criada pelo 
RQS nO 1.101/96 
(TltuIoS Públicos) 

Altera a Lei n" 7.827, de 27 de se- Tramitando 
tembro de 1989, que -regulamenta o 
art. 159, inciso I, alfnea c, da Cons-
tituição Federal, institui o Fundo 
Constitucional de Financiamento do 
Norte - FNO, o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste - FNE 
e o Fundo Constitucional de Financi-
amento do Centro-Oeste - FCO e dá 
outras providências. 

Altera disposto da Lei nO 8.213, de 24 Tramitando 
de julho de 1991, que trata da con-
cessa0 de pensa0 por morte e dá 
outras providências. 

Altera a Lei nO 9.099, de 26 de se- Tramitando 
tembro de 1995, para tomar obriga-
tória a presença de advogado em 
todas as fases do procedimento cri-
minal. 

Dá nova redaçAo aos arts. 68 e 72 Tramitando 
da Lei n° 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, que dispOe sobre os Juiza-
dos Especiais Clveis e Criminais, 
para tomar obrigatória a presença do 
autor na transaçAo penal. 

Sujeita as instituiçOes financeiras ti Tramitando 
legislaçao falimentar e revoga a Ie-
gislaçAo que institui regimes especi-
ais a elas aplicáveis. 

DispOe sobre a obrigatoriedade de a Tramitando 
TV Senado transmitir, ao vivo, as 
reuniões dos organismos governa-
mentais que especifica. 

Cria o Conselho Federal e os Con- Tramitando 
selhos Regionais de Leiloeiros 0fici-
ais, dispOe sobre a regulamentaçao 
da profissAo de Leiloeiro Público 
Oficial e dá outras providências. 

DispOe sobre o endosso de cheques. A Câmara dos De
putados 
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94177/97 

178197 

179/97 

180197 

181/97 

182/97 
(Complementar) 

183/97 
(Complementar) 

Comissão Par1amentar Dispõe sobre a gestão das entidades 
de Inquérito criada pelo fechadas de previdência privada e dá putados 
ROS nl 1.101/96 outras providências. 
(Titulos Públicos) 

José Serra 

PedroSimon 

Júlio Campos 

Edison Loba<> 

PedroSimon 

Júlio Campos 

Casildo Maldaner 

DispOe sobre a manutençao do tra- Tramitando 
balhador aposentado ou desempre-
gado em virtude de dispensa sem 
justa causa na condiçao de segurado 
ou beneficiario de seguro ou plano 
de saúde contratado pelo ex-
empregador, por tempo definido. 

Autoriza a criaçAo de Comissa<> Es- Tramitando 
pecial destinada a avaliar as partici-
paçOes financeiras do Estado do Rio 
Grande do Sul ' nos processos de 
implantaçao de empresas estatais 
privatizadas no âmbito do Programa 
Nacional de DesestatizaçAo, bem 
como as antecipaçOes de recursos 
por parte do Governo do Estado, 
para a realizaçao de obras de res
ponsabilidade da Unia<>. 

Altera dispositivos da Lei nO 9.250, de Tramitando 
26/12/95, para modificar os procedi-
mentos referentes às deduç6es rela-
tivas ao imposto de renda. 

Disciplina a apresentaçao e a divul- Tramitando 
gaçAo do relatOrio resumido da exe-
cuçAo orçamentaria de que trata o 
art. 165, § 3°, da Constituiçao Fede-
ral. 

Autoriza a Unia<> a constituir memori- Tramitando 
ai em homenagem ao Ex-Presidente 
Getúlio Vargas. 

DispOe sobre a criaçao do Fundo Tramitando 
Garantidor de Créditos Consorciais e 
da outras providências. 

Disciplina a instituiçao dos Conse- Tramitando 
lhos de Fiscalizaçao Profissional e da 
outras providências. 

94em 4.9.97, passou. tramitar em conjunto com o PLC 114195. Em 6.11.97, passou a tramitar. tamb6m, em conjunto com os PLS n"s 
15, 17,508112196; 197/97 
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para a 
importação de destina-
das exclusivamente a treinamento e 
competições desportivas. 

185197 Sérgio Machado Revoga o § 1° do art. 42 da Lei nO Tramitando 
8.069, de 1990, a fim de viabilizar a 
adoça0 por ascendentes e irmãos do 
adotando. 

186197 José Ignácio Ferreira Altera a Lei n° 8.212, de 24 de julho Tramitando 
de 1991, e a Lei nO 8.213, de 24 de 
julho de 1991, que dispõem sobre o 
Plano de Custeio e o Plano de Bene-
ficios da Previdência social e dao 
outras providências. 

95187/97 Jefferson Peres Altera o § 1° do art. 8° da Lei n° Tramitando 
9.099, de 26 de setembro de 1995, 
para facultar à microempresa o di-
reito de propor açao perante o Juiza-
do Especial. 

188197 PedroSimon Dispõe sobre a proteçao aos colabo- Tramitando 
radores para o combate ao crime 
organizado e dê outras providências. 

189/97 Benedita da Silva Dispõe sobre a obrigatoriedade do Tramitando 
ensino de informática nos currlculos 
plenos do estabelecimentos de ~ e 
3° graus. 

190/97 Benedita da Silva Dispõe sobre a concessao de incen- Tramitando 
tivo fiscal para as pessoas jurldicas 
que firmarem contratos de trabalho 
com pessoas portadoras de deficiên-
cia. 

191/97 Benedita da Silva Dispõe sobre isenção de pagamento Tramitando 
dos impostos federais para aposen-
tados, nas condiçOes que especifica. 

95em 10.12.97, passou a tramitar em conjunto com o PLC 102196. 
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193197 

1"94197 
(Complementar) 

195197 

196/97 

96197/97 

198/97 

199/97 

Marluce Pinto 

Gilvam Borges 

Ronaldo Cunha Lima 

RomeroJucá 

José Serra 

Pedro Simon 

RomeroJucá 

Altera a Lei nll 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, e dispõe sobre a 
concessão de visto temporário a 
tripulantes de embarcações estran-
geiras de pesca arrendadas por em-
presas brasileiras. 

Altera o § 10 do art. 18 da Lei n° Tramitando 
8.213, de 24 de julho de 1991, que 
estende o beneficio do auxilio-
acidente ao empregado doméstico. 

Dá autonomia ao Banco Central do Tramitando 
Brasil, dispõe sobre requisitos e im-
pedimentos dos membros de sua 
Diretoria e dá outras providências. 

Altera o § 20 e acrescenta o § JO no Tramitando 
art. 542 da Lei nO 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973. (Código de Proces-
so Civil). 

Determina que o Ministério da Fa- Tramitando 
zenda divulgue a entrega das cotas 
referentes aos Fundos de Participa-
çao dos Estados e do Distrito Fede-
ral, e dos Municlpios na rede de co-
municaçao Intemet. 

Toma obrigatório o cadastramento, Tramitando 
perante o Sistema Único de Saúde, 
de beneficiários e segurados de pia-
nos e seguros de saúde. 

Autoriza a República Federativa do Tramitando 
Brasil a executar projeto de constru-
ção de gasoduto intemacional no 
trecho Argentina-Porto Alegre. 

Dispõe sobre a decretaçao pelo Tri- Tramitando 
bunal de Contas da Uniao da indis-
ponibilidade de bens de responsável, 
na ocorrência de indicios da impos-
sibilidade de ressarcimento ao Erário 
dos danos em apuraçAo. 

96em 6.11.97, passou. tramitarem conjunto com os PLS n"s 15, 17, SOe 112196; 1n/97; e PLC nO 114/95. 
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201197 Benedita da Silva 

202197 Benedita da Silva 

203197 José Ignácio Ferreira 

204197 José Ignécio Ferreira 

205197 José Roberto Arruda 

206197 Júlio campos 

207197 Waldeck Omelas 

, .. . , 

ter
ras rurais onde se Verifique a ocor
rência do trabalho escravo de crian
ças e adolescentes. 

DispOe sobre a proibiçao da expres- Tramitando 
do ·boa aparência· nos anúncios de 
recrutamento e seleçAo de pessoal e 
dá outras providências. 

Declara Data Nacional o dia 20 de Tramitando 
novembro, ·Dia Nacional da Consci-
ência Negra·. 

Acresce parágrafo único ao art. 30 Tramitando 
da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispOe sobre a organiza-
çao da Assistência Social e dá outras 
providências. 

Inclui conteúdos de educaçao ambi- Tramitando 
ental nos currlculos da educaçao 
básica e superior. 

Acrescenta parágrafos ao art. 19 da Tramitando 
Lei 6.766179, pelos quais dispOe 
sobre impugnaçOes a parcelamentos 
de terras promovidos pelo Poder 
Público, e dá outras providências. 

Altera dispositivos das Leis nOs Tramitando 
3.071, de 1° de janeiro de 1916 -
Código Civil, 6.515, de 26 de dezem-
bro de 1977, e 8.069, de 13 de julho 
de 1990, para o fim de incluir a as-
sistência afetiva como dever dos pais 
para com os filhos, e dá outras pr0-
vidências. 

Extingue o Programa de IntegraçAo Tramitando 
Nacional - PIN e o Programa de Re-
distribuiçao de Terras e de Estimulo 
à Agroindústria do Norte e do 
Nordeste - PROTERRA e dá outras 
providências. 
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209/97 

210/97 

211/97 
(Complementar) 

212/97 

213/97 

214/97 

~, 

\ , 

Gilberto Miranda 

Bernardo Cabral 

Joao Rocha 

Sebastiao Rocha 

Sebastiao Rocha 

Sebastiao Rocha 

Institui desconto no valor das passa
gens rodoviárias, ferroviárias e aqua
viárias interestaduais, para maiores 
de sessenta e cinco anos. 

Estabelece restriçOes ao funciona- Tramitando 
mento de máquinas automáticas 
para saque de dinheiro, após as 18 
horas e dá outras providências. 

DispOe sobre prazos de apuraçao e Tramitando 
de pagamento de tributos federais. 

Altera os §§ 1° a 4° do art. 38 e Tramitando 
acrescenta o § 8° ao mesmo artigo 
da Lei nO 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, que dispOe sobre a polftica 
e as instituições monetárias, bancá-
rias e creditlcias, cria o Conselho 
Monetário Nacional e dá outras pro-
vidências. 

DispOe sobre o beneficio previden- Tramitando 
ciário complementar ás vitimas e aos 
dependentes dos motoristas profissi-
onais de velculos automotores de 
carga ou de passageiros, vitimadas 
por açOes tipificadas como crimes, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre o beneficio previden- Tramitando 
ciário complementar ás vitimas e aos 
dependentes dos motoristas profis-
sionais de velculos automotores de 
carga ou de passageiros, decorrente 
de acidente de transito, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre as organizaçOes nao- Tramitando 
governamentais, cria o Registro Na-
cional de OrganizaçOes Nao
Governamentais e dá outras provi-
dências. 
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215197 

216197 

217/97 

218/97 

219/97 

220197 

221/97 

222/97 

Júlio Campos 

José Serra 

Carlos Wilson 

Lúcio Alcantara 

Comissao Temporária 
criada pelo ROS 533/97 

Acrescenta parágrafo ao art. 463 da Tramitando 
CLT, assegurando ao empregado a 
indicação da instituição bancária 
onde o empregador deverá depositar 
seu salário. 

DispOe sobre o Titulo de Participaçao A Camara dos De
em Receita de Serviço Público Con- putados 
cedido (TPR) e dá outras provi-
dências. 

Pennite a deduçáo integral das des- Tramitando 
pesas de educaçAo na apuraçáo da 
base de cálculo do imposto de renda 
das pessoas flsicas. 

DispOe sobre o parcelamento do solo Tramitando 
para fins urbanos e dá outras provi-
dências. 

Altera a Lei n° 1.079, de 10 de abril Tramitando 
de 1950, que "define os crimes de 
responsabilidade e regula o respecti-
vo processo de julgamento e o De-
creto-Lei nO 201, de 27 de fevereiro 
de 1967, que dispOe sobre a respon-
sabilidade dos prefeitos e vereado-
res, e dá outras providências". 

Comissáo Temporária Estabelece as Diretrizes Nacionais Tramitando 
criada pelo ROS 533/97 de Defesa Civil. 

Lúcio Alcantara 

Marina Silva 

Concede isençáo de impostos as Tramitando 
instituições filantrópicas e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a inclusAo de aviso Tramitando 
alertando sobre os maleflcios resul-
tantes do uso de equipamentos de 
som em potência superior a 85 deci-
béis. 
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Altera o art. 32 da lei nll 7.357, de 2 
de setembro de 1985, que "dispõe 
sobre o cheque, e dá outras provi-
dências", vedando a apresentação 
deste para pagamento em data ante-
rior à indicada como data de emis-
são. 

224197 José Ignácio Ferreira DispOe sobre o pagamento dos crê- Tramitando 
ditos de natureza alimentlcia devidos 
pela Fazenda Pública. 

225197 José Ignácio Ferreira Altera dispositivo da lei nO 8.213, de Tramitando 
24 de julho de 1991, que trata da 
concessAo de salário-matemidade e 
dá outras providências. 

226197 José Ignácio Ferreira Altera o art. 129 do Decreto-lei nO Tramitando 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal. 

227/97 Albino Boaventura DispOe sobre isençao do Imposto Tramitando 
sobre Produtos Industrializados (IPI) 
na aquisiçao de velculos utilitários 
efetuada por instituições filantrópicas 
e religiosas, e dá outras providên-
cias. 

228/97 Carlos Patroclnio DispOe sobre a divulgaçao, pelos Tramitando 
velculos de comunicaçao de massa, 
de produtos e serviços relacionados 
a sexo e erotismo. 

229/97 Jefferson Péres Revoga a lei nO 5.250, de 1967, que Tramitando 
regula a liberdade de manifestaçao 
do pensamento e de informaçao. 

230197 José Ignácio Ferreira Acrescenta dispositivo ao art. 22 da Tramitando 
lei nO 8.159, de 8 de janeiro de 1991, 
que ·dispOe sobre a poIltica nacional 
de arquivOS públicos e privados e dá 
outras providências·. 
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a arts. 44 e 45, 
t;aput, do Decreto-lei ni 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código Pe-
nai, para permitir ao juiz aplicar pe-
nas alternativas, sem conversão das 
privativas de liberdade, e compensar 
a pena cumprida . 

232197 . José Ignácio Ferreira Disciplina o trabalho educativo de Tramitando 
adolescentes, previsto no art. 68 da 
Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 -
Estatuto da Criança e do Ad0les-
cente, e dá outras providências. 

233197 Júlio Campos Altera o art. 475 da Consolidaçao Tramitando 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo . 
Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio 
de 1943, e dá outras providências. 

234/97 Abdias Nascimento Inscreve os nomes de Joao de Deus Tramitando 
Nascimento, Manuel Faustino dos 
Santos Lira, Luiz Gonzaga das Vir-
gens e Lucas Dantas Torres, lideres 
da Conjuraçao Baiana de 1798, no 
"Livro dos Heróis da Pátria". 

235197 Benedita da Silva Declara o dia 3 de novembro "Dia Tramitando 
Nacional da Açao da Cidadania". 

236197 AntOnio Car10s Valada- Institui o financiamento público de Tramitando 
res campanhas eleitorais a partir do ano 

2.000. 

237/97 Albino Boaventura Altera os art.s 18, 21 e 22 da Lei nO Tramitando 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, 
que dispOe sobre a regulamentaçao 
dos dispositivos constitucionais rela-
tivos ti reforma agrária, previstos no 
Capitulo 111, Titulo VII, da Constitui-
çao Federal, e dá outras providên-
cias. 

97Em 2.12.97, pulOU • tramitar em conjunto com o PlS 111/97. 
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238197 Ademir Andrade Altera a legislação do imposto dos Tramitando 
(Complementar) Estados e do Distrito Federal sobre 

operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação. 

239/97 José Ignácio Ferreira DispOe sobre a jornada de trabalho Tramitando 
dos enfermeiros, técnicos e auxilia-
res de enfermagem. 

240/97 Júlio Campos Acrescenta parágrafo e altera a re- Tramitando 
daçao do inciso I do art. 482 da Con-
solidaçao das Leis do Trabalho, rela-
tivos ao abandono de emprego, e dá 
outras providências. 

241/97 RomeroJucá DispOe sobre a discriminação prati- Tramitando 
cada contra servidores anistiados. 

242/97 Onofre Quinan Obriga a utilizaçao de sistema de Tramitando 
escapamento vertical nos velculos 
rodoviários pesados, de carga ou 
passageiros, movidos a óleo diesel. 

243/97 Waldeck Omelas Altera a legislaçao do imposto dos A Câmara dos De-
(Complementar) Estados e do Distrito Federal sobre putados 

operações relativas fi circulaçao de 
mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação. 

244/97 Carlos Bezerra DispOe sobre a criaçao de Juntas e Tramitando 
do Conselho de Recursos Fiscais do 
Trabalho e dá outras providências. 

245197 Júlio Campos DispOe sobre a reserva de 10% das Tramitando 
vagas dos cursos profissionalizantes 
administrados pelo SENAC, SENAI, 
SENAR e SENAT para adolescentes 
egressos do sistema correcional ou 
cumprindo.m~idas s6c~ucativas 
de semiliberdade ou liberdade assis-
tida, e dá outras providências. 

246/97 Pedro Simon Institui o Ano Nacional do Adoles- Tramitando 
cente, o Dia Nacional do Adolescente 
e dá outras providências. 
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247/97 José Ignácio Ferreira 

248/97 José Ignácio Ferreira 

249/97 Júlio Campos 

250/97 EsperidiAo Amin 

251/97 Carlos Patroclnio 

252/97 José Serra 

253/97 Casildo Maldaner 

254/97 Júlio Campos 

255/97 Pedro Simon 

Altera o art. 32 da Lei nQ 1.579, de 18 Tramitando 
de março de 1952, qve dispõe sobre 
as Comissões Parlamentares de 
Inquérito. 

Altera o art. 43 da Lei nO 8.078, de 11 Tramitando 
de setembro de 1990, que dispOe 
sobre a proteçAo do consumidor e dá 
outras providências. 

DispOe sobre a concessAo de estabi- Tramitando 
lidade no emprego aos trabalhadores 
portadores do vlrus HIV e dá outras 
providências. 

Altera os arts. 167, 246 e 290 da Lei Tramitando 
nO 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, que dispOe sobre os Registros 
Públicos e dá outras providências. 

Altera a Lei nO 9.437, de 20 de teve- Tramitando 
reiro de 1997, que institui o Sistema 
Nacional de Armas - SINARM, esta-
belece condições para o registro e 
para o porte de arma de fogo, define 
crimes e dá outras providências. 

Extingue a utilizaçAo da Taxa Refe- Tramitando 
rencial (TR) nos depósitos em que 
especifica e dá outras providências. 

Altera procedimentos relativos ao Tramitando 
Programa Nacional de Desestatiza-
çao, constante da Lei n° 9.491 , de 9 
de setembro de 1997, e dá outras 
providências. 

Altera a redaçAo da Lei nO 8.078, de Tramitando 
11 de setembro de 1990 - Código de 
ProteçAo e Defesa do Consumidor -, 
para incluir a penalidade de adver-
tência entre as sanções administrati-
vas nele previstas. 

Fixa prazo para restituiçao do Im- Tramitando 
posto sobre a Renda e Proventos 
descontados na fonte, e dá outras 
providências. 
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257/97 José Ignácio Ferreira 

258197 José Ignácio Ferreira 

259/97 RomeroJucá 

260/97 Jefferson Peres 

261/97 PedroSimon 

262/97 PedroSimon 

263/97 PedroSimon 

Dispõe sobre o seguro contra aci
dente de trabalho, a cargo do em
pregado, previ$to no inciso XXVIII do 
art. 7'1 da Constituição Federal e dá 
outras providências. 

Altera a Lei nO 8.072, de 25 de julho 
de 1990, que dispOe sobre os crimes 
hediondos, nos tennos do art. 5°, 
inciso XLIII, da Constituiçao Federal, 
e determina outras providências. 

Altera a Lei nO 9.437, de 20 de feve
reiro de 1997, que institui o Sistema 
Nacional de Armas - SINARM, esta
belece condiçOes para o registro e 
para o porte de armas de fogo, defi
ne crimes e dá outras providências. 

Cria selo a ser fixado nos produtos 
que especifica e dá outras providên
cias. 

DispOe sobre a apresentaçao, o jul
gamento e a apreciaçlo das contas 
apresentadas anualmente pelo Pre
sidente da República, e dá outras 
providência. 

DispOe sobre o comparecimento 
bienal dos Chefes de MissOes Di
plomáticas perante o Senado Fede
ral. 

Altera a Lei nO 8.666, de 21 de julho 
de 1993, que regulamenta o art. 57, 
inciso XXI, da Constituiçao Federal, 
institui normas para licitaçOes e 
comtratos da Administraçao Pública 
e dá outras providências. 

Altera dispositivos da Lei nO 8.239, de 
4 de outubro de 1991, que regula
menta o art. 143, §§ 1° e ~, da 
Constituiçao Federal, que dispOem 
sobre a prestaçao de Serviço Alter
nativo ao Serviço Militar Obrigatório. 
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265/97 PedroSimon 

266/97 Lúcio AJcantara 

267/97 Pedro Simon 

268/97 José Ignácio Ferreira 

269/97 José Ignácio Ferreira 

270/97 Freitas Neto 

271/97 Júlio Campos 

272/97 Freitas Neto 

273/97 PedroSimon 

274/97 PedroSimon 

275/97 PedroSimon 

Estabelece normas para vOo por Tramitando 
instrumento, na aviaçao civil, e dá 
outras providências. 

DispOe sobre a prescriçao dos tltulos Tramitando 
de capitalizaçao e dá outras provi-
dências. 

Acrescenta um inciso XI ao art. 649 Tramitando 
da Lei nO 5.869, de 1973-CPC. 

Altera a redaçao do § 1° do art.59 e Tramitando 
do § 2° do art. 61 da Consolidaçao 
das Leis do Trabalho, para aumentar 
a remuneraçao da hora suplementar 
e da hora excedente. 

Altera o art. 214 do Decreto-Lei nO Tramitando 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal. 

DispOe sobre a colocaçao em serviço Tramitando 
de telefones de uso público. 

DispOe sobre o fomecimento de reci- Tramitando 
bo de quitaçao pelos financiadores e 
incorporadores de imóveis, nos ca-
sos e condiçOes que especifica. 

Estabelece normas para aplicaçao Tramitando 
dos recursos provenientes do reco-
lhimento das tarifas aeroportué1lrias. 

DispOe sobre a criaçao da Area de Tramitando 
proteçao Ambiental das Nascentes 
do Rio Pamalba. 

DispOe sobre o limite máximo do Tramitando 
valor das taxas de inscrjçao em con-
cursos públicos. 

Dá nova redaçao ao § 3° e seu inciso Tramitando 
IV do art. 87 da Lei nO 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 - Lei de Dire-
trizes e Bases da Educaçao Nacio-
nal. 
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nova ao art. 
24 da lei ng 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996 - lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional. 

277/97 PedroSimon DispOe sobre a nAo incidência de Tramitando 
multas e juros de mora sobre atrasos 
no pagamento de débitos, nos casos 
que especifica. 

278/97 Pedro Simon Faculta atribuir a outros conselhos Tramitando 
ligados à Educaçao as competências 
do Conselho de AlimentaçAo Escolar. 

279/97 Pedro Simon Dá nova redaçao ao artigo 62 da lei Tramitando 
nO 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 - lei de Diretrizes e Bases da 
Educaçao Nacional. 

280/97 Pedro Simon Acrescenta parágrafo ao art. 14 da Tramitando 
lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 - lei de Diretrizes e Bases da 
Educaçao Nacional. 

281/97 Pedro Simon DispOe sobre a fixaçao dos coefici- Tramitando 
(Complementar) entes do Fundo de ParticipaçAo dos 

Municrpios. 

282/97 Gilberto Miranda Inclui os serviços públicos aeroportu- Tramitando 
ários no Programa Nacional de De-
sestatizaçAo. 

283197 José Ignácio Ferreira Autoriza o Poder Executivo a criar o Tramitando 
Fundo de Apoio à Microempresa, a 
ser administrado pelo Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento EconOmico 
e Social e dá outras providências. 

284197 José Ignácio Ferrrira Estabelece nonnas sobre a fixaçao Tramitando 
(Complementar) de coeficientes no Fundo de Partici-

paçao dos Municlpios, e dá outras 
providências. 

285197 José Ignácio Ferreira Altera a lei n° 8.072, de 25 de julho Tramitando 
i de 1990, que dispOe sobre os crimes 

hediondos, nos tennos do art. 1°, 
inciso XLIII, da Constituiçao Federal, 
e detennina outras providências. 
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286197 José Ignácio Ferreira Dispõe sobre o Comitê da Bacia Tramitando 
Hidrográfica do Rio Doce e dá outras 
providências. 

287197 PedroSimon DispOe sobre a destinação de recur- Tramitando 
50S ao Programa Nacional de Ali-
mentaçao Escolar. 

288197 PedroSimon DispOe sobre advertência nas em- Tramitando 
balagens de baterias e pilhas eletro-
qulmicas. 

289/97 PedroSimon Altera a redaçAo do artigo 12 do Tramitando 
Código de Processo Civil (Lei nO 
5.869, de 11 de janeiro de 1973). 

290197 Leomar Quintanilha Cria a Escola Agrotécnica Federal de Tramitando 
Gurupi, no Estado do Tocantins. 

291/97 TeotOnio Vilela Filho Cria o Adicional de Melhoria Ambi- Tramitando 
ental - AMA. incidente sobre os pre-
ços de enda dos combustrveis fós-
seis e o Fundo de Apoio a Melhoria 
Ambiental - FAMA e da outras provi-
dências. 

292/97 Eduardo Suplicy Altera dispositivos da Lei nO 9.533 Tramitando 
que autoriza o Poder Executivo a 
conceder apoio financeiro aos Muni-
clpios que institulrem programas de 
garantia de renda mlnima associa-
dos a açOes socioeducativas. 

293/97 EsperidiAo Amin Trata da unificaçao das datas dos Tramitando 
vestibulares nas InstituiçOes Federais 
de Ensino Superior. 

294/97 Júlio Campos DispOe sobre o Adicional Tarifário e Tramitando 
dá outras providências. 

3) Emendados pela Câmara dos Deputados 
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292/81 6.183185 Itamar Franco 

61/85 8.041/86 Nelson carneiro 

47/88 4.569/89 Marco Maciel 

60/88 974/88 Itamar Franco 

110/88 . 3.803/89 Jarbas Passarinho 

112/88 4.243/89 lram Saraiva 

240/89 4.566189 . Márcio Lacerda 

Disciplina a fonnação de banco Tramitando 
de dados pessoais e respectivo 
uso das infonnações cadastra-
das. 

Acrescenta e modifica dispositivo Tramitando 
da Lei nO 5.010, de 30.5.66, que 
organiza a Justiça Federal de 
Primeira Instância, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçao ao parágrafo Tramitando 
único do art 1° do Decreto-Lei nO 
1.850, de 15 de janeiro de 1981, 
ao art 1°, seu parágrafo único, e 
ao art 3° do DecretcH.ei n° 
1.876, de 15 de]ulho de 1981, e 
ao § 4° do art 3° e inciso 11 do 
art. SO do Decreto-Lei nO 2.398, 
de 21 de dezembro de 1987. 

Detennina que o Poder Executi- Tramitando 
vo exija das representaçOes di-
plomáticas estrangeiras o cum-
primento da JegisJaçao trabalhis-
ta. 

Dispõe sobre o .depósito legal Tramitando'· 
, . de publicações na Biblioteca 

Nacional e dá outras providên-
cias. 

Concede incentivos fiscais ao Tramitando 
empregador que admitir .pessoas 

. '. portadoras de deficiência f1sica e 
maiores de sessenta anos, nas 
condiçOes que especifica. 

Estabelece prazo de dois anos 
para que as fábricas de alimentos 
adotem a técnica de costura ele
trOnica no acondicionamento de 
enlatados e detennina a impres
&ao, no rótUlo ou na parte externa 
da embalagem, do número de ' 
lote, da data de fabricaçAo e da 
validade do alimento acondiciona
do. 
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260189 4.881190 ComissAo Diretora 

Lei 9.507, de 
12.11.97, com veto 
parcial 

DispOe sobre 8 dernarcaçAo das Tramitando 
terras tradicionalmente ocupadas 
pelos Indios, e dá outras providên-
cias. 

983n189 1.815191 Fernando 
cardoso 

Henrique Altera dispositivos da Lei 3.071 , de Prejudicado 
1° de janeiro de 1916, e do De-

5191 3.589/93 Nelson carneiro 

83191 1.586191 Jutahy MagalhAes 

172/91 2.458/91 · Jutahy Magalhães 

273191 3.190192 Marluce Pinto 

297/91 3.403192 Francisco ROllemberg 

, 
• I l , 

creto-Lei nO 4.657, de 4 de setem-
bro de 1942, e dá outras pr0vi-
dências. 

Regulamenta 8 execuçAo do dis- Tramitando 
posto nos incisos I, 11 e 111 do 8rt. 
14da Constituiçao Federal. 

Altera a Lei nO 6.662, de 25 de Tramitando 
junho de 1979, que dispOe sobre a 
Polltica Nacional de Irrigação, e dá 
outras providências. 

Estabelece a obrigatoriedade de' Tramitando 
apresentação da declaração de 
rendimentos anual pelos gover-
nantes e dirigentes da Adminis-
tração Pública Federal. 

Transfere ao domlnio do Estado Tramitando 
de Roraima terras pertencentes à 
Uniao e dá outras providências. 

Dê prioridade de atendimento à Tramitando 
clientela que especifica e dá OU: , 

tras providências. 

98em 15.4.97, passou • tramitar em conjunto com o PLC 118184 (Código Civil). 
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318191 142/92 
(Complementar) 

Det'emlina os casos em que 
ças estrangeiras possam transitar Lei Complementar 
pelo território nacional ou nele nl 90,de1 1.10.97 
permanecer temporariamente, 
mediante permÍSl>áo do Presidente 
da República, independente da 
autorização do Congresso Nacio-
nal, nos termos do disposto nos 
arts. 21 , inciso IV, 49, inciso li, e 
84, inciso XXII, da Constituição 
Federal. 

10192 3.493193 Marco Maciel DispOe sobre o exerclcio da pro- Tramitando 
fissao de Bibliotecario e determina 
outras providências. 

146192 4.695194 Júnia Marise DispOe sobre a inclusAo do Vale Tramitando 
do Jequitinhonha do Estado de 
Minas Gerais na ilrea de atuaçao 
da Superintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste - SUDENE. 

~0193 4.204193 Milreio Lacerda ACrescenta parilgrafo ao art. 1.159 Prejudicado 
e inciso ao art. 1.162 da Lei nO 

191/96 147/97 
(Complementar) 

5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; di! nova 
redaçao ao art. 10 da Lei nO 3.071, 
de 1° de janeiro de 1916 - Código 
Civil; acrescenta inciso ao art. ~ 
da Lei nO 6.515, de 26 de dezem-
bro de 1977 (Lei do Divórcio); 
altera o inciso VIII e acrescenta 
inciso XII ao art. 80 da Lei nO 
6.015, de 31 de dezembro de 
1973 (Lei de Registros Públicos). 

lris Rezende e José Autoriza o Poder Executivo a criar Tramitando 
Roberto amJda a Região Administrativa Metropo

litana do Distrito Federal e Entor
no, e a instituir o Fundo Comple
mentar de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno, e dil 
outras providências. 

9gem 12.11 .97, passou. tramitar em conjunto com o PlC 118184 (Código Civil). 
'. 
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c) Projetos de Lei da Câmara 

1) De sessões legislativas anteriores 

23/90 (Anexado '926/88 Dá nova redaçao ao inciso 11 do parágrafo Prejudicado 
ao PLC 118/84) único do art. 258 da Lei nO 3.071 , de 1° de 

janeiro de '1'916 - Código Civil. 

28/90 (Anexado 2.158/89 'Dispõe . sobre, os efeitos civis do casamento Prejudicado 
ao PLC 118/84) religioso e determina outras providências . 

6/91 5.289/~ . Autoriza a ' rI!verSao ao Municlpio' de Três Tramitando 
Lagoas, no Estado de Mato GrossO do Sul, 

o 

do terreno qu~ menciona. 

8/91 3.657/8.9 Dispõe . sobr.e a extinçao progressiva dos Tramitando 
manicOmios ' e sua substituiçao por outros 

. recursos assistenciais e regulamenta a inter-
nação psiquiátrica compulsória. 

1 Em virtude do seu desarquivamento em 1.7.91, foram desarquivados, também, os Projetos de lei do Senado 
n° 110/81 e da Camara n° 134/81, arquivados em 1990 (art. 332 e 333, do RISF). Tendo em vista a sua apro
vaçao em 26.11 .97, os referidos projetos foram prejudicados. 
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sobre a edição e o processo 
(Complementar) vo das medidas provisórias previstas no art. 

62 da Constituição Federal e dá outras provi-
dências. 

43/91 4.163189 Regula o disposto no art. 5°, inciso VI, da Tramitando 
(tramltaçlo con- Constituição Federal e dá outras providênci-
junta com o PLS as. 
97191) 

56191 1.451/88 Disciplina a criaçao do Banco de Desenvol- Tramitando 
vimento do Centro-Oeste. 

76191 4.827190 DispOe sobre a regulamentaçao da atividade Tramitando 
de motorista e cobrador de transporte c0leti-
vo urbano e dá outras providências. 

95191 8.244/86 Cria, na Justiça do Trabalho, Juntas de Con- Tramitando 
(do Tribunal Su- ciliaçao e Julgamento Itinerantes. 
perIor do Traba-
lho) 
(ver PLC 51190) 

2133191 3.146191 Regula·a açao popular. Tramitando 

28192 1.703191 Revoga a Lei n° 8.043, de 15 de junho de Tramitando 
1990, que dispOe sobre a desapropriaçlo de 
imóvel no Municlpio de JaboatAo, Estado de 
Pernambuco, para atender ao deslocamento 
das famllias que atualmente residem em 
areas do Parque Nacional Histórico dos Gua-
rarapes. 

'32182 2.853189 DispOe sobre o abuso de poder, o forneci- Tramitando 
mento de informaçOes e c:ertidOes, o direito 
de resposta e o de reclamaçAo contra a 
prestaçAo de serviços públicos. 

475192 144191 Da nova redaçao aos §§ ~ e 5° do art. 164 Tramitando 
da ConsolidaçAo das Leis do Trabalho. 

2Em 11.4.95, passou a tramitar em conjunto com o PLC 34/93. 
3Em 18.4.95, passou a tramitar em conjunto com os PLCs 17/93, 41/94 e 32/95, e em 12.5.95, com o P:"C 
60194. 
"Em 12.5.95, passou a tr:amitarem conjunto com os PLCs 97/92; 10,25,38, 38, 41 , 71,93,118,151,154,206, 
208 e 211193; 32, 50,62, 63, 74, 94, 101, 108, 134, 135 e 142/94; 6, 7, 8, 9, 12, 19,22, 31195; e PLS 60 e 
,,' . ;. Em 18.9.97, passou a tramitar, também, com o PLC 73196. 
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89/92 1.757/91 Concede isenção d9 Imposto sobre Produtos Tramitando 
Industrializados e do Imposto de Importação 
relativamente a equipamentos e material 
educativo adquiridos por pessoas portadoras 
de deficiência, e dá outras providências. 

92/92 1.308188 DispOe sobre a remuneraçao tios profissio- Tramitando 
nais diplomados pelas escolas técnicas e 
industriais de nlvel médio e detennina outras 
providências. 

97/92 36/91 Acrescenta dispositivo ao art. 841 da Conso- Tramitando 
Vide PLC 75/92 lidaçAo das Leis do Trabalho. 

98/92 635/91 Altera o inciso I do art. 585 da Lei n° 5.869, Tramitando 
de 11.1.73 - Código de Processo Civil, e dá . 
outras providências. 

100/92 1.123/91 Da nova redaçAo ao art. 554 do Código de TramitaçAo so-
Processo Civil. brestada 

102/92 1.289/91 Amplia, para o estrangeiro em situaçao ilegal A Câmara dos De-
no território nacional, o prazo para requerer putados 
registro provisório. 

5120192 178/91 DispOe sobre a criaçao de associações e Prejudicado 
cooperativas, regulando o disposto no inciso 
XVIII do art. 5° da Constituiçao Federal. 

6123/92 542/91 DispOe sobre a regulamentaçao do disposto Tramitando 
no inciso XLII do art. 5° da Constituição Fe-
deral, sobre a prática do crime de racismo. 

124/92 636/91 Acrescenta parágrafo ao art. SO da Lei nO Tramitando 
5.969, de 11 de dezembro de 1973, tomando 
inexiglvel, antes da decisAo terminativa do 
recurso .interposto a ComissAo Especial de 
Recursos do PROAGRO, a divida oriunda do 
crédito rural. 

150/92 3.217/92 Prolbe a entrada e a navegaçao em embar- Tramitando 
caçOes com carga de plutOnio ou reslduos 
radioativos no mar territorial e na zona ec0-
nômica exclusiva· brasileira. 

5 Em 27.4.95, foi anexado ao PLC 118/84. 
6Em 14.6.95, passou a tramitar em conjunto com o PLC 147/93. 
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dical a que se refere os arts. 578 a 591 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprova-
da pelo Decreto-lei nR 5.452, de 1 R de maio 
de 1943. 

6/93 3.519/93 . Estabelece nonnas complementares para a Rejeitado (art. 10~, 
realizaçao do plebiscito que definirá a forma § 1°, do RISF) 
e o sistema de govemo. 

10/93 3.305/89 Acrescenta parágrafo ao art. 531 da Consoli- Tramitando 
Vide PLC 75192 daçao das Leis do Trabalho - CLT. 

11/93 3.053/84 DispOe sobre a publicaçao de nomes e foto- A Câmara dos De-
grafias de vitimas de crimes contra os cos- putados 
tumes. 

717/93 1.116/88 Estabelece prazo para a prestaçao de infor- Tramitando 
maçOes requeridas aos órgaos públicos e dá 
outras providências. 

820/93 1.439/88 Dá prioridade à concessao de canais de Tramitando 
emissoras às entidades educacionais. 

25/93 3.343/89 DispOe sobre o acréscimo de inciso VII ao Tramitando 
(do Presidente da art. 131 da Consolidaçao das Leis do Traba-
República) lho. 
Vide PLC 75/92 

29/93 1.395/88 Acrescenta parágrafo ao art. 1 ° da Lei nO Tramitando 
4.090, de 13.7.62, que instituiu a Gratificaçao 
de Natal para os trabalhadores. 

934/93 2.567/92 Altera a redaçao do art. 21 da Lei nO 4.717, Tramitando 
de 29.6.65, que regula a açao poP!Jlar. 

35/93 1.531/89 Assegura o acesso ao e",ame pré-natal e Tramitando 
vincula o auxllio-natalidade à sua realizaçao, 
nas condiçOes que especifica. 

36/93 3.111/89 Acrescenta parágrafos 2° e 3° ao art. 612 da Tramitando 
Vide PLC .75192 Consolidaçao das Leis do Tràbalho. 

7Em 18.4.95, passou a tramitar em conjunto com os PLCs 32/92, 41/94 e 32/95, e em 12.5.95, com o PLC 
60/94. 
8Em 16.8.95, passou a tramitar em conjunto com o PLS 109/95. 
9Em 11 .4.95, passou a tramitar em conjunto com o PLC 133/91 . 
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Vide PLC 75/92 

41/93 
Vide PLC 75/92 

42193 

44/93 

62193 

71/93 
Vide PLC 75/92 

1072193 

75/93 

77/93 " 
(Complementar) 

I. I' I 

1180/93 

1.502/89 

6.221/85 

4.908184 

1.725/91 

3.112/89 

4.068189 

5.813190 

caput art. 
Consolidação das Leis do Ttabalho, para 
determinar que o empregador deverá c0nce-
der férias ao empregado nos seis meses 
subseqüentes à data de aquisição do direito 
às mesmas. 

Dá nova redaçAo a dispositivo do art. 482, da Tramitando 
Consolid&çao das Leis do Trabalho. 

Estabelece medidas preventivas de proteçao Tramitando 
ao trabalho dos tripulantes de aeronaves de 
serviços agrlcolas. 

DispOe sobre o estatuto dos mineiros. Rejeitado (art. 254, 
do RISF) 

DispOe sobre a distribuiçAo do gás canaliza- Tramitando 
do. 

Acrescenta parágrafo ao art. 626 da Consoli- Tramitando 
daçAo das Leis do Trabalho. 

DispOe sobre o plantio de árvores ao longo Rejeitado 
.. das ' rodovias e ferrovias brasileiras e dá ou

tras proVidências: . 

Acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei nO A sançao 
8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir Veto total 
à . movimentaçao da conta vinculada ao 
FGTS do aposentado, na condiçao que es-

.. pecífica. 

174189"· ." Estabelece no,,;,as 'gerais aplicáveis ao im- Tramitando 
(Complementar) . posto sobré tránsmissao intervivos, a qual

quer titulo, por ato oneroso, de bens imóveis, 
por natureza· ou acessa0 flsica, e de direitos 
reàis sobre imóveis, ' exceto os de garantia, 
bem·corno·cessAo de direitos à sua aquisiçao 
-ITBI-IV. 

938/91 Obriga o Poder PúbliCO a publicar a lista dos Tramitando 
devedores da Fazenda Pública Federal, Es-
tadual e Municipal e de suas autarquias. 

10Em '16.8.95, pàssou a trámitar em conjunto com ó PLS 20/95. Em 24.9.97, foi desapensado, do projeto, o 
PLS20/95. . 
11 Em 22.7.97, uma vez atendida a diligência constante do RQS 1.043196, a matéria, que se encontrava s0-
brestada, voltou à sua tramitaçao normal, tendo sido despachado à CCJ. 
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Altera dispositivos da Lei nR 8.041, de 5 de 
junho de 1990, que dispõe sobre a organiza-
ção e funcionamento do Conselho da Repú-
blica. 

89/93 1.497/93 Institui, em todo território nacional, a notifica-
çao compulsória para os casos de intoxica-
çao humana por produtos e substancias 
qulmicas ou agentes biológicos, que tenham 
recebido atendimento hospitalar ou ambula-
torial e dê outras providências. 

93/93 1.116/91 Modifica a redaçao do art. 193 da Consolida-
Vide PLC 75192 çao das Leis do Trabalho. 

113/93 1.918/91 Disciplina o emprego de algemas e dê outras 
providências. 

118/93 666191 Acrescenta parágrafo ao art. 130 da Consoli-
Vide PLC 75192 daçao das Leis do Trabalho, permitindo que 

o perlodo de férias seja desdobrado em dois, 
com espaço de seis meses entre um e outro. 

121/93 1.403/91 Altera dispositivos da Lei nO 5.768, de 20 de 
dezembro de 1971, que "altera a legislaçAo 
sobre distribuiçao gratuita de prêmios medi-
ante rateio, vale-brinde ou concurso, a titulo 
de propaganda, estabelece normas de prole-
çao à poupança popular, e dê outras provi-
dências. 

122/93 1.700191 Determina .a devoluçao aos legltimos propri-
etários dos valores relativos ao Fundo 157 e 
dê outras providências. 

12141/93 1.719/91 DispOe sobre a jornada, condiçOes de traba-
lho e pi~-.aIJ.ria1 dos t(lcnicos e auxiliares de 
enfermagem.e determina outras providênci-
as. 

13147/93 . 1.810191 · Acrescenta dispositivos à Lei n° 7.716, d~ ~ . 
de janeiro de 1989, que "define os crimes 
resultantes de preconceito de raça e de cor". 

151/93 924/88 Revoga o art. 318 da Consolidaçao das Léis 
Vide PLC 75192 do Trabalho. 

12 Em 26.3.96, passou a tramitar em conjunto com os PLS nOS 311 e 326/95. 
13Em 14.6 .95, passou a tramitar em conjunto com o PLC 123/92. 
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154/93 568191 Dá nova redação ao art. 73 da Consolidação Tramitando 
Vide PLC 75/92 das Leis do Trabalho. 

156193 1.036/91 Mera o art. 7" da Lei nO 5.889, de 8 de junho Tramitando 
de 1973, que institui normas reguladoras do 
trabalho rural. 

164/93 1.211/88 Acrescenta dispositivo ao art. 232 do Código Tramitando 
de Processo Civil. 

186/93 2.384/91 Mera dispositivos da Lei nO 8.245, de 18 de Tramitando 
outubro de 1991, que "dispOe sobre as Ioca-
çOes dos imóveis urbanos e os procedimen-
tos a elas pertinentes". 

189/93 2.839/92 DispOe sobre a expediçAo de certidOes pelos Tramitando 
distribuidores clveis e dá outras providências. 

190/93 2.816/92 DispOe sobre fomecimento gratuito de regi5- AsançAo 
tros extemporaneos de nascimento. Lei n° 9.465, de 

7.7.97 

14197/93 1.210/91 Obriga os terminais de recepçao de embar- Tramitando 
que de petróleo e seus derivados a disporem 
de unidades de combate à poluiçao das 
águas. 

198/93 74191 Agrava a mora salarial da empresa na reinei- Tramitando 
ciência. 

202/93 562/91 Dá nova redaçAo ao art. 11 do DecretcHei n° Tramitando 
.1.968, de 23 dá novembro de 1982, que alte-
ra a ' legislaçAo do imposto de renda de pes-
soa flsica 'residenle ót.i dOmiciliada no Brasil 
e dá outras providências. . ' . 

204/93 731/91- Acrescenta paragrafos 'ao art. 6" da Lei n° Rejeitado (art. 254, 
605, de 5 de janeiro de 1949, que dispOe so- do RISF) 
bre o repouso semanal remunerado. 

206193 478/91 Mera o art. 472 da CO'n'solidaçAo das Leis do Tramitando 
Vide PLC 75/92 Trabalho. , . 
208/93 2.266/91 Mera a redaçAo do art. 659 da ConsolidaçAo Tramitando 

Vide PLC 75/92 . . . das Leis do Trabalho. 

14 Em 15.4.97, passou a tamitar em conjunto com o PLC 37/96. 
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211/93 1.231/88 Dá nova redação ao § 1 a do art. 389 da Con- Tramitando 
Vide PLC 75/92 solidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei na 5.452, de 1 a de maio de 
1943. 

213/93 2.512/89 Dispõe sobre a aquisiçao e a doaçao de ter- Rejeitado 
ras públicas federais às Prefeituras Munici-
pais e dá outras providências. 

15222193 4.782190 Dispõe sobre a capacidade jurldica da mu- Prejudicado 
(do Presidente da Iher, mediante alteraçOes na Lei de Introdu-
República) çao do Código Civil e no Código Civil. 

229/93 1.620/91 Cria o ticket café com leite para os bóias- Tramitando 
frias. 

243/93 2.267/89 Dispõe sobre as medidas aplicáveis às em- Tramitando 
presas beneficiárias de recursos dos Fundos 
de Investimentos e dá outras providências. 

10/94 2.395/91 Dispõe sobre remuneraçao mlnima do As- Tramitando 
sistente Social. 

32/94 3.283/92 Altera disposiçao do art. 867 da Consolida- Tramitando 
Vide PLC 75/92 çao das Leis de? Trabalho, aprovada pelo De-

creto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943. 

1641/94 1n192 Disciplina as reclamaçOes relativas à presta- Tramitando 
çao de serviços públicos, regulando o § 3° do 
art. 37 da Constituiçao Federal. 

42/94 432/91 Dispõe sobre a jomada de trabalho dos gráfi- Tramitando 
cos, programadores e operadores que ope-
rem computadores ou outros equipamentos . . coin terminal de vldeo . 

45194 648/91 DispÕe sobre a necessidade de apuraçao de Tramitando 
falta grave para dispensa de dirigente e re-
presentante sindical, e dá outras providênci-
as. . . 

47/94 1.1n/91 Dispõe sobre o exerclcio profissional do T éc- Tramitando 
nico de Segurança Patrimonial e dá outras 
providências. 

15 Em 27.4.95, foi anexado ao PLC 118/84. 
16Em 18.4.95, passou a tramitar em conjunto com os PLCs 32/92, 17/93 e 32/95, e em 12.5.95, com o PLC 
60/94. 
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50/94 1.844191 Acrescenta § 3G ao art. 2iI da Consolidação Tramitando 
Vide PLC 75/92 das Leis do Trabalho, dispondo sobre execu- ' 

ção trabalhista. 

52/94 2.161/91 DispOe sobre o arquivamento e a eliminação Tramitando 
de processos judiciais. 

58/94 2.581/92 Revoga artigos do Titulo V da Consolidação Tramitando 
das Leis do Traba.lho - CLT que tratam da 
organizaçao sindical. 

59/94 3.123/92 DispOe sobre o prazo de publicaçlo, pela A Câmara dos De-
Secretaria da Receita Federal, dos modelos putados 
de Declaração do Imposto de Renda. 

1760/94 3.125/92 DispOe sobre o fornecimento de certidOes Tramitando 
pelas repartições públicas, regulamentando o 
art. 5°, inciso XXXIV, da Constituiçlo Fede-
ral. 

62/94 3.561/93 Concede ao trabalhador direito a repouso Tramitando 
Vide PLC 75/92 remunerado no dia definido por lei corno de 

homenagem à sua categoria profissional. 

63/94 3.614/93 Acrescenta inciso VII ao art. 473 da Consoli- Tramitando 
Vide PLC 75/92 daçêo das Leis do Trabalho, pennitindo ao 

empregado faltar ao serviço, pelo tempo ne-
cessário, quando tiver de comparecer a juizo. 

74/94 5.205190 Acrescenta paràgrafo ao art. 482 da Consoli- Tramitando 
Vide PLC 75/92 daçêo das Leis do Trabalho - CLT, que trata 

da rescisAo do contrato de trabalho por justa 
causa. 

81/94 3.434/92 Altera a ConSolidaçêo das Leis do Trabalho, A Câmara dos De-
dispondo sobre o jus postulandi, a assistên- putados 
eia judiciària e a representaçêo dos menores 
no foro trabalhista. 

94/94 1.306/91 Acrescenta § 2° ao art. 482 da Consolidação Tramitando 
Vide PLC 75/92 das Leis do Trabalho. 

17Em 12.5.95, passou a tramitar em conjunto com o PLC 32/92, que já tramitava em conjunto com os PLCs nOs 
17/93, 41/94 e 32/95. 
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96194 3.643/93 

100/94 1.483/91 

101/94 408191 
Vide PLC 75/92 

105/94 1.804/91 

108194 4.481/89 
Vide PLC 75/92 

110/94 1.339/91 

115/94 3.358/92 

134/94 153/91 
Vide PLC 75/92 

135/94 92/91 
Vide PLC 75/92 

140/94 2.072/89 

142/94 3.113/89 
Vide PLC 75/92 

6/95 5.814/90 
Vide PLC 75/92 

Altera a Lei nV 7.998, de 11 de janeiro de Tramitando 
1990, que "regula o Programa do Seguro-
Desemprego, o Abono Salarial, institui o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, e 
dá outras providências". 

Fixa piso salarial para o jornalista e dá outras Rejeitado (Art. 254, 
providências. do RISF) 

Acrescenta parágrafo único ao art. 846 da Tramitando 
Consolidaçao das Leis do Trabalho, para 
permitir, na ausência de acordo, o julga-
mento imediato das reclamações de natureza 
unicamente salarial. 

Concede adicional de periculosidade aos Tramitando 
empregados que especifica. 

Acrescenta inciso VII ao art. 473 da Consoli- Tramitando 
daçao das Leis do Trabalho. 

Concede adicional de periculosidade aos A sançao 
carteiros, alterando o art. 193 da Consolida- Veto total 
çao das Leis do Trabalho. 

Acrescenta exigência para a adoça0 interna- Tramitando 
cional. 

Dá nova redaçao ao parágrafo único do art. Tramitando 
482 da Consolidaçao das Leis do Trabalho. 

Dá nova redaçao ao § 1° do art. 651 da Con- Tramitando 
solidaçao das Leis do Trabalho. 

Regulamenta a profissao de arqueólogo e dá A Câmara dos De-
outras providências. putados 

Introduz artigo nas Disposições Especiais do Tramitando 
Capitulo IX da Consolidaçao das Leis do 
Trabalho. 

Altera o art. 167 do Capitulo V do Titulo 11 da Tramitando 
Consolidaçao das Leis do Trabalho. 
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Vide PlC 75192 

8/95 100/91 
Vide PlC 75/92 

9/95 367/91 
Vide PlC 75/92 

12/95 1.387/91 
Vide PlC 75/92 

13/95 1.919/91 

15/95 1.504/91 

18/95 2.090/91 

19/95 3.751/93 
Vide PlC 75/92 

22195 2.881/92 
Vide PlC 75/92 

25/95 2.331/91 

27/95 1.540/91 

He1lfOOa os arts. 723, 724 e 725 
lei n2 5.452, de 12 de maio. de 1943, que 
aprova a Consolidação das leis do Trabalho. 

Revoga o parágrafo único do art. 482 da Tramitando 
Consolidaçao das leis do Trabalho. 

Altera dispositivos da Consolidaçao das leis Tramitando 
do Trabalho, referentes a remuneraçao de 
perlodos incompletos de férias. 

DispOe sobre a responsabilidade penal do Tramitando 
empregador, nos termos do art. 132 do Códi-
go Penal, em casos de acidente de trabalho 
por falta de equipamento de proteçao indivi-
duai, acrescentando parágrafo único ao art. 
166 da Consolidaçao das leis do Trabalho -
CLT. 

Cria o Programa Nacional para atividades de Tramitando 
ExtensA<> Universitária em Saúde, na 
AmazOnia legal. 

Prolbe a captura de mamlferos aquáticos das Tramitando 
Ordens Sirênia, Camlvora e Cetácea, e de 
répteis da Ordem Chelonia, em território bra-
sileiro, e dá outras providências. 

Regulamenta o exerclcio profissional do his- Tramitando 
totecnologista e dá outras providências. 

Acrescenta parágrafos ao art. 168 da Conso- Tramitando 
lidaçao das leis do Trabalho, dispondo sobre 
exames médicos do empregado. 

Inclui parágrafo único ao art. 400 da Consoli- Tramitando 
daçao das leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Iei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, 
para criar incentivo fiscal e dá outras provi-
dências. 

DispOe sobre a criaçao de Área de Proteçao Á Câmara dos De
Ambiental - APA no Distrito de Joaquim EgI- putados 
dio, Municlpio de Campinas, Estado de São 
Paulo. 

DispOe sobre o acesso das entidades sindi- Tramitando 
cais ás informações provenientes dos regis-
tros administrativos que especifica e dá ou-
tras providências. 
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31/95 1.681/91 
Vide PlC 75/92 

1832/95 1.674/91 

36/95 2.734/92 

42/95 2.560/89 

44/95 3.051/89 

50/95 2.001/91 

55/95 3.999/93 

59/95 4.465/89 

60/95 4.805190 

61/95 803/91 

Dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil e 
dá oUtras providências. 

Dá nova redaçao ao § 1° do art. 239 da Con- Tramitando 
soIidaçAo das leis do Trabalho. 

Regulamenta o inciso XXXIII do art. 5° da Tramitando 
Constituiçao Federal. 

Acrescenta dispositivo ao art. 2° da lei nO Rejeitado (art. 254, 
4.771, de 15 de setembro de 1965, que ins- do RISF) 
titui o novo Código Florestal. 

DispOe sobre a apresentaçao de receituário A sançao 
agronômico para obtençAo de financiamento Veto total 
agrfcola e dá outras providências. 

DispOe sobre as Colônias, FederaçOes e A Câmara dos De
Confederaçao Nacional dos Pescadores, re- putados 
gulamentando o parágrafo único do art. ao da 
Constituiçao Federal. 

Introduz alteraçOes na lei nO 7.998, de 11 de Tramitando 
janeiro de 1990, que institui o seguro-
desemprego, visando a estender o beneffcio 
ao empregado doméstico e dá outras provi-
dências. 

DispOe sobre as funçOes de magistério para Tramitando 
efeito do disposto no art. 56 da lei n° 8.213, 
de 24 de julho de 1991. 

Altera dispositivos da lei nO 4.870, de 1° de Tramitando 
dezembro de 1965, para a criaçAo do Con-
selho de Assistência Social aos Trabalhado-
res da Agroindústria Canavieira (cana-de-
açúcar, álcool e açúcar). 

Institui a gratificaçao de adicional por tempo Tramitando 
de serviço aos empregados em geral e dá 
outras providências. 

DispOe sobre a divulgaçAo dos principais de- Tramitando 
vedores junto à Secretaria da Receita Fede-
ral, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério 
da Previdência e Assistência Social e à Caixa 
Econômica Federal e dá outras providências. 

18Em 18.4.95, passou a tramitar em conjunto com os PlCs 32/92, 17/93 e 41/94, e em 12.5.95, com o PlC 
60194. 
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1"62195 Dispõe sobre as sanções penais e adminis-
(do Presidente da trativas derivadas de condutas e atividades 
República) lesivas ao meio ambiente, e dá outras provi-

dências. 

67/95 383/91 Regulamenta o exerclcio profissional da acu-
puntura e determina outras providências. 

2068/95 945/91 Dispensa pacto antenupcial nos casos que 
indica. 

72195 3.129/92 Disciplina os anúncios de oferta de emprego. 

73/95 3.180/92 Disciplina a publicaçao das despesas com 
pessoal da Uniao e dá outras providências. 

76/95 4.228/93 Altera a redaçao do art. 2" da Lei nO 5.698, de 
31 de agosto de 1971, que dispõe sobre as 
prestaçOes devidas a ex-combatente segura-
do da previdência social e dá outras provi-
dências. 

77/95 4.329/93 Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserçAo 
de dados sobre a ediçao nas publicaçOes de 
órgaos e entidades da Administraçao Pública 
Federal. 

82/95 3.016/92 Dá nova redaçao ao art. 58 da Consolidaçao 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Oecre-
to-lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943. 

93/95 4.235/93 Altera a Lei nO 8.432, de 11 de junho de 
(do TST) 1992, para redefinir as jurisdiçOes das Juntas 

de Conciliaçao e Julgamento nas Regiões da 
Justiça do Trabalho e da outras providências. 

96/95 2.235/91 Acrescenta parágrafos ao art. 163 da Conso-
lidaçao das Leis do Trabalho, que trata da 
obrigaçao das empresas de manter serviços 
especializados em segurança e medicina do 
trabalho. 

101/95 1.920/91 Dispõe sobre a jomada de trabSlho e outros 
aspectos referentes à organizaçAo do traba-
lho e das condições ambientais dos trabalha-
dores que realizam suas atividades continu-
amente em terminais de vldeo. 

19 Em 12.12.95, passou a tramitar em conjunto com o PLS 164/95. 
20Anexado, em 5.6.95, ao PLC 118/84. 
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Tramitando 

Prejudicado 

Tramitando 

Rejeitado 

Tramitando 

Tramitando 

TramitandO 

A Câmara dos De-
pulados 

Tramitando 

Tramitando 



104/95 3.969/93 

113/95 5.920190 

21 114/95 2.142/91 

119/95 642/95 

1~ 1.727/91 

~1~ 724/95 
(do Presidente da 
República) 

1~ 200195 
(do Presidente da 
República) 

15/96 1.354/95 
(do Presidente da 
República) 

16/96 2.94~ 

a a 
Comissão Nacional de Residência Odontoló- pulados 
gica e detennina outras providências. 

Detennina que as Câmaras MunicipaiS sejam A sançao 
obrigatoriamente notificadas da IiberaçaC> de Lei nO 9.452, de 
recursos federais para os respectivos Muni- 20.3.97 
clpios e dá outras providências. 

DispOe sobre o processo de trabalho nas Tramitando 
açOes que envolvam demissão por justa cau-
sa e dá outras providências. 

DispOe sobre a manutençaC> de empregados Tramitando 
em convênios médicos e dá outras providên-
cias. 

Redireciona recursos do Sistema de Apoio às Tramitando 
Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e dá 
outras providências. 

Institui para os Estados, Distrito Federal e Tramitando 
Municlpios, compen&açao financeira pela 
geraçaC> de energia elétrica em centrais nu-
cleares. 

Define os crimes de especial gravidade e Tramitando 
altera dispositivos do Decreto-lei n° 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 

Dispõe sobre a proteçao da propriedade in- Tramitando 
telectual de programa de computador, sua 
comercialização no Pais, e dá outras provi-
dências. 

DispOe sobre a remuneraçaC> da Policia Civil Tramitando 
dos extintos territórios federais e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre a compen&açao financeira en- A Câmara dos De
ire os sistemas de previdência social, nos putados 
casos de contagem reciproca do tempo de 
contribuição para efeito de aposentadoria, e 
dá outras providências. 

21 Em 4.9.97, passou a tramitar em conjunto com o PLS 177/97. Em 6.11 .97, passou a tramitar, também, em 
conjunto com os PLS n° 15, 17, 50 e 11~; e 197/97. 
~ Em 3.12.96, passou a tramitar em conjunto com o PLS 104/95. 
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22196 177/95 

25196 3.729/93 

26/96 131/95 

~9/96 382/91 

2431/96 1.417/96 
(CPI destinada a 
investigar a situa-
çAo dos bingos 
no Brasil) 

2535196 700/95 

36196 5.071190 

2637/96 2.891/92 
(do Presidente da 
República) 

Toma obrigatória a nas bulas dos 
medicarrientos que especifica. de advertên- putados 
cia aos fumantes sobre os riscos do taba-
gismo em relação a determinadas patologi-
as. 

Altera o art. 2" da Lei nO 8.501 : de 30 de no- A camara dos De
vembro de 1992, que dispOe sobre a utiliza- pulados 
çAo de cadéver nao. reclamado, para fins de 
estudos ou pesquisas cientificas e da outras 
providências. 

Altera o art. 1° da Lei n° 8.287, de 20 de de- Tramitando 
zembro de 1991, que dispOe sobre a con-
cessa0 do beneficio de seguro-desemprego 
a pescadores artesanais, durante os perlo- . 
dos de defeso. 

DispOe sobre a indenizaçAo à companheira Tramitando 
ou ao companheiro, no caso de acidente de 
trabalho ou de transporte, com a morte do 
segurado na Previdência Social. 

DispOe sobre o acesso ao mercado de tra- Tramitando 
balho e determina outras providências. 

DispOe sobre o jogo de bingo e dá outras Tramitando 
providências. 

Acrescenta inciso X ao § 10 do art. 178 do Prejudicado 
Código Civil. 

DispOe sobre a proteçao das cavidades natu- Tramitando 
rais subterrêneas, em conformidade com o 
inciso X do art. 20 e o inciso V do art. 216, da 
Constituiçao Federal e dá outras providênci-
as. 

DispOe sobre a prevençAo, o controle e a Tramitando 
fiscalizaçAo da poIuiçao causada por lança-
mento de petróleo e seus derivados e outras 
substancias nocivas em águas sob jurisdiçao 
nacional e dá outras providências. 

23 Em 18.6.97, passou a tramitar em conjunto com o PLS 147/95. 
24 Em 7.8.96, passou a tramitar em conjunto com o PLS 175/95. 
25 Em 24.4.97, foi anexado ao PLC 118/84. 
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Acrescenta parágrafos ao art. 928 da Lei nI' 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil. 

40196 3.653/93 Acrescenta parágrafo ao art. 2" da Lei n° 
5.553, de 6 de dezembro de 1968, que dis-
pOe sobre a apresentaçao e uso de doeu-
mentos de identificaçao pessoal. 

41196 190/95 Prolbe a comercializaçao de bebidas alcoóli-
cas ao longo das rodovias federais, salvo em 
perlmetros urbanos. 

42/96 266/95 DispOe sobre o depósito e venda de veiculo 
apreendido pelos DETRAN, em todo o terri-
t6rio nacional. 

43/96 387/91 DispOe sobre a obrigatoriedade da mençao 
do nome do dublador em espetáculos filma-
dos ou televisados. 

2844/96 4.622/94 DispOe sobre a veiculaçao de mensagem 
voltada à educaçao para o transito. 

45196 57/95 Acrescenta inciso ao art. 473 da Consolida-
çao das Leis do Trabalho - CLT. 

47196 1.229/95 Altera a Lei nO 7.565, de 19 de dezembro de 
(do Presidente da 1986, para incluir hipótese de destruiçao de 
República) aeronave. 

2948196 4.716/94 Define os crimes de tortura e dá outras pro-
(do Presidente da vidências. 
República) 

3049/96 2.085196 Extingue o Instituto de Previdência dos Con-
gressistas - IPC, e dá outras providências. 

26 Em 15.4.97, passou a tramitar em conjunto com o PLC 197/93 
27 Em 15.1.97, passou a tramitar em conjunto com o PLS 44/96. 
28 Em 16.10.97, passou a tramitar em conjunto com o PLS 112/97. 
29 Em 23.7.96, passou a tramitar em conjunto com o PLS 190/95. 
30 Em 25.2.97, passou a tramitar em conjunto com os PLS 191/95 e 33/96.' 
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putados 

Asança<> 
Lei nO 9.453, de 
20.3.97 

Prejudicado (art. 
334, "b", do RISF) 

Tramitando 

Asançao 
Veto total 

Tramitando 

Asança<> 
Lei nO 9.471, de 
14.7.97 

Tramitando 

Asançao 
Lei n° 9.455, de 
7.4.97 

A Câmara dos De-
putados 
Lei nO 9.506, de 
30.10.97 



Regulamenta o da profissão de 
Classificador de Produtos Vegetais a que se 
referem as Leis n2s 5.025, de 10 de junho de 
1966, e 6.305, de 15 de dezembro de 1975, 
e dá outras providências. 

31 55196 4.004/93 Toma obrigatória a inclusa<> do ensino da Tramitando 
(do Presidente da IIngua espanhola nos currlculos plenos dos 
República) estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus. 

60/96 1.643/96 Altera o art. 883 da Lei n° 5.869, de 11 de Tramitando 
janeiro de 1973, que institui o Código de Pro-
cesso Civil. 

63/96 1.243/95 DispOe sobre a transferência de recursos Tramitando 
federais destinados aos programas de ali-
mentaçao escolar e do livro didático e ao 
programa do leite. 

67/96 1.803/96 Altera dispositivo da Lei nO 6.450, de 14 de Tramitando 
(do Presidente da outubro de 1977, e dá outras providências. 
República) 

69/96 3.074/92 Altera dispositivo do Código de Processo Pe- Tramitando 
nal, dispondo sobre o local em que os réus 
deverao estar sentados durante as audiênci-
as e sessOes. 

71/96 1.838/96 Institui o Fundo de Aposentadoria Programa- A sançao em 
(do Presidente da da Individual - FAPI e o Plano de Incentivo à 8.7.97 
República) Aposentadoria Programada Individual, e dá Lei nO 9.477, de 

outras providências. 24.7.97 

72/96 925/95 Altera o art. 82 da Lei nO 7.210, de 11 de ju- Asançao 
lho de 1984, que institui a Lei de Execuçao Lei n° 9.460, de 
Penal. 4.6.97 

73/96 145/95 Revoga o art. 318 da Consolidaçao das Leis Tramitando 
Vide PLC 75/92 do Trabalho. 

74/96 302195 DispOe sobre a suspensao da Carteira Naci- Prejudicado (art. 
onal de Habilitaçao, nas condições que es- 334, "b", do RISF) 
pecifica. 

75/96 360/95 DispOe sobre a obrigatoriedade do uso de Tramitando 
colete à prova de bala por profissiionais nas 
condições que especifica, e dá outras provi-
dências. 

31 Em 8.10.96, passou a tramitar em conjunto com o PLS 38/95. 
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Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
do número telefônico e do endereço do putados 
PROCON, por parte dos estabelecimentos 
comerciais e de prestação de serviços. 

77/96 589195 Dá nova redação ao art. 30 do Código de Tramitando 
Processo Civil. 

78/96 565195 Altera o art. 19 da Lei n° 1.533, de 31 de de- Tramitando 
zembrode 1951. 

79/96 459195 Regula o disposto no inciso 11 do art. 20 da Tramitando 
Constituição Federal, dispondo sobre as ter-
ras devolutas sob o domlnio da UniAo. 

80196 420195 Obriga as empresas distribuidoras de gás Tramitando 
liqUefeito de petróleo - GLP ou de gás natural 
a lacrar os botijOes e requalificá-Ios e dá ou-
tras providências. 

81/96 54195 Dá nova redação ao art. 11 da Consolidação Tramitando 
das Leis do Trabalho e determina outras pre-
vidências. 

82/96 968/91 Dispõe sobre a uniformização de preços de Tramitando 
asfalto nos Municlpios da AmazOnia Legal e 
dá outras providências. 

83196 407/95 Dispõe sobre a exigência de dados nos ra- Tramitando 
ceituários médicos. 

86196 1.536/96 Altera o § 1° do art. 39 da Lei nO 8.935, de 18 Tramitando 
de novembro de 1994, que regulamenta o 
art. 236 da Constituição Federal, dispondo 
sobre serviços notariais e de registro. 

88/96 1.240/95 Altera os arts. 1° e 20 da Lei nO 7.716, de 5 A sanção 
de janeiro de 1989, que define os crimes ra- Lei n° 9.459, de 
sultantes de preconceito de raça ou de cor, e 13.5.97 
acrescenta parágrafo ao art. 140 do Decreto-
lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

3289/96 667/95 Autoriza o Governo Federal a conceder apoio A camara dos De-
financeiro ao Distrito Federal e aos Municl- putados 
pios que institulrem programa de garantia de 
renda mlnima associado a ações sócio-
educativas. 

32 Em 15.1.97, passou a tramitar em conjunto com os PLS 236/95, 84 e 201/96. 

270 



91/96 4.652194 

33 34g3/96 1.724/96 
(do Presidente da 
República) 

1.325195 

95196 770/95 

96196 826/95 

97/96 1.147/95 

98196 917/95 

99196 626/95 

100/96 1.275195 

101/96 1.708/91 

Dispõe sobre a legalização da prática de jo- Tramitando 
gos de azar e dá outras providências. 

DispOe sobre o contrato de trabalho por pra- Tramitando 
zo determinado e dá outras providências. 

Institui a Lei de Proteçao de Cultivares e dá 
outras providências. 

DispOe sobre a obrigatoriedade de as institui
ções privadas de educaçAo beneficiárias de 
isenção de impostos terem em seus conse
lhos fiscais representante do corpo discente. 

A camara dos De
putados 
Lei nO 9.456, de 
25.4.97 

Tramitando 

DispOe sobre o julgamento das contas dos Tramitando 
responsáveis por bens, dinheiros e valores 
públicos. 

Altera dispositivos da Lei nO 8.971, de 29 de Tramitando 
dezembro de 1994, e da Lei nO 3.071, de 1° 
de janeiro de 1916 - Código Civil, para ga-
rantir ao companheiro ou companheira o di-
reito à meaçao dos bens reunidos na cona-
tancia da uniao e dá outras providências. 

Define competência, regulamenta os serviços A sançlo 
concementes ao protesto de tltulos e outros Lei nO 9.492, de 
documentos de divida e dá outros providên- 10.9.97 
cias. 

Altera a Lei n° 8.913, de 12 de julho de 1994, Tramitando 
que dispOe sobre a municipalizaçao da me-
renda escolar. 

DispOe sobre o serviço voluntario e dá ou
tras providências. 

Define condiçOes para o lançamento de 
esgotos e a disposição de reslduos sóli
dos, e dá outras providências. 

Tramitando 

Tramitando 

33 Em 6.5.97, passou a tramitar em conjunto com o PLS 239/95 e o PLS 188/96. 
34 Em 24.6.97, o PLS 188/96 foi desapensado do PLC 93/96 e do PLS 239/95. Na mesma data, passaram a 
tramitar em conjunto, o Projeto de Lei da Camara nO 93/96 com os do Senado nOs 239/95 e 42/96. 
35 Em 22.1.97, passou a tramitarem conjunto com o PLS 199/95. 
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para causas perante 
os juizados especiais cíveis e dá outras 
providências. 

103196 1.667/96 Altera o art. 58 da Lei nO 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, que dispõe sobre os 
Registros Públicos e dá outras providênci-
as. 

104196 1.685/96 Dispõe sobre a reduçao de despesas car-
torárias com as escrituras públicas e os 
registros imobiliários para a aquisiçao de 
imóvel construído pelo sistema de mutirao 
nos programas habitacionais para famllias 
de baixa renda. 

37105196 1.873/91 Dispõe sobre a prevençao, o tratamento, a 
fiscalização, o controle e a repressao do 
tráfico iIIcito e do uso indevido de entorpe-
centes e drogas afins, e dá outras provi-
dências. 

106196 622/95 Altera dispositivos da Lei nO 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre 
as sociedades por açOes e da Lei nO 6.385, 
de 7 de dezembro de 1976, que dispõe 
sobre o mercado de valores mobiliários e 
cria a Comissao de Valores Mobiliários. 

107/96 1.697196 Altera a Lei nO 8.935, de 18 de novembro 
de 1994, que regulamenta o art. 236 da 
Constituiçao Federal, dispondo sobre ser-
viços notariais e de registro. 

1/97 1.131/95 Altera disposititivos da Lei nO 8.212, de 24 
de julho de 1991, que dispõe sobre a or-
ganizaçao da Seguridade Social, institui 
Plano de Custeio e dá outras providências. 

2/97 1.301/95 Dispõe sobre a obrigatoriedade de partici-
paçao em curso de prevençao ao uso de 
drogas e álcool aos motoristas que, alcoo-
lizados ou sob efeito de outra substancia 
química, provoquem acidente de transito. 

36 Em 10.12.97, passou a tramitar em conjunto com o PLS 187/97. 
37 Em 11 .9.97, passou a tramitar em conjunto com o PLS 154/97. 
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Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Asançao 
Lei nO 9.457, de 
5.5.97 

Tramitando 

Asançao 
Lei nO 9.476, de 
23.7.97, com veto 
parcial 

Tramitando 



3/97 1.863/91 
(do Presidente da 
República) 

4/97 4.476/94 

lII2) da presente sessao legislativa 

5/97 
(do Presidente da 
República) 

6/97 2.142/96 
(do Presidente da 
RepÚblica) 

7/97 4.586/90 
(do Presidente da 
República) 

8/97 1.069/91 

9/97 172/95 

10/97 241/95 

Dá nova redaçao ao inciso I do art 10 da 
Lei nO 6.302, de 15 de dezembro de 1975, 
que disp6e sobre as promoçOes dos ofici
ais da ativa do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal, e dá outras providênci
as. 

Autoriza o Poder Executivo Federal a re
verter em favor da Sociedade Japonesa de 
Santos, no Estado de sao Paulo, o imóvel 
que menciona. 

Dá nova redação ao inciso I do art. 22 da 
Lei nO 8.829, de 22 de dezembro de 1993, 
que cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as 
Carreiras de Oficial de Chancelaria e de 
Assistente de Chancelaria. 

Disp6e sobre a polltica energética nacio
nal, as atividades relativas ao monopólio 
do petróleo, institui o Conselho Nacional 
de Polltica Energética e a Agência Nacio
nal do Petróleo e dá outras providências. 

Disp6e sobre o transporte Multimodal de 
Cargas e dá outras providências. 

DispOe sobre a implantaçao e a gestao do 
Parque Histórico Nacional dos Guarara
peso 

Mera o parágrafo único do art SO da Lei n° 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que 
dispOe sobre a organizaçao da Assistência 
Social e dá outras providências. 

Revoga dispositivos do Decreto-lei n° 
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código 
de Processo Penal, referentes ao exerclcio 
do direito de queixa pela mulher. 

Retirado pelo autor 
(MS F nO 70/97 
276/97 na origem) 

Tramitando 

Lei nO 9.458, de 
9.5.97 

A sançao em 
16.7.97 
Lei nO 9.478, de 
6.8.97, com veto 
parcial 

Tramitando 

Àsançao 
Lei nO 9.497, de 
11.9.97, com veto 
parcial 

Tramitando 

Asançao 
Lei nO 9.520, de 
27.11 .97 

38 Os PLC de nOs 28 a 31/97, foram apresentados durante a 5- Sessao Legislativa Extraordinária da so- Le
gislatu, realizada no perlodo de 1° a 25.7.97. 
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11197 265195 Dispõe sobre a destinação do produto da Tramitando 
alienação de terras devolutas da União. 

12/97 982195 Acrescenta dispositivo à Lei nlI 6.494, de 7 Tramitando 
de dezembro de 1977, que dispõe sobre 
os estágios de estudantes, alterada pela 
Lei n2 8.859, de 23 de março de 1994. 

13197 1.607196 Revoga o art. 27 do Decreto-lei n2 3.688, Àsançio 
de 3 de outubro de 1941 - Lei das Contra- Lei nlI 9.521, de 
vençóes Penais. 27.11.97 

14197 1.086195 Altera dispositivos da Lei nlI 2.180, de 5 de Àsançio 
(do Presidente da fevereiro de 1954, que dispõe sobre o Tri- Lei nlI 9.578, de 
República) bunal Marítimo. 19.12.97 

15197 1.078195 Acrescenta parágrafo único ao arl 95 da Tramitando 
Lei n2 9.099, de 26 de setembro de 1995, 
que dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais e dá outras providênci-
as. 

16197 1.936196 Define mecanismos para a implementação À sanção em 
(do Presidente da do Estatuto dos Refugiados de 1951, e 15.7.97 
República) determina outras providências. Lei nlI 9.474, de 

22.7.97 

17197 1.435196 Autoriza o Poder Executivo a doar esto- À sanção 
(do Presidellte da ques públicos de alimentos, nas condições Lei nlI 9.461, de 
República) que menciona. 13.6.97 

18197 4.797194 Dispõe sobre a reestruturação da Justiça Tramitando 
(do SUperior Tri- Federal de Primeiro Grau da 11 Região, e 
bunal de Justiça) dá outras providências. 

19/97 2.843197 Autoriza o Presidente da República a pro- Àsançio 
(do Presidente da ceder à restituição dos bens de que trata o Lei nll 9.483, de 
República) Decreto n2 65.157, de 15 de setembro de 25.8.97 

1969, e dá outras providências. 

20197 2.352196 Dispõe sobre a eleição para Prefeito, VICe- À sanção 
Prefeito e VereadOreS dos Municfpiôs no- . Veto total 
vos, criados até 31 de agosto de 1996. 
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21/97 2.859/97 

222197 2.314/96 
(do Presidente da 
República) 

23/97 1.621~ 

24/97 821/95 

25/97 2.757/97 

~7 3.1~7 
(do Presidente da 
República) 

27/97 3.106197 
(do Presidente da 
República) 

28/97 77/95 

Dispõe sobre norma geral de organização 
que torna obrigatória a avaliaÇão psicológi
ca periódica dos integrantes das policias e 
corpos de bombeiros militares e civis. 

Dá nova redação a dispositivos dos De
creto-Leis nlls 1.001 e 1.002, ambos de 21 
de outubro de 1969, e dá outras providên
cias (crimes praticados por militares esta
duais contra civis). 

Acrescenta parágrafo ao art. 2R do Decre
to-lei nll 2.236, de 23 de janeiro de 1985, 
que altera a tabela de emolumentos e ta
xas aprovada pelo art. 131 da lei nll 6.815, 
de 19 de agosto de 1980. 

Dispõe sobre a organização dos serviços 
de telecomunicações, a criação e funcio
namento de um órgão regulador e outros 
aspectos institucionais, nos termos da 
Emenda Constitucional nll 8, de 1995. 

Dá nova redação ao art. 33 da lei nR 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educa
ção nacional. 

Dispõe sobre a concessão de subvenção 
econômica a produtores de borracha natu
ral e dá outras providências. 

Dispõe sobre a transferência da Escola de 
Enfermagem de Manaus, unidade organi
zacional descentralizada da Fundação Na
cional de Saúde, para a Fundação Univer
sidade do Amazonas, e dá outras provi
dências. 

Dispõe sobre as transferências no Sistema 
Financeiro da Habitação - SFH. 

39 Em 27.8.97, passou a tramitar em conjunto com o PLS 50/97. 

Tramitando 

Tramitando 

À sanção 
lei nll 9.505. de 
15.10.97 

À sanção em 
10.7.97 
lei nll 9.472, de 
16.7.97 

À sanção em 
8.7.97 
lei nll 9.475, de 
22.7.97 

À Câmara dos oe
putados em 
15.7.97 
lei nll 9.479, de 
12.8.97 

À sanção 
lei nll 9.484, de 
27.8.97, com veto 
parcial 

Tramitando 



29/97 ·1.402195 Transfonna cargo em comissão do Grupo - Tramitando 
(do Tribunal Direção e Assessoramento Superiores -
Superior Eleito- DAS na Secretaria do Tribunal Superior 
ral) Eleitoral. 

30197 1.403195 Transforma cargo em comissão do Grupo - Tramitando 
(do Presidente Direção e Assessoramento Superiores -
do TSE) DAS na Secretaria do Tribunal Superior 

Eleitoral. 

331/97 2.226196 Revoga o parágrafo único do art. 442 da Tramitando 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nlI 5.452, de 111 

de maio de 1943. 

32/97 2.684196 Altera dispositivos do Decreto-lei nll 2.848, de 7 Tramitando 
(do Presidente da de dezembro de 1940 - Código Penal. 
República) 

33/97 1.124/95 Dispõe sobre a criação da Escola Superior do Tramitando 
(do Ministério PÚ- Ministério Público da União e dá outras provi-
blico da União) dências. 

34/97 1.314/95 Altera o art. 83, da Lei nll 8.069, de 13 de julho Tramitando 
de 1990, que dispõe sobre o EstaMo da Crian-
ça e do Adolescente. 

35/97 80197 Concede pensão especial a Gelson José Braz. À sanção 
(do Presidente da Lei nlI 9.599, de 
República) 30.12.97 

36/97 3.242/97 Dispõe sobre o Sistema de Financiamento À sanção 
(do Presidente da Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coi- Lei nll 9.514, de 
República) sa imóvel e dá outras providências. 20.11.97 

37/97 2.695/97 Estabelece nonnas para as eleições. À Câmara dos De-
putados 

38/97 4.751/94 Cria o Parque Nacional de Saint-Hilairell..ange e Tramitando 
dá outras providências. 

39/97 85/95 Dispõe sobre a prática desportiva da capoeira e Tramitando 
dá outras providências. 

40 Em 18.9.97, passou a tramitar em conjunto com o PLS 156197. 
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40/97 2.124/96 Dispõe sobre a obrigatoriedade de as conces- Tramitando 
sionárias de serviço público estabelecerem ao 
consumidor e ao usuário datas opcionais para 
o vencimento de seus débitos. 

41/97 2.683196 Dispõe sobre a reestruturação dos Corpos e À sanção 
(do Presidente da Quadros de Oficiais e de Praças da Marinha. lei nR 9.519, de 
República) 26.11 .97 

42/97 2.899/97 Regulamenta o parágrafo único do art. 49 da À sanção 
(do Presidente da lei nR 9.394, de 20 de dezembro de 1996. lei nR 9.536, de 
República) 11.12.97 

43/97 3.386197 Dispõe sobre a apreensão de semoventes nas Tramitando 
rodovias e respectivas faixas de domínio, e dá 
outras providências. 

44/97 2.381/96 Dispõe sobre a inclusão no rito processual da Tramitando 
(do Presidente da lei n2 8.029, de 12 de abril de 1990, das liqui-
República) dações do Banco de Roraima S/A - BANRD-

RAIMA e da Companhia Usinas Nacionais -
CUN, e dá outras providências. 

45/97 4.259/93 Dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviá- À sanção 
(do Presidente da rio em águas sob jurisdição nacional e dá ou- lei n2 9.537, de 
República) tras providências. 11.12.97 

46/97 1.765/96 Dispõe sobre a prestação de contas de aplica- Tramitando 
(do Presidente da ção de recursos a que se refere a lei nR 8.742, 
República) de 7 de dezembro de 1993, e dá outras provi-

dências. 

47/97 380/91 Dispõe sobre a criação do Fundo de Recupera- Tramitando 
ção Econômica das Regiões Norte, Noroeste e 
Centro-Norte do Estado do Rio de Janeiro e dá 
outras providências. 

48/97 2.707/97 Dispõe sobre a admissão de professores, téc- À sanção 
(do Presidente da nicos e cientistas estrangeiros pelas universi- lei n2 9.515, de 
República) dades e pelas instituições de pesquisa cientffi- 20.11.97 

ca e tecnológica federais. 
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49/97 2.369/97 Altera a Lei n2 9.394, de 23 de dezembro de Tramitando 
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 
para incluir a temática Direitos Humanos no 
currículo de ensino fundamental e médio. 

5(J/97 1.521/96 Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária Tramitando 
e dá outras providências. 

51/97 2.353/96 Dá nova redação ao art. 30 da Lei n2 6.015, de À Câmara dos De-
(do Presidente da 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os putados 
República) registros públicos, acrescenta inciso ao art. 12 

da Lei n2 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, 
que trata da gratuidade dos atos necessários 
ao exercício da cidadania, e altera o art. 45 da 
Lei n2 8.935, de 18 de novembro de 1994, que 
dispõe sobre os serviços notariais e de registro. 

52/97 676/95 Regulamenta o inciso VI do art. 206 da Consti- Tramitando 
tuição Federal, dispondo sobre a gestão demo-
crática do ensino público. 

53/97 730/95 Regulamenta o art. 213 da Constituição Fede- Tramitando 
ral, definindo escolas comunitárias, confessio-
nais e filantrópicas para fins de recebimento de 
recursos públicos. 

54/97 1.615/96 Dá nova redação ao item gg do art. 54 da Lei n2 Tramitando 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe 
sobre os registros públicos e dá outras provi-
dências. 

55/97 2.685196 Acrescenta incisos ao § 12 do art. 12 da Lei n2 À sanção 
(do Presidente da 8.691, de 28 de julho de 1993. Lei n2 9.557, de 
República) 17.12.97 

56/97 2.825/97 Dispõe sobre a emissão de valores mobiliários Tramitando 
representativos de dívidas de sociedades con-
troladas, direta ou indiretamente, pela União, 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, e 
dá outras providências. 

57/97 474/95 Acrescenta parágrafo único ao art. 42 da Lei n2 Tramitando 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe 
sobre os registros públicos e dá outras provi-
dências. 
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58/97 
(do Presidente da 
República) 

59/97 
(Complementar) 

60/97 
(do Presidente da 
República) 

61/97 

62197 

63197 

1.530/96 

199/97 
(Complementar) 

1.286/95 

3.792/93 

4.340/93 

4.681/94 

64/97 2.524/96 
(do Presidente da 
República) 

65/97 4.123/93 

66/97 2.688196 
(do Presidente da 
República) 

67/97 3.553/97 
(do Presidente da 
República) 

Dispõe sobre a absorção, pela União, de obri
gação do Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem - DNER. 

Dispõe sobre a emissão e resgate de títulos da 
dívida pública dos Estados, ~o Distrito Federal 
e dos Municípios, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a criação de cargos efetivos de 
Agente Penitenciário na Carreira Policial Civil 
do Distrito Federal, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
Política Nacional de I;ducação Ambiental e dá 
outras providências. 

Altera a Lei n2 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
acrescentando-lhe dispositivos referentes à 
defesa agropecuária. 

À sanção 
Lei nll 9.558, de 
17.12.97 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Dispõe sobre as condições e funcionamento de Tramitando 
serviços de saúde para as populações indíge-
nas. 

Dispõe sobre as férias dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais, e dá outras providências. 

Altera o art. 111 da Lei n2 7.474, de 8 de maio de 
1986, que dispõe sobre medidas de segurança 
aos ex-Presidentes da República e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocul
tação de bens, direitos e valores; a prevenção 
da utilização do sistema financeiro para os ilí
citos previstos nesta Lei; cria o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras - COAF, e 
dá outras providências. 

Dispõe sobre a Contribuição Provisória sobre 
Movimentação ou Transmissão de Valores e de 
Créditos e Direitos de Natureza Financeira -
CPMF. 
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À sanção 
Lei n2 9.525, de 
3.12.97 

Tramitando 

Tramitando 

À sanção 
Lei n2 9.539, de 
12.12.97 



68/97 3.814/97 Autoriza o Ministério dos Transportes, por in- Tramitand9 
(do Presidente da termédio da Companhia Brasileira de Trens 
República) Urbanos - CBTU, a repassar à Companhia de 

Trens Metropolitanos de Pemambuco - CO-
PERTRENS recursos para pagamento de pes-
soal. 

69/97 3.815/97 Autoriza o Ministério dos Transportes, por in- Tramitando 
(do Presidente da termédio da Companhia Brasileira de Trens 
República) Urbanos - CBTU, a repassar à Companhia Ce-

arense de Transportes Metropolitanos - ME-
TROFOR recursos para pagamento de pesso-
al. 

70/97 3.280/97 Altera os arts. 17 e 18 da Lei nl! 5.869, de 11 de Tramitando 
janeiro de 1973, que institui o Código de Pro-
cesso Civil. 

71/97 1.207/91 Altera o § 42 do art. 42 da Lei n2 7.678, de 8 de Tramitando 
novembro de 1988, dando maiores possibilida-
des de correção do mosto em fermentação. 

72197 14/95 Dispõe sobre a fixação dos coeficientes do À sanção 
(Complementar) (Complementar) Fundo de Participação dos Municípios. Lei Complementar 

n2 91, de 22.12.97 

73/97 3.500/97 Institui a Semana Nacional de Combate e Pre- Tramitando 
venção ao Câncer de Próstata. 

74/97 3.549/97 Dispõe sobre a substituição gradual da frota Tramitando 
oficial de veículos e dá outras providências. 

75/97 1.889/97 Altera dispositivos da Lei n2 8.666, de 21 de Tramitando 
junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inci-
so XXI , da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 

76/97 929/95 Altera os arts. 132, 203 e 207 do Decreto-Lei n2 Tramitando 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Pe-
naI. 

77/97 469/95 Dispõe sobre o Programa Especial áe Trabalho Tramitando 
Educativo e dá outras providências. 
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78/97 1.159195 Institui nonnas gerais sobre. desporto e dá ou- Tramitando 
tras providências. 

281 



d) Projetos de Decreto Legislativo 

1) De sessOes legislativas anteriores 

16184-5F acRE-CO Aprova o texto da Convença<> nO 87 Tramitando 

58184-Co 
relativa a Liberdade Sindical e à 
Proteçao de Direito Sindical, adotado 
em Sào Francisco, em 1948, por 
oca$iao da 31 8 Sessao da Conferên-
cia Intemacional do Trabalho, da Or-
ganizaçao Intemacional do Trabalho. 

7/85-SF acRE-CO Aprova o texto da Recomendaçao nO Tramitando 

77/84-Co 
131, referente a aposentadorias por 
invalidez e por velhice e pensOes por 
morte;.·adotada na 51 8 Sessao da 
Conferência Intemacional do Traba-
lho: realizada em Genebra, em junho 
de 1967. , 

23/85-SF ·CRE-Co Aprova o texto da Recomendaçao nO Arquivado em 

84/85-Co 
116, da Organizaçao Intemacional do 6.9.95 
Trabalho, sobre a Reduçao da Dura-
çáô 'do Trabalho, adotada em Gene-
bra, à 26 de junho de 1962, durante a 
XLVI Sessao da Conferência Intema-
cionâl do Trabalho, 

12188-SF ·CRE -CO Aprova os textos das Recomenda- Tramitando 

13/88-Co 
ções adotadas pela Conferência In-
ternacional do Trabalho, no perlodo 
de 1962 a 1985, 

Ronan Tito e Prejudicado em 6/89-5F Seno Revoga o art. 6° do Decreto Legislati-
outros Senadores vo nO 72, de 1988. 16.9.91 (art. 334, 

.RISF) 

·Comissao de Relações Exteriores - Camara dos Deputados. 
b Comissao de Ciência, Tecnologia, Comunicações e Informática - Camara dos Deputados. 
c Comissao de Constituiçao, Justiça e Cidadania - Senado Federal. 
d Comissao Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalizaçao - Congresso Nacional. 
e Comissao de Assuntos EconOmicos - Senado Federal. 
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103l91-8F 

125191-5F 

76192-8F 

22I93-SF 

197/92-8F 

34193-SF 

237193-CO 

41193-SF 

242193-CO 

47193-SF 

6OI91-CO 

65193-SF 

278193-CO 

67193-SF 

306193-CO 

70193-SF 

322193-CO 

Sen. Mauricio Corrêa 

Sen. Moisés Abrao 

Sen. Fernando Hen
rique Cardoso 

"CRE-CO 

bCCTCI-CO 

bCCTCI-CO 

bCCTCi:Co 

bCCTCI-CO 

bCCTCI-CO 

-------- - ------ --

Susta o Decreto nO 1 n, de 17 de julho 
de 1991, que "Aprova o Regulamento 
dos Serviços Limitados de TeIecomu
nicaçOes". 

Disciplina a competência do Congres
so Nacional, relativa ao controle e a 
fiscalizaçao dos atos do Poder Execu
tivo, inclusive os da administraçao in
direta. 

Susta a aplicaçao do caput do art. 13, 
da Lei Delegada nO 13, de 27 de 
agosto de 1992. 

Aprova o texto da Emenda nO 3 ao 
Convênio Constitutivo do Fundo M0-
netário Internacional. 

Aprova o texto da Convençao n° 169 
da Organizac;ao Intemacional do Tra
balho sobre os povos indlgenas e tri
bais em palses independentes. 

Aprova o ato que renova a pennissao 
da empresa MODELO FM L TOA para 
explorar serviço de radiodifusao sono
ra em freqOência modulada na cidade 
de Castanhal, Estado do Pará. 

Aprova o ato que outorga pennissao à 
RAolo FM RIO AcARAu DE TAM
BORIL L TOA para explorar serviço de 
radiodifusao sonora na cidade de 
Tamboril, Estado do Ceará. 

Aprova o ato que renova a pennissao 
da RÁDIO GUAlRACA DE GUARA
PUAVA L TOA., para explorar Serviço 
de radiodifusao sonora em freqOência 
modulada na cidade de Guarapuava, 
Estado do Paraná. 

Aprova o ato que outorga pennissao a 
98 TIMBURI FM L TOA., para explorar 
serviço de radiodifusao sonora em 
freqOência modulada na cidade de 
Andirá, Estado do Paraná. 

Aprova o ato que outorga pennissao à 
RÁDIO POÇO VERDE FM L TOA, 
para explorar pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusao sonora em 
freqOência modulada no Municlpio de 
Ipubi, Estado de Pemambuco. 
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Tramitando 

Arquivado em 
13.3.95 (Art.332 e 
333doRISF) 

Tramitando 

Decreto Legislati
vo n° 31, de 4.7.97 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Decreto Legislativo 
na 38, de 24.9.97 . 



14194-SF CPI Mista - Endivi- Susta a aplicaçao do disposto na Re- Tramitando 

383193-CD 
damento Agrlcola soluça0 n° 590, de 7 de dezembro de 

1979, do Conselho Monetário Nacio-
nal, e todos os atos decorrentes ou 
correlatos. 

22I94-5F bCCTCI-CD Aprova o ato que outorga perrnissao à Decreto Legislati-

314193-CD 
TELEVISÃO CIDADE VERDE L TOA, vo nO 44, de 
para explorar serviço de radiodifusAo 1.10.97 
sonora em freqOência modulada na 
Cidade de Cuiabá, Estado do Mato 
Grosso. 

25194-SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 

334193-CD 
outorgada à RÁDIO PANATI LTDA, 
para explorar serviço de radiodifusAo 
sonora em onda média na Cidade de 
Patos, Estado da Paralba. 

29/94-5F bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 

288193-CD 
outorgada à RÁDIO TOCANTINS 
L TOA para explorar serviço de radio-
difusao sonora em onda média na Ci-
dade de Cametá, Estado do Pará. 

3OI94-5F bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 

310193-CD 
outorgada à RÁDIO CULTURAL DO 
ARAGUAIA L TOA para explorar ser-
viço de radiodifusAo sonora em onda 
média na Cidade de Jussara, Estado 
de Goiás. 

32194-5F bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a perrnissao Tramitando 

336193-CD 
outorgada à RÁDIO GRAÚNA DE PA-
LOTINA L TOA para explorar ser:viço 
de radiodifusAo sonora em freqOência 
modulada na Cidade de Palotina, Es-
tado do Paraná. 

33194-SF bCCTCI-CD Aprova o ato que outorga concessao à Tramitando 

35O/93-CD 
RÁDIO E TELEVISÃO INTEGRAÇÃO 
L TOA para explorar serviço de radio-
difusao sonora em onda média na Ci-
dad~ de Cruzeiro do Sul, Estado do , " . \ 

Acre. 

47/94-5F bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 

353193-CD 
outorgada à RÁDIO VALE DO TA-
QUARI L TOA, para explorar serviço 
de radiodifusAo sonora em onda mé-
dia na Cidade de Coxim, Estado de 
Mato Grosso do Sul. 

1 Tramita em conjunto com o PDL 50/92. 
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63194-SF 

375193-CD 

66I94-SF 

243193-CD 

67194-SF 

376193-CD 

75194-SF 

194I93-CD 

12/95-SF 

368/93-CD 

13/95-SF 

399/94-CO 

14/95-SF 

400/94-CO 

26195-SF 

428194-CD 

Autor 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI - CO 

bCCTCI- CO 

bCCTCI- CO 

bCCTCI-CD 

Ementa 

Aprova o ato que renova a permissao Tramitando 
outorgada ali RÁDIO PANATI LTDA 
para explorar serviço de radiodifusAo 
sonora em freqOência modulada na 
Cidade de Patos, Estado c!a Paralba. 

,Aprova o ato que renova a permissAo Tramitando 
outorgada ali RÁDIO ARAGUAIA 
L TOA. para explorar serviço de radio-
difusAo sonora em freqOência modu-
lada na cidade de Brasflia, Distrito Fe-
deral. 

Aprova o ato que renova a outorga Tramitando 
deferida ali RÁDIO CENTENÁRIO DE 
ARARAS L TOA. para explorar serviço 
de radiodifusao sonora em onda mé-
dia na cidade de Araras, Estado de 
SAo Paulo. 

Aprova o ato que renova a permissAo Tramitando 
outorgada ali RÁDIO DIFUSORA 
PORTO REAL L TOA., para explorar 
serviço de radiodifusao sonora em 
freqoência modulada na Cidade de 
Rezende, Estado do Rio de Janeiro. 

Aprova o ato que renova a conces- Tramitando 
são outorgada à RÁDIO ESPERAN-
ÇA PRUOENTÓPOLlS L TOA., para 
explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na Cidade de 
Prudentópolis, Estado do Paraná. 

Aprova o ato que renova a conces- Tramitando 
sãi:) outorgada à RÁDIO SANT'ANA 

. DE TIANGUÁ LTDA., para explorar 
serviço de ' radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Tianguá, 
Estado do Ceará. 

Aprova o ato que renova a conces- Tramitando 
são outo~gl!da à RÁCIO TELEVISÃO 
VANGUARDA LTOA., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na Cidade de 
Comélio Procópio, Estado do Para-
ná. 

Aprova o ato que renova a concessAo Tramitandó 
outorgada ali TELEVISÃO LIBERAL 
L TOA. , para explorar serviço de radi-
odifusAo de sons e imagens 
(televisAo) na Cidade de Belém, Esta-
do do Pará. 

285 



28195-SF 

51195-SF 

348193-CO 

54195-SF 

453195-CO 

55I95-SF 

21195-CO 

85195-SF 

7195-CO 

88I85-SF 

70185-CO 

n~5-SF 

318193-CO 

Resultado 

Sen. Emandes Amo- Susta o inciso 11 do art. 1° do Decreto Tramitando 
rim nO 598, de 8 de julho de 1990. 

Sen. José Eduardo Susta o Decreto n° 1.480, de 3 de Tramitando 
Dutra maio de 1995, do Poder Executivo, 

que dispOe sobre os procedimentos a 
serem adotados em casos de parali
sações dos serviços públicos fede
rais. 

bCCTCI - CO Aprova o ato que outorga à RÁDIO E Tramitando 
TELEVISÃO INTEGRAÇÃO L TOA., 
concessao para explorar serviço de 
radiodifusAo sonora em onda tropical 
na Cidade Cruzeiro do Sul, Estado do 
N:re. 

bCCTCI - CO Aprova o ato que outorga permissao à Tramitando 
RÁDIO FM CANAVIAL LTOA. para 
explorar serviço de radiodifusAo sono-
ra em freqOência modulada na.Cidade 
de RedençAo, Estado do Ceará. 

bCCTCI - CO Aprova o ato que renova a permissao Tramitando 
outorgada à RÁDIO EMISSORA 
FANDANGO LTOA. para explorar 
serviço de radiodifusAo sonora em 
freqOência modulada na Cidade de 
Cachoeira do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

bCCTCI - CO Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
outorgáda à RÁDIO E TELEVISÃO 
ATALAIA L TOA. para explorar serviço 
de radiodifusAo sonora em onda mé-
dia na Cidade de Obidos, Estado do 
Pará. 

·CRE - CO Aprova o texto do Acordo, por Troca Deaeto Legislativo 
de Notas, de 4 de novembro de 1994, nO 140, de 29.11.95 
que emenda o Acordo sobre Coope-
raçao Administrativa Mútua para Pre-
venção, a Pesquisa e a Repressao às 
InfraçOes Aduaneiras, de 18 de março 
de 1993, entre o Brasil e a França. 

bCCTCI • CO Aprova o ato que renova a conces- Tramitando 
&ao outorgada à Rádio Treze de Ju-
nho SA, atualmente denominada 
RÁDIO TREZE DE JUNHO L TOA. 
para explorar seNiço de radiodifusAo 
sonora em onda média na Cidade de 
Mantena, Estado de Minas Gerais. 
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88I95-SF 

125195-CD 

89195-SF 

42195-CD 

98195-SF 

35195-CD 

105l95-SF 

23195-CD 

110195-SF 

276193-CD 

111195-SF 

312193-CD 

113195-SF 

14195-CD 

ComissAo Especial -
Càmara dos Deputa
dos (Protocolo do 
Mercosul) 

• CRE-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

Aprova o texto do Protocolo relativo 
ao Código Aduaneiro do Mercosul, 
concluldo em Ouro Preto, assinado 
pelo Brasil em 17 de dezembro de 
1994 . 

Aprova o texto do Acordo para Res- Decreto Legislativo 
tituiçAo de Velculos Automotores nO 139, de 29.11.95 
Roubados ou Furtados, celebrado 
entre o Govemo da República Fede-
rativa do Brasil e o Govemo da Re-
pública do Paraguai, em Brasllia, em 
1° de setembro de 1994. 

Aprova o ato que renova a conces- Tramitando 
&ao outorgada à SUL PARANÁ RA-
DIODIFUSÃO L TOA para explorar 
serviço de radiodifu&ao sonora em 
onda média na Cidade de sao Ma-
teus do Su( Estado do Paraná. 

Aprova o ato que renova a permis- Tramitando 
&ao outorgada à RÁDIO CIDADE DE 
CASCAVEL L TOA para explorar 
serviço de ~iodifu&ao sonora em 
freqOência modulada na Cidade de 
cascavel, Estado do Paraná. 

Aprova o ato ·que renova a permis- Tramitando 
&ao outorgada à RÁDIO E TV COR-
REIO L TOA para explorar serviço 
·de radiodifusao sonora em freqOên-
cia modulada na Cidade de campina 
Grande; Estado da Paralba. 

AproVIi! o. ato que renova a conces- Tramitando 
&ao . outorgada à RÁDIO ELDORA-

. DO PE ' MI.NEIROS L TOA para ex
piorar serviço. de radiodifu&ao sonora 
em onda média na Cidade de Minei
ros, Estado de Goiás. 

Aprova o .ato. que renova a conces- Tramitando 
&ao outQrgada à RADIO DIFUSORA 
SÃo PATRlclO LTDA. para explorar 

·serviço. de ra<liodifusao sonora em 
onda média ·na Cidade de Ceres, 
Estado de Goiás. 

Aprova o ato que renova a conces- Tramitando 
&ao outorgada à RÁDIO CULTURA 
DE FOZ DO IGUAÇU L TOA. para 
explorar serviço de radiodifu&ao s0-
nora em ondas curtas na Cidade de 
Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. 

287 



116195-SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a conces- Tramitando 

41/95-CD 
são outorgada à RÁDIO E TV COR-
REIO L TOA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de Joao Pessoa, 
Estado da Parafba. 

121/95-SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a concas- Tramitando 

38195-CD 
sao outorgada à EMPRESA A GA-
ZETA DO EsplRITO SANTO 
RÁDIO E TV L TOA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Serra, 
Estado do Espfrito santo. 

124/95-SF bCCTCI-CD Renova a permissao outorgada à Tramitando 

326/93-CD 
RÁDIO RIVIERA L TOA. , posterior-
mente transferida à RÁDIO TERRA 
FM DE GOIÂNIA LTDA., para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora 
em freqOência modulada na Cidade 
de Goiania, Estado de Goiás. 

137/95-SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a conces- Tramitando 

22195-CD 
sao outorgada à RÁDIO ANGRA 
L TOA. para explorar serviço de radi-
odifusao sonora em onda média na 
Cidade de Angra dos Reis, Estado 
do Rio de Janeiro. 

141/95-SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a conces- Tramitando 

106/95-CD 
sao outorgada à RÁDIO ALTO 
URUGUAI L TOA. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em onda .' média na Cidade ~~ Humaitá, Esta-
do do Rio Grande do Sul. 

170/95-SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a permis- Tramitando 

158/95-CD 
são outorgada à FM CIDADE 
ILHÉUS L TOA. para explorar serviço 
de radiod~ sonora em freqOên-
eia modu:fi na Cidade de Ilhéus, 
Estado da -hia . .... 

179/95-SF bCCTCI-CD Aprova o atá' que outorga permissão Tramitando 

332193-CD 
à RÁDIO EDUCADORA DE CHA-
PADA DIAMANTINA L TOA. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqoência modulada na Cidade 
de Seabra, Estado da Bahia. 
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184195-SF 

104195-CD 

186195-SF 

102l95-CD 

1/96-SF 

2I96-5F 

3I96-5F, , 

37195-CD 

5I96-5F 

138195-CD 

8I96-5F 

161195-CD 

bCCTCI - CO Aprova o ato que renova a conces- Tramitando 
sAo outorgada à RÁDIO ALTO PI-
RANHAS L TOA. para exPlorar servi-
ço de radiodifusAo sonora em onda 
média na Cidade de Cajazeiras, Es-
tado da Paralba, 

bCCTCI - CO Aprova o ato que renova a conces- Tramitando 
&ao outorgada à RÁDIO GOIATUBA 
L TOA. para explorar serviço de radi-
odifu&ao sonora em onda média na 
Cidade de Goiatuba, Estado de G0i-
ás. 

Sen. Emandes Amo- Susta os efeitos do Decreto nO Tramitando 
rim 1.639, de 18 de setembro de 1995, e 

da Resoluçao n° 22, de 19 de se
tembro de 1995, do BNDES, cujos 
dispositivos determinam a desestati
zaçao mediante a dissoluçAo da 
Companhia de Naveg&çao Lloyd 
Brasileiro - Lloydbnlls, 

Sen. Jonas Pinheiro Susta a aplicaçao do disposto no art. Tramitando 
21 da' Portària nO 48, de 10 de julho 
de 1995, do Presidente do Instituto 
Brasilei{q do Meio Ambiente e dos 
Recursos .Naturais Renováveis -

' IBAMA ' 

Aprova o ato que renova a permis- Tramitando 
. : : :.ao outorgâda à RÁDIO SETE CO-

bCCTCI . CD 

, 'UNAS DE' UBERABA L TOA. para 
explorar serViço de radiodifusAo so-

. nora em 'fteqoência modulada na Ci-
: ,: ~ , ~ . dade' de , Uberaba, Estado de Minas 

bCàci ~ CO . : .. , 
, " 

'" . 

, . . . ... ~ 
bCê1,C! : to . : . ' 

Gerais. ' . . . 
, . Aprova b ato que renova a conces-

.ao outo(gâda à RÁDIO BELA VIS
. TA tTDA. 'para explorar serviço de 

, ,radiodifuSac; sonora em .onda média 
ná 'Cidadé (je Bela Vista, Estado de 

. Máto Grosso do Sul. 

, :: ÂP,l'Qvá,o aio que outorga permissao 
à ECC : :EMPRESA COROMANDE-

.. ' (ENSE DE' COMUNICAÇÃO LTOA. 
para 'explorar serviço de radiodifusao 
sonora em freqOência ' modulada na 
Cidade de Coromandel, Estado de 
Minas Gerais, 
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12196-SF Sen. Eduardo Suplicy 

15196-SF bCCTCI - CO 

163195-CO 

1~F bCCTCI-CO 

189195-CO 

22I96-CO bCCTCI - CO 

191195-CO 

2~F bCCTCI - CO 

147195-CO 

32196-SF , . Sen. Totó Cavalcante 

44I96-SF bCCTCI - CO 

168195-CO 

46196-SF ' 'bCCTCI - CO 

196195-CO 

OispOe sobre a realizaçAo de con
sulta, na forma de plebiscito, acerca 
da implantação de um programa de 
renda mlnima a todos os brasileiros. 

Aprova o ato que renova a pennis
sao outorgada à RÁDIO OIFUSORA 
TAUBATE L TOA. para explorar ser
viço de radiodifusao sonora em fre
qOência modulada na Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de SAo 
Paulo. 

Aprova o ato que renova a conces
sao outorgada à RÁDIO VALE DO 
SALGADO L TOA. para explorar ser
viço de radiodifusao sonora em onda 
média na Cidade de Lavras da Ma
gabeira, Estado do Ceará. 

Aprova o ato que renova a conces
!\lo da RÁDIO ARAPONGAS SA 
para explorar serviço de radiodifusao 
sonora em onda média na Cidade de 
Arapongas, Estado do Paraná. 

Aprova o ato que renova a pemiis
sao outorgada à EMPRESA SÃo 
BORJENSE DE COMUNICAÇOES 
L TOA. para explorar serviço de radi
odifusao sonora em freqOência mo
dulada na Cidade de SAo Bolja, Es
tado do Rio Grande do Sul. 

Susta a parte final do inciso VI e o 
inciso VII do art. 6" da ResoIuçAo nO 
2.238, de 31 de janeiro de 1996, do 
Banco Central do Brasil 
(alongamento de dividas originárias 
do crédito rural). 

Aprova o ato que outorga pennissao 
à RÁDIO ALTEROSA DE CALÇADO 

, L TOA. para explorar serviço de radi
. odifusao sonora em freqOência m0-

dulada na Cidade de SAo José do 
Cálçado, Estado do Esplrito Santo. 

Aprova o ato que renova a pennis
sao outorgada à RÁDIO ATlÃNTICA 
DE FREQOt:NCIA MODULADA 
L TOA. para explorar serviço de radi
odifusao sonora em freqOência mo
dulada na Cidade de Comélio Pro
cópio, Estado do Paraná. 
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48196-SF 

212195-CD 

49J96-SF 

213195-CD 

5OI96-SF 

215195 

5J196...SF 

225195-CD 

57196-5F 

214195-CD 

58196-SF 

11418~D 

59196-5F 

14018~[j 

71196-5F.' '. 

Autor 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-Ctl 

bCCTCI-CD . 
, , 

bCCTCI-CD 

• I· " , • 

Sen. José Eduardo 
Dutra e outros Sena
dores 

I Ementa " , ' 
Aprova o ato que renova a perrnis
sAo outorgada à FM STúDIO 96 
L TOA para explorar serviço de radi
odifusAo sonora em freqOência ma
dulada na Cidade de Curitiba, Esta
do do Paraná. 

Aprova o ato que outorga permissAo 
à RÁDIO MOSTARDAS LTDA para 
explorar serviço de radiodifusAo s0-
nora em onda média de Imbito local 
na Cidade de Mostardas, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Aprova o ato que renova a outorga 
deferida à RADIO ENCRUZILHA
DENSE L TOA para explorar serviço 
de radiodifusAo sonora em onda 
média na Cidade de Encruzilhada do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprova o ato que outorga permissAo 
à RÁDIO TUCANO FM L TOA para 
explorar serviço de radiodifusAo s0-
nora em freqOência modulada na Ci
dade de Tucano, Estado da Bahia. 

Aprova o ato que renova a perrnis
sAo OUtorgada à RÁDIO CLUBE DE 
PERNAMBUCO S/A para explorar 
.serviço dé radiodifusAo sonora em 
freqOência modulada na Cidade de 
Recife, Estado de Pemambuco. 

Tramitando 

Decreto legislati
vo n" 46, de 
1.10.97 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Aprova o ato" que outorga perrnissAo Tramitando 
à RÁDIO CIDADE DE SUMI: L TOA, 

. ,para explóf'ar-'serviço de radiodifusao 
, ' sonora em ·freqOência modulada na 

Cldade,de CUité, Estado da Paralba. 

, AProvà ó ·àtO que renova concessAo 
outorgada à . REDE SUL MATO
GROSSENSE DE EMISSORAS 

. , , LTOA; para .explorar serviço de ra-
. diodifudo sonora em onda média na 

" ·Cidade de Gaarapó, Estado do Mato 
'. ' , Grosso do SUl. 

Susta a eficacia da ResoIuçIo nO 
2,303, BACEN, de 25 de julho de 
1996, que disciplina a cobrança de 
tarifas pela prestaçAo de serviços 
por parte dás instituições financeiras 
e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do 
Brasil. 
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72196-SF 

269196-CD 

85196-SF 

268196-CD 

89196-SF 

217/95-CD 

91196-SF 

173195-CD 

94/96-SF 

255196-CD 

96196-SF 

253196-CD 

99I96-SF 

273196-CD 

100196-SF 

272196-CD 

Câmara dos Deputa
dos 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCGTCI-CD , 

bCCTCI-CD 

" , Ementa 

Aprova o texto do Acordo de Seguri
dade Social, celebrado entre a Re
pública Federativa do Brasil e a Re
pública Italiana, em Brasllia, em 26 
de junho de 1995. 

Aprova as modificaçOes introduzidas 
no Convênio Constitutivo e outros 
regulamentos básicos do Banco In
teramericano de Desenvolvimento -
BID. 

Aprova o ato que renova a permis
sao outorgada !li RÁDIO ITAPOÃ 
L TOA para explorar serviço de radi
odifusao sonora em freqOência mo
dulada na cidade de ltajal, Estado de 
Santa Catarina. 

Aprova o ato que autoriza o Govemo 
do Estado da Bahia a executar, por 
intermédio do INSTITUTO DE RA
DIODIFUSÃO EDUCATIVA DA 
BAHIA - IRDEB, serviço de radiodi
fusão sonora em freqOência modu
lada, com fins exclusivamente edu
cativos; na cidade de Salvador, Es
tado da Bahia. 

Aprova o ato que renova a conces
saio da RÁDIO GAÚCHA SA para 
explorar serviço de radiodifusao s0-
nora em onda média na Cidade de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

AProva o ato que renova a conces-
5ao outorgada !li RÁDIO COMUNI-

, .CADORA GRANDE RIO L TOA. para 
explorar serviço de radiodifusao s0-
nora em onda média na Cidade de 
ltagual, Estado do Rio de Janeiro. 

Aprova o ato que renova a permis
,são outorgada !li RÁDIO FRANCA 
DO IMPERADOR L TOA para explo
rar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média local na Cidade de 
Franca, Estado de sao Paulo. 

Aprova o ato que renova a conces
são da RÁDIO JORNAL DE INDAI
ATUBA L TOA para explorar serviço 
de radiodifusao sonora em onda 
média na Cidade de Indaiatuba, Es
tado de sao Paulo. 
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101/96-SF 

271196-CD 

102l96-SF 

257/96-CD 

104/96-SF 

172195-CD 

105l96-SF 

44/95-CD 

106/96-SF 

401/94-CD 

2107/96-SF 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

Sen. Pedro Simon 

Aprova o ato que renova a conces
&ao da Rédio e TeIevIsIo Vila Rica 
Ltda., atualmente denominada RÁ
DIO E TELEVlsAo BANDEIRAN
TES DE MINAS GERAIS L TOA 
para explorar serviço de radiodifu&ao 
de sons e imagens (teIevisao) na Ci
dade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais. 

Aprova o ato que renova a conces
&ao da RÁDIO SENTINELA DE OU
RINHOS L TOA para explorar servi
ço de radiodifu&ao sonora em onda 
média na Cidade de OUrinhos, Esta
do de sao Paulo. 

Aprova o ato que renova a permis
&ao outorgada à RÁDIO MF L TOA 
para explorar serviço de radiodifu&ao 
sonora em freqOência modulada na 
Cidade de Feira de Santana, Estado 
da Bahia. 

Aprova o ato que renova a permis
&ao outorgada à RÁDIo PATUMArt 
L TOA para explorar serviço de radi
odifu&ao sonora em freqOência mo
dulada na Cidade de cajazeiras, 
Estado da Paralba. 

Aprova o ato que renova a permis
&ao outorgada à RÁDIO PIONEIRA 
L TOA para explorar serviço de radi
odifu&ao sonora em freqOência m0-
dulada na Cidade de Salto, Estado 
de SAo Paulo. 

Susta os efeitos decon'entes do 
Protocolo Prévio de CisAo, com in
corporaçIo de ativos e passivos, 
vinculados ao sistema termo
nuclear, que fazem Furnas Centrais 
Elétricas e Nuclen Engenharia e 
Serviços SA 

vo nO 
30.9.97 

Decreto Legislati
vo n° 14, de 
26.2.97 

Tramitando 

Tramitando 

Decreto Legislati
vo nO 41, de 
30.9.97 

Tramitando 

2 Em 7.7.97, com o recebimento das informaçOes solicitadas através do RQS 254/97, do Sen. Pedro Simon, o 
projeto voltou à sua tramitaçao normal. 
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110196-SF 

320196-CD 

114196-SF 

115196-SF 

274196-CD 

116196-SF 

275196-CD 

117/96-SF 

276196-CD 

118196-SF 

277/96-CD 

119/96-SF 

278196-CD 

Autor 

CCCJ -SF 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

Ementa 
Aprova o texto do Acordo-quadro 
sobre a Cooperaçao nos Usos Pacl
ficos do Espaço Exterior, celebrado 
entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo dos 
Estados Unidos da América, em 
Brasllia, em 1° de março de 1996. 

Declara a nulidade da compra, pela 
Companhia Vale do Rio Doce, das 
ações dos acionistas controladores 
da Urucum Mineraçao SA, e dá 
outras providências. 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à SOCIEDADE RÁ
DIO CLUBE DE RONDONÓPOLlS 
L TOA. para explorar S6rviço de radi
odifusão sonora em onda média na 
Cidade de Rondon6polis, Estado do 
Mato Grosso. 

Aprova o ato que outorga permissão 
à CARlclA RADIODIFUSÃO L TOA. 
para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqaência modulada na 
Cidade de Correntina, Estado da 
Bahia. 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à RÁDIO LIBERDA
DE DE CARUARU L TOA. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqaéncia modulada na Cidade 
de Caruaru, Estado de Pernambuco. 

Aprova o ato que renova concessão 
deferida à TV ELDORADO CATA
RINENSE L TOA. para explorar ser
viço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão) na Cidade de Crici
úma, Estado de Santa Catarina. 

Aprova o ato que renova a conces
são deferida à RÁDIO DIFUSORA 
DE MIRASSOL D'OESTE L TOA. 
para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de 
Mirassol D'Oeste, Estado do Mato 
Grosso. 
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Decreto Legislati
vo nO 18, de 
16.4:97 

Tramitando 

Tramitando 

Decreto Legislativo 
nO 49, de 15.10.97 

Decreto Legislativo 
nO 50, de 15.10.97 

Decreto Legislativo 
nO 51 , de 22.10.97 

Decreto Legislativo 
n° 52, de 22.10.97 



120196-SF 

279196-éD 

121/96-SF 

280I96-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

dCMPOPF -CN 

42) da presente sessao legislativa 

1/97-SF 

2/97-SF 
281196-SF 

3/97-SF 

3OOI96-CD 

. .~ 

Comissao Especial criada 
pelo RQS 585/96 - SF 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

Decreto Legislativo Aprova o ato que renova a conces-
sao deferida à RÁDIO SÃO CAR- nO 53, de 22.10.97 
i os 1 TOA. -para -ex plo-rar 1feTviçenle' -
radiodifusao sonora· em onda média 
na Cidade de sao Carlos, Estado de 
Santa Catarina. 

Aprova o ato que renova a permis- Tramitando 
sao do SISTEMA CANCELLA DE 
COMUNICAÇÃO L TDA. para explo-
rar serviço de radiodifusao sonora 
em freqOência modulada na Cidade 
de ltuiutaba, Estado de Minas Ge-
rais. 

Aprova a Prestaçao de Contas do 
Presidente da República, referente 
ao perfodo de 29 de setembro a 31 
de dezembro de 1992. 

Susta os efeitos da aprovaçao do Pre
sidente da República à Nota Cunjur
Minfra nO 0024-92, através da Exposi
çao de Motivos n° 0019/92, do Ministro 
de Estado da Infra-Estrutura, publicada 
em 24 de março de 1992. 

Aprova o ato que renova a concessao 
da RÁDIO FIFOM DE ITABIRA L TOA., 
para explorar serviço de radiodifusao 
sonora em onda média na cidade de 
ltabira, Estado de Minas Gerais. 

Aprova o ato que renova a concessao 
outorgada à REDE GAÚCHA ZERO 
HORA DE COMUNICAÇOES L TOA., 
hoje pertencente à RBS TV de Floria
nópolis SA, para explorar serviço de 
radiodifusao de sons e imagens 
(televisao) na cidade de Florianópolis, 
Estado de Santa Catarina. 

A camara dos 
Deputados 

Tramitando 

Tramitando 

Decreto Legisla
tivo n° 54, de 
22.10.97 

3 O Parecer de n° 106-CN, oferecendo o projeto, foi publicado em 30.12.96. Sua tramitaçao, no Senado Fede
ral, se deu com sua leitura em 17.1.97, e inicio a partir de 17.2.97. 
4 Os PDL de nOS 57 a 60/97 foram apresentados durante a 5- Sessao Legislativa Extraordinária da soa Legis
latura, realizada no perfodo de 1° a 25.7.97. 
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4197-5F 

30 1 I96-CD 

5197-5F 

302I96-CD 

6197-5F 

303I96-CD 

7/97-SF 

304I96-CD 

6197-SF 

310l96-CD 

9/97-SF 

311196-CD 

10/97-5F 

11/97-SF 

317/96 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

Sen. Eduardo Suplicy 

... .. ~ ;:::.. .. 

Aprova o ato que renova a concessao 
deferida a TELEVISÃO CHAPECÓ 
SA para explorar serviço de radiodifu
sao de sons e imagens na cidade de 
Chapec6, Estado de Santa Catarina. 

Aprova o ato que renova a concessão 
deferida ao SISTEMA CLUBE DE 
COMUNICAÇÃO L TOA. , para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Ribeirao 
Preto, Estado de SAo Paulo. 

Aprova o ato que renova a concessão 
da RÁDIO DIFUSORA TAUBATl: 
L TOA. para explorar serviço de radio
difusao sonora em onda tropical na ci
dade de Taubaté, Estado de sao Pau
lo. 

Aprova o ato que renova a concessão 
da RÁDIO RIBEIRÃO PRETO, Estado 
de sao Paulo. 

Aprova o ato que renova a concessão 
da RÁDIO E JORNAIS DO cEARÁ S/A 
para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de 
Fortaleza, Estado do Ceará. 

Aprova o ato que renova a permissão 
da Fundaçao Cultural de Queda do 
Iguaçu (RÁDIO MUNICIPAL DE QUE
DAS DO IGUAÇU) para explorar servi
ço de radiodifusao sonora em freqOên
cia modulada na cidade de Quedas do 
Iguaçu, Estado do Paraná 

DispOe sobre a realizaçao de consulta, 
na forma de plebiscito, acerca da per
missao para que ocupantes de cargo 
eletivo do Poder Executivo Federal, 
Estadual ou Municipal possam concor
rer a reeleiçao. 

Aprova o texto do Acordo de Coopera
çao Consular entre a República Fede
rativa do Brasil e a República Portu
guesa, para Proteçao e Assistência 
Consular aos seus Nacionais em Ter
ceiros Pa!ses, celebrado em Lisboa, 
em 20 de julho de 1995. 
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Decreto Legisla
tivo nO 69, de 
17.11.97 

Decreto Legisla
tivo nO 70, de 
17.11.97 

Decreto Legisla
tivo nO 71, de 
17.11 .97 

Decreto Legisla
tivo nO 72, de 
17.11 .97 

Decreto Legislativo 
nO 73, de 21.11 .9; 

Decreto Legislativo 
n074,de21.11.97 

Tramitando 

Decreto Legisla
tivo n° 22, de 
7.5.97 



·1 Einenta 

12197-SF ·CRE -co Aprova o texto do Acordo-quadro sobre Decreto Legisla-

297/96-CD Cooperaçao em AplicaçOes Pacificas tivo nO 17, de 
de Ciência e Tecnologia Espaciais, 16.4.97 
celebrado entre a República Federativa 
do Brasil e o Govemo da República 
Argentina, em Buenos Aires, em 9 de 
abril de 1994. 

• 13197-SF CRE-CD Aprova o texto do Ajuste Complemen- Decreto Legisla-

296/96-CD tar ao Acordo Básico de Cooperaçao tivo n° 29, de 
Cientlfica, Técnica e Tecnológica, em 12.6.97 
Matéria de sanidade Agropecuária, 
celebrado entre a República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do 
Chile, em Brasllia, em 25 de março de 
1996. 

14197-SF • CRE-CD Aprova o texto do Ajuste Complemen- Decreto Legisla-

316/96 tar ao Acordo de Cooperaçao Cientlfi- tivo nO 23, de 
ca, Técnica e Tecnológica, para coo- 7.5.97 
peraçao na Area de Transportes, cele-
brado entre o Govemo da República 
Federativa do Brasil e o Governo de 
Cuba, em Havana, em 30 de janeiro de 
1996. 

• 15197-SF CRE-CD Aprova o texto do Acordo para Evitar a Decreto Legisla-

314/96-CD Dupla Tributaçao e Prevenir a Evasão tivo nO 35, de 
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a 19.8.97 
Renda, celebrado entre o Govemo da 
República Federativa do Brasil e o Go-
vemo da República da FinlAndia, em 
Brasllia, em 2 de abril de 1996. 

• 16197-SF CRE-CD Aprova o texto do Acordo Comercial, Decreto Legisla-

319/96-CD celebrado entre o Governo da Repúbli- tivo n° 34, de 
ca Federativa do Brasil e o Governo da 17.7.97 
República da MalAsia, em Kuala Lum-
pur, em 26 de abril de 1996. 

17/97-SF • CRE-CD Aprova o texto do Acordo sobre Segu- Decreto Legisla-

321/96-CD rança Técnica Relacionada ao Desen- tivo nO 16, de 
volvimento Conjunto dos satélites de 16.4.97 
Recursos Terrestres, celebrado entre o 
Govemo da República Federativa do 
Brasil e o Govemo da República Po-
pular da China, em Beijing, em 13 de 
dezembro de 1995. 
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CRE-CO Aprova o texto do Acordo sobre Coa- Decreto Legisla-
peraçao Cient!fica e Tecnológica, ceie- tivo nO 33, de 
brado entre o Govemo da República 4.7.97 
Federativa do Brasil e o Governo da 
Malásia, em Kuala Lumpur, em 29 de 
janeiro de 1996. 

19197-SF ·CRE-CO Aprova o texto do Acordo, por troca de Decreto Legisla-

318196-CO Notas, que incorpora os paragrafos 4, tivo nO 30, de 
5 e 6 ao artigo V do Acordo para a 18.6.97 
Construçao da Ponte sao Tomé e sao 
Borja, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o G0-
verno da Argentina, em Buenos Aires, 
em 17 de novembro de 1995. 

20197-8F ·CRE-CO Aprova o texto do Acordo sobre Qua- Decreto Legisla-

335J96-CO rentena Vegetal, celebrado entre o Go- tivo nO 24, de 
verno da República Federativa do Bra- 7.5.97 
sil e o Governo da Repúblida Popular 
da China, em Beijing, em 13 de de-
zembro de 1995. 

21/97-8F ·CRE-CO Aprova o texto do Acordo sobre Servi- Decreto Legisla-

336/96-CO ços Aéreos, celebrado entre o Govemo tivo nO 27, de 
da República Federativa do Brasil e o 12.6.97 
Govemo da Nova Zelandia, em Bras!-
lia, em 18 de junho de 1996. 

22/97-SF ·CRE-CO Aprova o texto do Acordo, por Troca de Decreto Legisla-

312196-CO Notas, que regulamenta a cessa0 de tivo nO 25, de 
uma Companhia de Infantaria do Exér- 7.5.97 
cito à OperaçAo de Paz na ONU em 
Moçambiquc (ONUMOZ), celebrado 
entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e a OrganizaçAo das Na-
çOes Unidas. 

23197-SF ·CRE-CO Aprova o texto do Acordo entre o Go- Decreto Legisla-

329/96-CO vemo da República Federativa do Bra- tivo nO 27, de 
sil e o Governo da República Franca- 7.5.97 
sa, relativo ao Emprego Assalariado 
dos Familiares dos Agentes das Mis-
sões Oficiais de cada Estado no outro, 
celebrado em Paris, em 28 de maio de 
1996. 

24/97-SF ·CRE-CO Aprova o texto do Acordo de Comple- Decreto Legisla-

378197-CO mentaçao EconOmica entre o Mercosul tivo nO 19, de 
e a Bollvia, celebrado durante a última 29.4.97 
reunia<> do Conselho do Mercosul, rea-
lizada em Fortaleza, nos dias 16 e 17 
de dezembro de 1996. 
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Aprova o texto da Convençlo Interna-

347/96-CD cional de Combate à Desertificaçlo tiVo nO 
nos Palses Afetados por Desertifica- 12.6.97 
çao elou Seca, assinada pelo Governo 
Brasileiro, em Paris, em 15 de outubro 
de 1994. 

26/97-SF Sen. José Eduardo Dutra Susta o inciso IV do art ~ do Decrelo Tramitando 
nO 2.170, de 4 de março de 1997, do 
Poder Executivo, que dispOe sobre a 
Carteira de Identidade, regula sua ex-
pediçao e dá outras providências. 

27197-SF ·CRE-CD Aprova o texto do Acordo, por troca de Decreto Legisla-

369/96-CD Notas, relativo a um empréstimo japo- tiVo nO 20, de 
nês concedido aos Estados de Santa 7.5.97 
Catarina, Paraná, Bahia e Ceanll para 
Projetos Ambientais, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do 
Brasil e o Govemo do Japao, em Bra-
sllia, em 26 de agoslo de 1996. 

28197-SF ·CRE-CD Aprova o texto do Convênio Constituti- Decreto Legisla-

379196-CD vo do Banco de CompensaçOes Inter- tiVo nO 15, de 
nacionais - BIS, referente à adesIo do 19.3.97 
Banco Central do Brasil, em nome do 
governo brasileiro, como membro as-
sociado Aquela instituiçao internacio-
nal. 

29197~F bCCTCI-CD Aprova o alo que renova a concessao Decreto Legislativo 

328196-CD outorgada à RÁDIO LONDRINA S.A, nO 75, de 21.11.97 
para explorar serviço de radiodifusAo 
sonora em onda média na cidade de 
Londrina, Estado do Paraná. 

3OI97-SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessAo Decreto Legislativo 

327/96-CD outorgada à RÁDIO AZUL CELESTE nO 76, de 21.11 .97 
L TOA, para explorar serviço de radio-
difusAo sonora em onda média na ci-
dade de Americana, . Estado de sao 
Paulo. 

31197-SF eCAE - SF Aprova a Programaçao Monetária relá- A CAmara dos 
tiva ao segundo trimestre de 1996, Deputados 
com estimativas das faixas de variaçao 
dos principais agregados monetários, 
análise da evoluçao da economia naci-
onal prevista para o trimestre e as jus-
tificativas pertinentes. 
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32197-5F 

33197-5F 

34197-5F 

35197-5F 

36197-5F 

331196-CD 

37197-5F 

332196-CD 

38197-5F 
333196-CD 

39197-5F 

338196-CD 

40197-5F 

339196-CD 

ecAE-SF 

ecAE-SF 

ecAE-SF 

ecAE-SF 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

Aprova a programaçao monetaria rela
tiva ao terceiro bimestre de 1996, com 
estimativas das faixas de variaçao dos 
principais agregados monetarios, aná
lise da evoluçao da economia nacional 
prevista para o bimestre e justificativas 
pertinentes. 

Aprova a programaçao monetaria rela
tiva ao quarto bimestre de 1996. 

Aprova a programaçao monetaria rela
tiva ao primeiro bimestre de 1997. 

Aprova a programaçao monetaria rela
tiva ao segundo bimestre de 1997. 

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO CULTURA DE RI
BEIRÃO PRETO L TOA. para explorar 
serviço de radiodifusAo sonora em 
onda média na Cidade de Ribeirao 
Preto, Estado de sao Paulo. 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à FM CIDADE DE RIBEI
RÃo PRETO L TOA. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Ribei
rao Preto, Estado de sao Paulo. 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à LINS RÁDIO CLUBE 
L TOA para explorar serviço de radio
difusAo sonora em freqaência modula
da na Cidade de Lins, Estado de sao 
Paulo. 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à REDE CENTRAl DE 
COMUNICAÇÃO L TOA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qOência modulada na Cidade de Cam
pinas, Estado de sao Paulo. 

Aprova o ato que renova a permissAo 
outorgada à RADIO CHARRUA L TOA. 
para explorar serviço de radiodifusAo 
sonora em freqOência modulada na 
Cidade de Uruguaiana, Estado do Rio 
Grande do Sul. 
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A Câmara dos 
Deputados 

A Câmara dos 
Deputados 

A Câmara dos 
Deputados 

A Câmara dos 
Deputados 

Decreto Legisla
tivo nO 78, de 
4.12.97 

Decreto Legisla
tivo nO 79, de 
4.12.97 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 



42197-SF 

341f96..CD 

43197-SF 

342J96-CD 

44I97-SF 
343196-CD 

45197-SF 
344f96..CD 

46197-SF 

350196-CD 

47197-SF 

351f96..CD 

48197-SF 

353196-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

bCCTCI-CD 

Ementa 
Aprova o ato que renova a outorga 
deferida à FU~DAÇÃO COTRISEL 
para explorar serviço de radiodifusao 
sonora em onda média na Cidade de 
sao Sepé, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Aprova o ato que renova a concessao 
da RÁDIO AURI VERDE DE LONDRI
NA L TDA para explorar serviço de ra
diodifusao sonora em onda média na 
Cidade de Londrina, Estado do Paraná 

Aprova o ato que renova a permissao 
outorgada à FUNDAÇÃO BRASILEIRA 
DE ASSIST!:NCIA E EDUCAÇÃO -
FUBUAE para explorar serviço de ra
diodifusao sonora em freqOência mo
dulada na Cidade de Cariacica, Estado 
do Esplrito Santo. 

Aprova o ato que renova a concessao 
da RÁDIO ITAI L TDA para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Gualba, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprova o ato que renova a concessao 
da RÁDIO LIBERDADE DE SERGIPE 
L TDA para explorar serviço de radio
difusao sonora em onda média na Ci
dade de Aracaju, Estado de Sergipe. 

Aprova o ato que renova a permissão 
da RÁDIO TRANSOESTE L TDA para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqOência modulada na Cidade de 
Joaçaba, Estado de Santa Catarina. 

Aprova o ato que renova a outorga 
defenda à SOCIEDADE RÁDIO CON
TINENT AL L TDA para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de Coronel Freitas, 
Estado de Santa Catarina. 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO SOCIEDADE 
OESTE CATARINENSE LTDA para 
explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qOência modulada na Cidade de Cha
pec6, Estado de Santa Catarina. 
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Decreto Legisla
tivo nO 80, de 
4.12.97 

Tramitando 

Decreto Legisla
tivo nO 81, de 
4.12.97 

Tramitando 

Decreto Legisla
tivo nO 82, de 
4.12.97 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 



Aprova o ato que renova a permissAo Tramitando 
outorgada à RÁDIO VENEZA L TOA 
para explorar, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusAo sonora 
em freqOência modulada na Cidade de 
Recife, Estado de Pernambuco. 

5OI97-SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessAo Tramitando 

355196-CD da RÁDIO DIFUSORA DE AQUI-
DAUANA L TOA para explorar serviço 
de radiodifusAo sonora em onda média 
na Cidade de Aquidauana, Estado do ' 
Mato Grosso do Sul. 

51/97-SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessAo Tramitando 

356196-CD da RÁDIO MARABA L TOA para explo-
rar serviço de radiodifusAo sonora em 
onda média na Cidade de lral, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

52/97-SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessAo Tramitando 

357/96-CD da RÁDIO DIFUSORA DE AQUI-
DAUANA L TOA para explorar serviço 
de radiodifusAo sonora em onda tr0pi-
cal na Cidade de Aquidauana, Estado 
do Mato Grosso do Sul. 

53197-SF bCCTCI-CD Aprova o ato ~ renova a permissAo Tramitando 

358/96-CD outorgada à 10 FM CORREIO DE 
JOÃO PESSOA L TOA para explorar 
serviço de radiodifusAo sonora em Ire-
qOência modulada na Cidade de Joao 
Pessoa, Estado de Paralba. 

54/97-SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessAo Tramitando 

359/96-CD outorgada à RÁDIO AURIVERDE DE 
PITANGA L TOA para explorar serviço 
de radiodifusAo sonora em onda média 
na Cidade de Pitanga, Estado do Pa-
raná 

55197-SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 

362/96-CD da RÁDIO A VOZ DO SERIDO LTDA 
para explorar serviço de radiodifusAo 
sonora em onda média na Cidade de 
caic6, Estado do Rio Grande do Norte. 

56197-SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessAo Tramitando 

352/96-CD outorgada à RÁDIO INDUSTRIAL DE 
VÁRZEA GRANDE L TOA para explo-
rar serviço de radiodifusAo sonora em 
onda média na Cidade de Várzea 
Grande, Estado de Mato Grosso. 

302 



N° • I AUtor Ementa I 
57197-5F CRE-CD Aprova o texto do Acordo de Coopera-
388197-CD çAo no Domlnio do Turismo, celebrado 

entre o Govemo da República Federati-
va do Brasil e o Govemo da República 
da Coréia, em Brasllia, em 11 de se-
tembro de 1996. 

58197-5F ·CRE-CD Aprova o texto do Acordo sobre o Exer- Decreto Legislali-
414197-CD cicio de Atividades Remuneradas por vo nO 36, de 

parte de Dependentes do Pessoal Di- 19.8.97 
pIomético, Consular, Administrativo e 
Técnico, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Go-
vemo da República do Parag~i, em 
Brasllia, em 23 de outubro de 1996. 

59197-5F ·CRE-CD Aprova o texto do Acordo por Troca de Tramitando 
386197-CD Notas relativo ao ingresso do Brasil, na 

qualidade de membro pleno, no Comitê 
do At;o da OrganizaçAo para a Coope-
raçAo e o Desenvolvimento EconOmico 
- OCDE, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e aquela 
organizaçAo, em Paris, em 17 de junho 
de 1996. 

6OI97-5F ·CRE-CD . Aprova o texto do Acordo sobre Coope- Decreto LegIII8tI-
415197-CD raçAo e Assistência Mútua na Área do vo nO 37, de 

Combate é ProduçAo e ao Tráfico lllcito 19.8.97 
de Entorpecentes e Substancias Psico-
trópicas e Assuntos Correlatos, cele-
brado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Africa do Sul, em Pretória, 
em 26 de novembro de 1996. 

61197-5F ecAE-SF Aprova a programaçlo monetaria reIati- A CAmarII doi 
va ao terceiro trimestre de 1997. DeputadOa 

62/97 -SF ·CRE-CD Aprova o texto do Acordo relativo ê Tramitando 
368196-CD Readmisdo de Pessoas em Situaçlo 

Irregular, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Go-
vemo da República Francesa, em Paris, 
em 28 de maio de 1996. 
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63197 - SF 
370196-CO 

64/97 -SF 
413197 -CO 

65197 - SF 
416/97 - CO 

66/97 -SF 
442/97 -CO 

67/97 - SF 
451/97 - CO 

68/97 - SF 
391/97 -CO 

69/97 - SF 
392/97 "_CO 

• 
CRE-CO 

• CRE-CO 

• CRE-CO 

bCCTCI-CO 

bCCTCI-CO 

Ementa 

Aprova o texto do Acordo, por troca de 
notas Verbais, que prorroga, por um 
perlodo adicional de dois anos, os arti
gos 10 (parágrafos 2 e 5), 11 (parágrafo 
2b), 12 (parágrafo 2b) e 23 (parágrafo 
3) da Convençao para Evitar a Dupla 
Tributaçao em Matéria de Impostos 
sobre a Renda, de 25 de abril de 1975, 
celebrado entre o Govemo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Govemo do 
Reino da Suécia, em Brasllia, em 19 de 
março de 1996. 

Aprova o texto do Tratado sobre 
Transferência de Presos, finnado em 
Brasllia, em 7 de novembro de 1996, 
entre o Govemo da República Federati
va do Brasil e o Govemo do Reino da 
Espanha. 

Aprova o texto do Acordo sobre Coope
raçao no Campo da Cultura, celebrado 
entre o Govemo da República Federati
va do Brasil e o Govemo da República 
da África do Sul, em Pretória, em 26 de 
novembro de 1996. 

Aprova o texto do Acordo de Coopera
çao Cultural e Educacional, celebrado 
entre o Govemo da República Federati
va do Brasil e o Govemo da República 
Libanesa, em Beirute, em 4 de fevereiro 
de 1997. 

Aprova o texto do Acordo Relativo à 
lsençao Parcial de Exigência de Vistos, 
celebrado entre o Govemo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Govemo da 
Malásia, em Kuala Lumpur, em 26 de 
abril de 1996. 

Aprova o ato que renova a concessAo 
deferida à RÁDIO DOURADOS DO 
SUL L TOA. para explorar serviço de 
radiodifusao sonora em onda média na 
Cidade de Dourados, Estado do Mato 
Grosso do Sul. 

Aprova o ato que renova a pennissAo 
outorgada à RÁDIO GUARANY DE 
SANTARÉM lTOA. para explorar servi
ço de rrldiodifusao sonora em freqQên
cia modulada na Cidade de Santarém, 
Estado do Pará. 
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Decreto Legislati
vo nO 57, de 
28.10.97 

Decreto Legislati
vo nO 58, de 
28.10.97 

Decreto Legislati
vo nO 59, de 
28.10.97 

Decreto Legislati
vo nO 50, de 
28.10.97 

Decreto Legislati
vo nO 61, de 
28.10.97 

Tramitando 

Tramitando 



71/97 -SF 
394/97 -co 

72197 - SF 
441/97-CO 

73/97 - SF 
452197 -CO 

74/97 - SF 
3.97/97 -CO 

75/97 - SF 
398/97 -CO 

76/97 - SF 
412197 - CO 

77/97 -SF 
406197 -CO 

bCCTCI-CO 

·CRE-CO 

·CRE-CO 

bCCTCI-CO 

Aprova O ato que renova a 
outorgada à RÁDIO TV TROPICAL 
L TOA para explorar serviço de radio-
difuslo sonora em freqOência modulada 
na Cidade de Manaus, Estado do Ama-
zonas. 

Aprova o ato que renova a concessAo Tramitando 
da RÁDIO MARUMBY L TOA para ex-
plorar serviço de radiodifuslo sonora 
em onda curta na Cidade de Florianó-
polis, Estado de Santa Catarina. 

Aprova o texto do Acordo de Coopera- Decreto Legislati
çA<> Cultural, celebrado entre o Govemo vo n° 62, de 
da República Federativa do Brasil e o 4.11.97 
Govemo da República Italiana, em 
Roma, em 12 de fevereiro de 1997. 

Aprova o texto do Acordo sobre a Con- Decreto Legislati
cessa0 de Vistos para Viagens de Ne- vo n° 63, de 
g6ci0s,lnvestimentos e de Cobertura 4.11 .97 
Jomallstica, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Coréia, em 
Brasllia, em 11 de setembro de 1996. 

Aprova o texto da ConvençA<> Relativa à Tramitando 
Proteçao das Crianças e à CooperaçAo 
em Matéria de Adoça0 Intemacional, 
concIulda em Haia, em 29 de maio de 
1993. 

Aprova o texto do Acordo Constitutivo Decreto Legislati
da Associaçao dos Palses Produtores vo nO 64, de 
de Estanho, celebrado em 29 de março 4.11.97 
de 1983, em Londres. 

Aprova o texto da ConvençA<> sobre a Decreto Legislati
MarcaçAo de Explosivos Plásticos para vo nO 65, de 
fins de Detecçao, assinada em Montre- 4.11.97 
ai, em 1°de março de 1991 . 

Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
da RÁDIO OURO BRANCO L TOA para 
explorar serviço de radiodifuslo sonora 
em onda média na Cidade de Currais 
Novos, Estado do Rio Grande do Norte. 
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Aprova o ato que renova a concessao 
deferida ê TV STUDIOS SILVIO SAN-
TOS L TOA, atualmente denominada 
TVSBT - canal 11 do Rio de Janeiro 
Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
&ao de sons e imagens (televi&ao) na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro. 

79/97 -SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
4OOI97-CD deferida ê RÁDIO MONUMENTAL DE 

APARECIDA L TOA para explorar ser-
viço de radiodifu&ao sonora em onda 
média na Cidade de Aparecida, Estado 
de sao Paulo. 

80197 -SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
401/97 -CO da FUNDAÇAo SÃo VICENTE DE 

PAULO para explorar serviço de radio-
difu&ao sonora em onda média na Ci-
dade de Araucária, Estado do Paraná. 

81/97 -SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessAo Tramitando 
403/97-CD deferida ê SOCIEDADE RÁDIO E TE-

LEVlSAo ALTEROSA L TOA pare ex-
plorar serviço de radiodifu&ao de ·sons e 
imagens (televi&ao) na Cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

82/97 -SF bCCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessAo Tramitando 
404I97-CD deferida ê RÁDIO E TELEVISÃO BAN-

DEIRANTES L TOA. para explorar ser-
viço de radiodifu&ao de sons e imagens 
(televi&ao) na Cidade de sao Paulo, 
Estado de &ao Paulo. 

83/97-SF bCCTCI-CD Aprova o ato que rent)V8 a concessAo Tramitando 
405I97-CD outorgada ê RÁDIO DIFUSORA DE 

LONDRINA LTDA para explorar servi-
ço de radiodifu&ao sonora em onda 
tropical na Cidade de Londrina, Estado 
do Paraná. 

84/97 -SF bCCTCI-CD Aprova o ato Jue renova a concessAo Tramitando 
175/95 - CO outorgada ê 010 RIBEIRÃO PRETO 

L TOA para explorar serviço de radio-
difu&ao sonora em onda tropical na 
Cidade de RibeirAo Preto, Estado de 
sao Paulo. 

306 



Autoriza a permanência ternpon!lria de 
força militar do Uruguai no território 
nacional para a ~Iizaçao de exerclcios 
conjuntos de força de paz entre os 
Exércitos brasileiro e argentino, a reali-
zarem-ae no corrente ano no Estado do 
Rio Grande do Sul. 

86/97 - SF ·CRE-CO Aprova o texto do Acordo BásIco de Tramitando 
443197 -CO CooperaçAo Técnica, Cientlfica e Tec-

nológica, celebrado entre a Repliblica 
Federativa do Brasil e o Governo da 
República da BoIlvia, em Fortaleza, em 
17 de dezembro de 1996. 

87/97 - SF ·CRE-CO Aprova o texto do Acordo entre o Go- Decreto legislati-
387/97-CO vemo da Repliblica Federativa do Brasil vo nO 66, de 

e o GoVerno do Reino dos Palses Bai- 4.11 .97 
xos relativo ao exerclcio de atividades 
remuneradas por parte de dependentes 
do pessoal diplomático, consular, admi-
nistrativo e técnico, celebrado em Bra-
sUia, em 31 de julho de 1996. 

88/97 -SF ·CRE-CO Aprova o texto do Acordo de Coopera- Decreto legislati-
438197 -CO çao para o Combate ao Narcotráfico e á vo nO 67, de 

Farmacodependência, celebrado entre 4.11.97 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Govemo dos Estados Unidos 
Mexicanos, na Cidade do México, em 
18 de novembro de 1996. 

89/97 - SF ·CRE-CO Aprova o texto do Acordo Internacional Decreto legislati-
482/97 -CO de Madeiras Tropicais, concIuldo em vo nO 68, de 

Genebra, em 26 de janeiro de 1994. 4.11 .97 

90197 - SF ·CRE-CO Aprova o texto do Acordo Constitutivo Decreto legislati-
439/97 -CO do Fundo para o Desenvolvimento dos vo nO 83, de 

Povos Indlgenas da América Latina e 12.12.97 
do Caribe, assinado pelo Governo bra-
sileiro em Madri, em 24 de julho de 
1992. 

91/97 -SF ·CRE-CO Aprova o texto do Acordo para o Esta- Decreto legislati-
444I97-CO belecimento do Centro Regional de vo nO 84, de 

EducaçAo em Ciência e Tecnologia 12.12.97 
Espaciais para a América latina e o 
Caribe, entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos 
Estados Unidos Mexicanos, concluldo 
em Brasllia, em 11 de março de 1997. 
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Autor 
92197 -SF ·CRE-CO Aprova o texto do Acordo para Coope- Decreto Legislati-

476197 -CO raça<> cientlfica e Tecnológica, celebra- vo na 85, de 
do entre o Governo da República Fede- 12.12.97 
rativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica da Polônia, em Varsóvia, ern 5 de 
setembro de 1996. 

93197 -SF ·CRE-CO Aprova o texto do Acordo de Coopera- Tramitando 
478/97 -CO çao Cultural e Educacional, celebrado 

entre o Governo da República Federati-
va do Brasil e o Governo da República 
Árabe Slria, em Brasllia, em 25 de feve-
reiro de 1997. 

94/97 - SF Sen. Sérgio Machado e Escolhe o Senhor Antonio Valmir Cam- A Câmara dos 
outros Senadores pelo Bezerra para o cargo de Ministro Deputados 

do Tribunal de Contas da Uniao, nos 
termos do art. 73, § ~, inciso 11, da 
Constituiçao Federal. 

95197 - SF bCCTCI-CO Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
407/97 -CO da RAoIO CAPIXABA L TOA. para ex-

plorar serviço de radiodifusâo sonora 
em onda média na Cidade de Vitória, 
Estado do Esplrito Santo. 

96/97 -SF bCCTCI-CO Aprova o ato ql.le renova a permissâo Tramitando 
408197 -CO outorgada à RAolo TROPICAl DE 

ITAPECERICA DA SERRA L TOA. para 
explorar serviço de radiodifusâo sonora 
em freqoência modulada na Cidade de 
ltapecerica da Serra, Estado de sao 
Paulo. 

97/97 - SF bCCTCI-CO Aprova o ato que renova a concessâo Tramitando 
419/97 - CO da RAoIO BRASIL SOCIEDADE L TOA. 

para explorar serviço de radiodifusâo 
sonora em onda média na Cidade de 
Valinhos, Estado de sao Paulo. 

98/97 -SF bCCTCI-CO Aprova o ato que renova a permissâo Tramitando 
421/97 -CO outorgada à RAolo SOCIEDADE 01-

FUSORA "A VOZ DE BAG':" L TOA. 
para explorar serviço de radiodifusào 
sonora em freqOência modulada na 
Cidade de Bagé, Estado do Rio Grande 
do Sul. 
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99/97 - SF 
422197 - CD 

100/97 - SF 
521/97 - CD 

101/97 - SF 
522197 - CD 

102197 - SF 
479/97 - CD 

103/97 - SF 
477/97 - CD 

104/97 - SF 

105197 - SF 
211/97 - CD 

106/97 - SF 
417/97 - CD 

Autor 
-
bCCTCI-CD 

·CRE-CD 

·CRE-CD 

·CRE-CD 

·CRE-CD 

·CAE -SF 

CCTCI-CD 

CCTCI-CD 

Ementa Resultado 
Aprova o ato que rimova a concessao Tramitando 
da RÁDIO BRASIL DE ADAMANTINA 
L TDA. para explorar serviço de radio-
difusao sonora em onda média na Ci-
dade de Adamantina, Estado de sao 
Paulo. 

Aprova o texto do Convênio para a Co- Tramitando 
operaçao no âmbito da Conferência 
Ibero-Americana, concluldo em Sâo 
Carlos de Bariloche, Argentina, em 17 
de outubro de 1995, por ocasião da V 
Reuniao lbero-Americana de Chefes de 
Estado e de Governo. 

Aprova o texto do Acordo de Coopera- Decreto Legislati
ção Cientlfica e Tecnológica, celebrado vo nO 86, de 
entre o Governo da República Federati- 12.12.97 
va do Brasil e o Governo da República 
Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro 
de 1997. 

Aprova o texto do Acordo sobre Servi- Tramitando 
ços Aéreos, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República libanesa, em 
Beirute, em 4 de fevereiro de 1997. 

Aprova o texto do Acordo Básico de Decreto Legislati
Cooperação Técnica, celebrado entre o vo nO 87, de 
Governo da República Federativa do 12.12.97 
Brasil e o Governo da República Fede-
ral da Alemanha, em Brasllia, em 17 de 
setembro de 1996. 

Aprova a Programação Monetária rela- A Câmara dos 
tiva ao quarto trimestre de 1997. Deputados 

Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
da FUNDAÇÃO CULTURAL E EDU-
CACIONAL SANTANA DE CAETIT~ 
para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de 
Caetité, Estado da Bahia. 

Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
deferida à RÁDIO EDUCADORA DE 
GUAJARÁ-MIRIM L TDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
tropical na Cidade de Guajará-Mirim, 
Estado de RondOnia. 
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Autor Ementa 

107197 - SF CCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessao 
420197 -CO deferida à RÁDIO BRASIL SOCIEDADE 

LIMITADA para explorar serviço de 
radiodifusao sonora em onda tropical na 
Cidade de Campinas, Estado de sao 
Paulo. 

108/97 - SF CCTCI-CD Aprova o ato que renova a permissao Tramitando 
427/97 - CO outorgada à REDE COMUNITÁRIA DE 

COMUNICAÇOES DE RIO GRANDE 
L TOA. para explorar serviço de radio-
difusao sonora em freqOência modulada 
na Cidade de Rio Grande, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

109197 - SF CCTCI-CD Aprova o ato que renova a permissao Tramitando 
428/97 -CO outorgada à RÁDIO CLUBE DE ITA-

ÚNA S/A para explorar serviço de radi-
odifusao sonora em freqOência modula-
da na Cidade de ltaúna, Estado de Mi-
nas Gerais. 

110197 - SF CCTCI-CD Aprova o ato que renova a permissao Tramitando 
430/97 - CO outorgada à SOCIEDADE RÁDIO 

ARAGUAIA DE BRUSQUE L TOA. para 
explorar serviço de radiodifusao sonora 
em freqOência modulada na Cidade de 
Brusque, Estado de Santa Catarina. 

111197-SF CCTCI-CD Aprova o ato que renova a permissao Tramitando 
433/97 - CO outorgada à RÁDIO JABOTICABAL 

L TOA. para explorar serviço de radio-
difusao sonora em freqOência modulada 
na Cidade de Jaboticabal, Estado de 
sao Paulo. 

112/97 - SF CCTCI-CD Aprova o ato que renova a permissao Tramitando 
434/97 - CO outorgada à RÁDIO IGUATEMI FM 

STÉREO L TOA. para explorar serviço 
de radiodifusao sonora em freqoência 
modulada na Cidade de Bebedouro, 
Estado de sao Paulo. 

113/97 - SF CCTCI-CD Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
435/97 - CO da FUNDAÇÃO FREI JOÃO BATISTA 

VOGEL - OFM para explorar serviço de 
radiodifusao sonora em onda média na 
Cidade de Catalao, Estado de Goiás. 
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Autor I Ementa I Resultado 
CCTCI-CO Aprova o ato que renova a permissao Tramitãndo 

outorgada ti RÁDIO CAMPINAS DO 
SUL L TOA. para explorar serviço de 
radiodifusao sonora em onda média de 
ambito local na Cidade de Campinas do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

115/97 - SF CCTCI-CO Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
453/97 -CO outorgada ti RÁDIO MARATAN LTOA. 

para explorar serviço de radiodifusao 
sonora em onda média na Cidade de 
Sant' Ana do Livramento, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

116/97 - SF CCTCI-CO Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
454/97 - CO outorgada ti RÁDIO SERRA DA CAPI-

VARA L TOA. para explorar serviço de 
radiodifusao sonora em onda média na 
Cidade de sao Raimundo Nonato, Es-
tado do Piaul. 

117/97 - SF CCTCI-CO Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
455/97 - CO deferida ti RÁDIO GUAISA S.A. para 

explorar serviço de radiodifusao sonora 
em onda curta na Cidade de Porto Ale-
gre, Estado do Rio Grande do Sul. 

118/97 - SF CCTCI-CO Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
458/97 - CO da TELEVISÃO VITÓRIA L TOA. para 

explorar serviço de radiodifusao de 
sons e imagens na Cidade de Vitória, 
Estado do Esplrito Santo. 

119/97 - SF CCTCI-CO Aprova o ato que renova a permissao Tramitando 
456/97 - CO outorgada ti L.A. PEREIRA E OLIVEIRA 

L TOA. - ME para explorar serviço de 
radiodifusao sonora em freqOência mo-
dulada na Cidade de Santana do livra-
mento, Estado do Rio Grande do Sul. 

120/97 - SF CCTCI-CO Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
457/97 - CO deferida ti RÁDIO BANDEIRANTES DE 

CACHOEIRA PAULISTA LTOA. para 
explorar serviço de radiodifusao sonora 
em onda tropical na Cidade de Cachoei-
ra Paulista, Estado de sao Paulo. 

121/97 - SF CCTCI - CO Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
459/97 - CO da RÁDIO CULTURA DE CAMBARÁ 

L TOA. para explorar serviço de radio-
difusao sonora em onda média na Ci-
dade de Cambará, Estado do Paraná. 
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122197 - SF 
461/97 -co 

123/97 - SF 
462197 -co 

124/97 - SF 
463/97 - CO 

125/97 - SF 
465/97 - CO 

126/97 - SF 
467/97 - CO 

127/97 - SF 
472197 - CO 

128/97 - SF 
418/97 -co 

Autor 

CCTCI-CD 

CCTCI-CD 

CCTCI-CD 

CCTCI-CD 

CCTCI-CD 

CCTCI-CD 

CCTCI-CD 

Em .... Resultado 
Aprova o ato que renova a concessAo Tramitando 
outorgada à RÁDIO PATRIARCA DE 
CASSILÀNDIA L TOA. para explorar 
serviço de radiodifusao sonora em onda 
média na Cidade de CassilAndia, Esta-
do do Mato Grosso do Sul. 

Aprova o ato que renova a concessAo Tramitando 
da RÁDIO EMISSORA "ABC" L TOA. 
para explorar serviço de radiodifusa<> 
sonora em onda média na Cidade de 
Santo André, Estado de São Paulo. 

Aprova o ato que renova a permissAo Tramitando 
outorgada à RÁDIO SOCIEDADE DA 
BAHIA S/A para explorar serviço de 
radiodifusao sonora em freqOência mo-
dulada na Cidade de Salvador, Estado 
da Bahia. 

Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
da RÁDIO COMERCIAL DE PRESI-
DENTE PRUDENTE L TOA. para explo-
rar serviço de radiodifusao sonora em 
onda média na Cidade de Presidente 
Prudente, Estado de São Paulo. 

Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
outorgada à SOCIEDADE RÁDIO CA-
RIJÓS L TOA. para explorar serviço de 
radiodifusao sonora em onda média na 
Cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado 
de Minas Gerais. 

Aprova o ato que renova a concessao Tramitando 
da RÁDIO CLUBE DE ITAÚNA S/A 
para explorar serviço de radiodifusao 
sonora em onda média na Cidade de 
ltaúna, Estado de Minas Gerais. 

Aprova o ato que renova a concessAo Tramitando 
da RÁDIO CARAJÁ DE ANÁPOllS 
L TOA. para explorar serviço de radio-
difusa<> sonora em onda tropical na 
Cidade de Anápolis, Estado de Goiás. 
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130/97 - SF 
432/97 -CO 

131/97 - SF 
573/97 - CO 

132/97 -SF 
524/97 -CO 

133/97 - SF 
523/97 - CO 

134/97 - SF 
431/97 -co 

135/97 - SF 
460/97 - CO 

CREDN-CD 

CCTCI-CD 

CREDN -CO 

CREDN-CD 

CREDN -CO 

CCTCI-CD 

CCTCI-CD 

Aprova o texto do Acordo de Coopera
çao para a Modernizaçao e o Reapare
Iharnento do Departamento de Policia 
Federal do Ministério da Justiça da 
República Federativa do Brasil, cele
brado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da 
República Francesa, em Brasllia, em 12 
de março de 1997. 

Aprova o ato que renova a pennissao 
outorgada à RÁDIO JOVEM SOM DE 
PRESIDENTE VENCESLAU L TOA 
para explorar serviço de radiodifusao 
sonora em freqOência modulada na 
Cidade de Presidente Venceslau, Esta
do de sao Paulo. 

Aprova o texto do Acordo de Parceria e 
de Cooperaçao em Matéria de Segu
rança Pública, celebrado entre o G0-
verno da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Francesa, 
em Brasllia, em 12 de março de 1997. 

Aprova o texto do Acordo-Quaqro de 
Cooperaçao EconOmica, Industrial e 
para o Desenvolvimento, celebrado 
entre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da República 
Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro 
de 1997. 

Aprova o texto do Acordo de Coopera
çao na área de Turismo, celebrado 
entre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da República 
da Hungria, em Brasllia, em 3 de abril 
de 1997. 

Aprova o ato que renova a concessao 
outorgada à RÁDIO PROGRESSO DE 
RUSSAS L TOA para explorar serviço 
de radiodifusao sonora em onda média 
na Cidade de Russas, Estado do Ceará. 

Aprova o ato gue renova a concessao 
outorgada à RÁDIO POUSADA DO RIO 
QUENTE L TOA para explorar serviço 
de radiodifusao sonora em onda média 
na Cidade de Caldas Novas, Estado de 
Goiás. 
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137/97 - SF 
469/97 -CO 

138/97 - SF 
470/97 -CO 

139/97 - SF 
471/97 -CO 

140/97 - SF 

CCTCI-CD 

CCTCI-CD 

CCTCI-CD 

CCTCI-CD 

CCTCI-CD 

473197 - CO :. , " . .. 

141/97 - 'SF 

474/97 -CO 

142/97 - SF 

560/97-CD 

CCTCI ,.. CD 

-CRE-CD 

Aprova o ato que renova a concessao 
outorgada ali RADIO CIDADE JANDAIA 
L TOA. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na Ci
dade de Jandaia do Sul, Estado do 
Paraná. 

Aprova o ato que renova a concessAo 
deferida ali EMPRESA PORTOALE
GRENSE DE COMUNICAÇÃO L TOA. 
para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade 
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Aprova . o ato que renova a permissAo 
ou~rgada ali SOCIEDADE RÁDIO 01-
FUSORA VALE DO ITAJAI L TOA. para 
elÇpIorar serviço de radiodifusAo sonora 
em freqOência modulada na Cidade de 
Itajal, Estado de Santa Catarina. 

Aprova o ato que renova a concessAo 
outorgada ali RÁDIO CÚL TURA DE 
ILHÉUS L TOA. para explorar serviço de 
.radiodifusao sonora em .onda média na 
'Cidade de Ilhéus; Estado da 8a~ia •. 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

• • I 

Tramitando 

\ 1 .' . 
, I :. 

AP.Í9va .q at9 . q~ renova' à ' éc?~1!1o Tramitando 
da RÁDtO . CORNÉLlO PROCÓPIO 
L TOA. . para explôrar serviço de radio-
difusão sonora em onda média na Ci-
dade de Comélio Procópio, Estado do 
Paraná. 

Aprova o texto do Acordo sobre o Esta- Tramitando 
belecimento da Organizaçao para o 
Desenvolvimento de Energia na Penln-
sula Coreana, conc;luldo em Nova Ior-
que, em 9 de março de 1995. 
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acRE-CO Aprova o texto do Acordo de COOpera-
çao na Luta Contra o Crime Organizado 
e o Tráfico de Entorpecentes e Sub-
stancias PsicotIópIcas, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Italia-
na, em Roma, em 12 de fevereiro de 
1997. 

144197 -SF acRE-CO Aprova o texto do Acordo de Coopera- Tramitando 

527/97 -CO 
çao Cultural, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o 
Govemo da República Oriental do Uru-
guai, em Rivera, em 16 de outubro de 
1996 . 

145197-SF acRE-CO • \prova o texto do Acordo de Coopera- Tramitando 

526/97 -CO 
çao na Área de Turismo, celebrado 
entre o Governo da República Federati-
va do Brasil e o Govemo do Reino da 
Espanha, em Brasllia, em 18 de abril de 
1997. 

146197 - SF acRE-CO Aprova o texto do Estatuto da Conte- Tramitando 

224195-CO 
rência da Haia de Direito Internacional 
Privado, aprovado na VII Conferencia, 
realizada no perfodo de 9 a 31 de outu-. , brode 1951 . 

3. Recebido da CAmara para promulgaçAo 

I I j I 

Sen. Sérgio Ma
chado e outros 
~àies:,' ., 

. , Escolhe .() Senhor AntOnio Valmir campelo 
Bezerra para o cargo de Ministro do Tribu

- nal de'Contas da UniAo, nos termos do art:, 
73, ,§ 2", inCiso li, da Constituiçlo Federal. 
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55, de 23.10.97 
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e) Projetos de Resolução 

1) De sessões legislativas anteriores 

44/92 Comissao de Constitu- Disciplina a aprovaçAo pelo Senado Fede- Tramitando 
iça0, Justiça e Cida- ral das operaçOes financeiras com o Fun-
dania. do Monetário Nacional. 

66/92 Comissao Diretora Dá nova redaçAo ao art. 536 do Regula- Tramitando 
mento Administrativo do Senado Federal, 
aprovado pela Resolução n° 58, de 1972. 

7/93 Comissa<> Diretora Altera o Regulamento Administrativo do Tramitando 
Senado Federal e dá outras providências. 

66/93 Comissa<> Diretora Dá nova· redaçAo ao art. 5° da Resolução Tramitando 
n° 88, de 1992. . . 

213/95 Pedro Simon Fixa critérios para utilizaçAo do Centro Tramitando 
. . 

Gráfico do Senado Federal. 

314/95 Pedro Simon Cria a Comissao de ReIaçOes com a 50- Tramitando 
ciedade Brasileira (CSB) de caráter per-
manente. 

415195 PedroSimon Fixa critérios para elaboraçAo da pauta de Tramitando 
discussa<> e votaçao das matérias pelo 
Senado Federal. 

1 Anexad~ ao PRS n° 66/95. 
2 Anexada ao PRS n° 66/95. 
3 Anexada ao PRS nO 66/95. 
4 Anexada ao PRS nO 66/95. 
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17/95 Pedro Simon 

18/95 Coutinho Jorge 

19/95 Júlio Campos 

&.10/95 Benedita da Silva 

721/95 Eduardo Suplicy 

&.12195 Pedro Simon 

23195 Pedro Simon .. 

24/95 PedroSimon 

1125/95 PedroSimon 

1~6/95 Ney Suassuna 

1127/95 Ney Suassuna 

1228/95 Ney Suassuna 

5 Anexada ao PRS nO 66/95. 
. 6 Anexada ao PRS n° 66/95. 

7 Anexada ao PRS n° 66/95. 
8 Anexada ao PRS n° 66/95. 
9 Anexada ao PRS n° 66/95. 
10 Anexada ao PRS n° 66/95. 
11 Anexada ao PRS nO 66/95. 

.. 

. . 

.. . 

ao exterior. 

DispOe sobre a autorizaçAo para realiza- Tramitando 
çao de obras no Ediflcio do Senado Fede-
ral. 

Altera o Regimento Intemo do Senado Tramitando 
Federal e da outras providências. 

Altera a ResoIuçao nO 89, de 1992, acres- Tramitando 
centando-Ihe dispositivo. 

Cria a Comissa<> de Direitos Humanos e Tramitando 
da outras providências. 

Altera dispositivo do Regimento Interno do Tramitando 
Senado Federal . estabelecendo critérios 
de indicaçAo dos relatores nas comissOes 
permanentes. 

Disciplina a apresentaçao de declaraçao Tramitando 
de bens e valores.e da outras providênci-
as. 

DispOe sobre a apresentaçao e atualiza- Tramitando 
çao da declaraçao de bens e valores dos 
servidores do Senado Federal. 

. Institui ·0 Centro da Memória Polltica do Tramitando 
Congresso Nacional. 

Cria a ·Comissa<> de Agricultura. Tramitando 

Altera a redaçao do inciso I do art. 338 do Tramitando . . 
Regimento Intemo . 

Revoga os incisos IV e V do art. 293 do Tramitando 
Regimento Intemo . 

Da nova redaçao ao inciso I do art. 91 do Tramitando 
Regimento Intemo. 
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Coutinho Jorge 

1430195 Coutinho Jorge 

33195 Ney Suassuna 

Júlio campos 

Altera 08 arts. 356 e seguintes do Regi- Tramitando 
manto Intemo do Senado Federal, m0difi-
cando a tramitação das propostas de 
emendas à Constituiçio. 

Altera o Regimento Interno do Senado Tramitando 
Federal e dá outras providências. 

Extingue a RepresentaçAo do Senado Tramitando 
Federal no Rio de Janeiro. 

Cria a ComissAo de Desenvolvimento da Tramitando 
Civilizaçao Brasileira. 

1836195 Roberto Freire Cria a ComissAo de Ciência e Tecnologia. Tramitando 

1738195 Luiz Alberto de Oliveira Cria a ComissAo de Ciência e Tecnologia. Tramitando 

PedroSimon 

PedroSimon 

41195 Júlio campos 

1'421815 Odacir Soares 

Guilherme Palmeira 

DispOe sobre o Quadro de Detalhamento Tramitando 
da Despesa e Execuçlo Orçamentiria do 
Senado Federal. 

Institui a Procuradoria Parlamentar do Tramitando 
Senado Federal. 

Altera dispositivos da ResoIuçAo nO 58, de Tramitando 
1972 (Regulamento Administrativo "do 
Senado 'Federal). 

Acrescenta parágrafos ao art. 383 do Tramitando 
Regimento Interno do Senado Federal. 

DispOe sObre a utilizaçAo da frota de vel- Tramitando 
culos do Senado Federal e dá outras pr0-
vidências. 

441815 AntCnIo C8rtos Valada- Altera a redaçAo do § 1° do art. 13 do Tramitando 
rei Regimento Intemo'do Senado Federal. 

.. 
1148/95 Benl Veras 

12 Anexada ao PRS no 66195. 
13 Anexada ao PRS nO 68195. 
14 Anexada ao PRS nO 66/95. 
15 Anexada ao PRS nO 66/95. 
18 Anexada ao PRS nO 66/95. 
17 Anexada ao PRS nO 66/95. 
18 Anexada ao PRS nO 66/95 . 
. ' Anexada ao PRS nO 66/95. 

Altera disposiçOes do Regimento Interno Tramitando 
do Senado'Federal. 
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2154195 PedroSimon 

2257195 Júlio campos 

60195 Casildo Maldaner 

61195 Edison LobAo 

Revoga o parágrafo único do art. 356 e o 
§ 21' do art. 358 da Resolução nII 93, de 
1970, com alterações Posteriores 
(Regimento Intemo do Senado Federal). 

Altera o instituto da Indicaçao de que trata Tramitando 
a SeçAo IV do Capitulo I do Trtulo VIII do 
Regimento Intemo do Senado Federal. 

Altera dispositivos do Regimento Intemo Tramitando 
do Senado Federal. 

Altera os arts. 91, 101 e 383 do Regi- Tramitando 
mento Interno e regula os procedimentos 
de apreciaçAo da indicaçao de suplentes 
de Ministros Classistas do Tribunal Supe-
ri'lr do Trabalho. . 

Altera os arts. 224 e 229 e revoga os arts. Tramitando 
225, 226 e 227 do Regimento Intemo, que 
dispOem sobre Indicação. 

66/95 ComissAo Temporária Altera o Regimento Intemo do Senado Tramitando 
criada plReq. 201/95 Federal. 

67/95 Júlio Campos 

72/95 Lúcio Alcantara 

94/95 Gilberto Miranda 

95/95 Gilberto Miranda 

20 Anexada ao PRS n° 66/95. 
21 Anexada ao PRS nO 66/95. 
22 Anexada ao PRS nO 66/95. 

DispOe sobre a aplicaçAo da Resolução n° Tramitando 
77, de 1992, aos servidores do Cegraf e 
Prodasen. 

DispOe sobre o registro de pessoas ffsicas Tramitando 
ou jurldicas junto ao Senado Federal, para 
os fins que '!Specifica e dá outras pr0vi-
dências. 

Veda as operações de crédito da União, Tramitando 
de suas autarquias, inclusive Banco Cen-
trai do Brasil, e demais entidades contro-
ladas pelo poder público federal, que im-
pliquem a assunçao de dividas de institui-
çOes financeiras públicas e privadas. 

Altera a Resolução nO 11, de 1994, para Tramitando 
vedar as operações de troca de tltulos de 
responsabilidade dos Tesouros dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municlpios 
por tltulos de responsabilidade do T esou-
10 Nacional. 
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106195 Emandes Aniorim 

107/95 Emandes Amorim 

108/95 Sebastiao Rocha 

24113/95 Emandes Amorim 

115/95 Comissao Diretora 

116/95 Comissa<> Diretora 

25117/95 Comissa<> Diretora 

118/95 Comissa<> Diretora 

119/95 Comissa<> Diretora 

120/95 Comissa<> Diretora 

123/95 Gilberto Miranda 

125/95 Emandes Amorim 

23 Anexada ao PRS nO 66/95. 
24 Anexada ao PRS n° 66195. 

Altera os arts. 243 e 244 do Regimento 
Intemo, que versam sobre autoria das 
proposições. 

Define os Gabinetes dos Senadores como Tramitando 
Unidades Orçamentárias e dá outras pr0-
vidências. 

Transforma as funções comissionadas Tramitando 
que menciona, cria cargos em comissao e 
dá outras providências. 

Altera o parágrafo único do art. 107 do Tramitando 
Regimento Intemo do Senado Federal. 

Altera a redaçAo do § 1° do art. 77 do Tramitando 
Regimento Interno. 

DispOe sobre a alienaçAo de bens que ResoIuçIo nO 53, de 
integram o PatrimOnio do Senado Federal. 10.6.97 

Cria o Instituto Legislativo Brasileiro por Tramitando 
transformaçAo de Orgia existente. 

Dá nova redaçAo ao "capur do art. 279 do Tramitando 
Regimento Interno do Senado Federal. 

Cria o Conselho Editorial do Senado Fe- Tramitando 
deral. 

DispOe sobre os gabinetes dos Senado- Prejudicado 
res. 

Extingue o Orgao Especial de Represen- Tramitando 
taçAo do Senado Federal no Rio de Janei-
ro. 

DispOe sobre a prestaçAo de informaçOes Tramitando 
!li Comissa<> de Assuntos EconOmicos 
sobre a execuçao da polltica monetária 
pelo Banco Central do Brasil e dá outras 
providências. ' .. 

Faculta a requisiçao~ a cada Senador, de Tramitando 
até três servidores de Orgaos da adminis-
traça0, Uniao, Estados e Municlpios e dá 
outras providências. 

25 Anexado, em 30.5.96, ao PRS nO 66/95. 
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126195 Jefferson Peres Altera o art. 40 do Regimento Intemo, 
disciplinando as viagens dos Senadoras 
ao exterior. 

127/95 Antonio car10s Valada- Estabelece quorum para formaçIo de 
res bloco par1amentar. 

141/95 PedroSimon Estabelece restriçOes à nomeaçAo para 
os cargos em Comissao de Assessor 
Técnico e Secretário ~ar1amentar do 
Quadro de Pessoal do SerIado Federal. 

148/95 Guilherme Palmeira Acrescenta parágrafos ao art. 397 da 
ResoIuçAo nO 93, de 1970 - Regimento 
Intemo - com o objetivo de disciplinar as 
convocaç6es de Ministros de Estado para 
comparecer perante o Senado Federal. 

2616/96 Esperidiao Amin Revoga a ResoIuçAo ne 70, de 1995, do 
Senado Federal. 

2718/96 Marina Silva Altera o Código de ~tica e o8coro Par-
lamentar e dá oWas providências. 

19/96 Casildo Maldaner Altera a ResoIuçAo n° 96, de 1989, para 
incluir a obrigatoriedade de autorizaçlo 
especifica para a emisslo de t1tulos da 
divida mobiliária da Uniao. 

21120196 Marina Silva Altera o art. 107 do Regimento Intemo do 
Senado Federal. 

2924/96 Sebastiao Rocha Altera o inciso IX do art. 14 do Regimento 
In~ do Senado Federal, referente ao 
uso da palavra. 

3025/96 Sebastiao Rocha Acrescenta o parágrafo 5° ao art. 145 do 
Regimento Intemo do Senado Federal, 
que trata das ComissOes Par1amentaras 

. de Inquérito., 

3126/96 Sebastiao Rocha Altera o art. 308 do ~egimento Intemo do 
Senado Federal, referente ao encami-
nhamento de votaçao. 

26 Em 16.10.97, passou a'tramitar em conjunto com os PRS nOS 125/96 e 97/97. 
27 Anexado, em 17.4.97, ao PRS n° 66195. 
28 Anexado, em 17.4.97, ao PRS nO 66/95. 
29 Anexado, em 17.4.97, ao PRS nO 66/95. 
30 Anexado, em 17.4.97, ao PRS nO 66/95. 
31 Anexado, em 17.4.97, ao PRS nO 66/95. 
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do Regimento Intemo. 

33:28196 Bernardo Cabral Altera o Regimento Interno, acrescentan-
do parégrafo único ao art. 78. 

34196 Carlos Patroclnio Mera a ResoIuçao nO 69, de 1995, para 
(Vide PRS limitar a 98% o percentual máximo de 
49/96) refinanciamento da divida mobiliária dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
clpios. 

36196 Jefferson Peres DispOe sobre os bens de uso dos Sena-
dores. 

3440196 Romeu Tuma Altera o art. 78 do Regimento Interno do 
Senado Federal, assegurando a partici-
paçao dos partidos minoritários nas co-
missOes permanentes. 

35 3649/96 EsperidiAo Amin DispOe sobre as operaçOes de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municfpios e de suas res-
pectivas autarquias e fundaçOes, inclusi-
ve concessAo de garantias, seus limites 
e condiçOes de autorizaçao, e dá outras 
providências. 

50/96 Vilson KleinQbing Mera a ResoIuçao nO 69, de 1995, do 
(Vide PRS Senado Federal, que dispOe sobre as 
49/96) operaçOes de crédito interno e externo 

dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municfpios e de suas respectivas autar-
quias, inclusive concessao de garantias, 
seus limites e condiçOes de autorizaçAo, 
e dá outras providências. 

51196-CN SebastiIo Rocha Institui o Prêmio Nacional de EducaçAo 
Darcy Ribeiro e dá outras providências. 

32 Anexado, em 17.4.97, ao PRS nO 66/95. 
33 Anexado, em 17.4.97, ao PRS nO 66/95. 
34 Anexado, em 17.4.97, ao PRS nO 66195. 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Retirado (RQS 
856197) 

A carnara dos De-
putados 

35 Em 9.10.97, passaram a tramitar em conjunto os Projetos de nOs 34, 50, 52, 80 e 115196; 32,41,43,101 e 
108197, com o PRS 49/96. E em 27.11.97, também com os PRS 130 e 131, de 1997. 
36 Os PRS nOs 50,80 e 115196, foram re:tirados através dos requerimentos nOs 856,857 e 858197, ~ 
mente, aprovados em 4.11.97. 
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(Vide PRS 
49196) 

54196 

66196 

67/96 

Lúcio AJcAnlara 

Marina Silva 

Esperidiao Amin 

Cssildo Maldaner 

------

88 operações 
intemo e extemo das empresas em que 
os Estados, o Distrito Federal ou os Mu-
niclpios, direta ou indiretamente, dete-
nham a maioria do capital social com 
direito a voto, e dá outras providências. 

DispOe sobre documentos sigilosos no Tramitando 
Senado Federal, de acordo com os pa-
rtmetros traçados pela Lei nO 8.159, de 8 
de janeiro de 1991. 

AJtera os artigos 243 e 244 do Regimento Tramitando 
Intemo do Senado Federal, instituindo o 
projeto de bancada e o projeto coletivo 
multipartidário. 

DispOe sobre 88 operaçOes de crédito Tramitando 
intemo e extemo das empresas em que 
a Uniao, direta ou indiretamente, detenha 
a maioria do capital social com direito a 
voto, e dá outras providências. 

Autoriza o CEGRAF a publicar ediçOes Tramitando 
históriccH:ulturais. 

80196 Vilson KleinObing Altera dispositivos da ResoIuçao nO 69, de Retirado 
1995, do Senado Federal, que dispõe 857/97) 
sobre as operações de crédito intemo e 

(Vide PRS 
49/96) 

.. 
externos dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municlpios e de suas respectivas 
autarquias, inclusive concesslo de ga-
rantias, seus limites e condiçOes de auto-
rizaçAo, e dá outras providências. 

85/96 Renan Csllheiros e Eslabelece allquola mlnirna do imposto Tramitando 

88/96 

95/96 

outros Senadores sobre operaçOes relativas à circuJaçao de 
mercadorias e sobre prestaçOes de servi
ços de transportes e de comunicaç6es, 
para produtos da cesta básica. 

Gilberto Miranda 

Car10s Patroclnio 

Cria no Senado Federal a Comissao de Tramitando 
Agricultura, Abastecimento e Reforma 
Agrária. 

Altera a allnea "e" do art. ~ da ResoJuçAo Tramitando 
n° 5, de 1996, do Senado Federal. 

37 Anexado, em 17.4.97, ao PRS nO 66/95. 
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38g7196 Marina Silva 

104198 JOnia Marise 

1151'96 Vilson KleinObing 
(Vide PRS 
49/96) 

119/96 Marina Silva 

Altera o art. 200 do Regimento Intemo do Tramitando 
Senado Federal. 

DispOe sobre a fiscalizaçao e o controle Tramitando 
dos _ do Poder Executivo relativos ti 
privatizaçAo da Companhia Vale do Rio 
Doce e da outras providências. 

Altera a ResoIuçAo do Senado Federal nO Retirado 
69195, que dispOe sobre as operaçOes de 858197) 
crédito interno e externo dos Estados, do 
DF, dos Municlpios e de suas respectivas 
Autarquias, inclusive concessao de ga-
rantias, seus limites e condiçOes de auto-
rizaçAo, e da outras providências. 

Denomina 'Florestan Fernandes' a sala Tramitando 
da Comissao de Assuntos Sociais. 

381251'96 Gerson camata e ou- Autoriza a Unilo e os Estados a contratar Tramitando 
tros Senadores operaçOes de crédito no Ambito do Pro

grama de Apoio ti ReestruturaçAo e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados. 

126f96.CN Marina Silva 

401/97 Pedro Simon 

2) 41da presente sessao legislativa 

Institui o Diploma Chico Mendes de Meio Tramitando 
Ambiente e Cidadania e dá outras provi-
dências. 

Institui a sessao administrativa mensal Tramitando 
para deliberar pelas matérias que especifi-
C8. 

berl8fl.1:ios e 
vantagens aos servidores que exerceram 
as atiVidades de Revisor e Supervisor Ta
quignHico anteriormente à Resolução nR 
79, d81992. 

38 Anexado, em 17.4.97, ao PRS nO 66/95. 
39 Em 16.10.97, passou a tramitar em conjunto com os PRS nOs 16/96 e 97/97. 
40 Anexado, em 17.4.97, ao PRS n° 66/95. 

(RQS 

41 Os projetos de nOS 85 a 91/97 foram apresentados durante a 58 Sessao Legislativa Extraordinária da soa 
Legislatura, realizada no perlodo de 1° a 25.7.97. 
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22197 Comissão Diretora Estabelece a eleição dos membros da Tramitando 
Mesa do Senado Federal pelo Sistema 
EletrOnico de votação, na hipótese que 
menciona. 

23/97 Lúcio Alcantara Dê o nome de "Sala Senador VIaconde de Tramitando 
Cairu" à sala de reuniOes da Comisslo de 
Assuntos EconOmicos. 

24/97 Esperidiao Amin Autoriza o Municfpio de SIo Paulo a emitir, ResoIuçIon·22,de 
(Relator) mediante ofertas públicas, Letras Flnancei- 27.2.97 

ras do Tesouro do Municfpio de SIo Paulo 
- LFTMSP, destinados ao giro de sua dIvi-
da mobiliária venclvel no primeiro semestre 
de 1997. 

25/97 Coutinho Jorge Altera a denominação e a estrutura da Tramitando 
Consultoria de Orçamentos e dj outras 
providências. 

26/97 Comisslo de Assun- Autoriza a cOllbataçlo de operaçIo de ResoIuçIo n· 24, de 
tos EconOmicos crédito externo, com garantia da República 13.3.97 

Federativa do Brasil, no valor total de de-
zoito milhOes de marcos alemles, de prin-
cipal, entre o Estado do Paraná e o Kredi-
tanstalt fOr Wl8derautbau - KfN, destinada 
ao financiamento, parcial, do Projeto de 
Proteção da Floresta Atlêntica no Estado 
do Paraná. 

27/97 Comisslo de Assun- Autoriza a República Federativa dO Brasil a Resolução nO 25, de 
tOs EconOmicos contratar operação de crédito externo no 13.3.97 

valor de trinta bilhOes, oitocentos e vinte 
milhOes dtf ienes, equivalentes a duzentos 
e sessenta e oito milhOes de dólares norte-
americanos, junto ao Export Import Bank 01 
Japan - JEXIM. 

28/97 Comisslo de Assun- Autoriza o Governo do Estado da Bahia a Resolução nO 26, de 
tos EconOmicos contratar operaçIo de crédito externo junto 13.3.97 

ao Kreditanstalt fOr Wl8drautbau - KfN, no 
valor equivalente a treze milhOes e qui-
nhentos mil marcos alemles, sendo doze 
milhOes e quinhentos mU marcos aIemAes 
a titulo de empréstimo e um milhlo de 
marcos alemles como contribulçlo finan-
ceira, destinand<He os recursos ao finan-
ciamento parcial do Projeto de Sanea-
mento Básico do Estado da Bahia, Fase 11, 
a ser executado pela Companhia de Enge-
nharia Rural da Bahia - CERB. 
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30/97 

31197 

32/97 
(Vide PRS 
49196) 

33/97 

34/97 

4235197 

4336197 

4437197 

38/97 

Cotllislsão de Assun
tos EconOmicos 

Comissa<> de Assun- Autoriza o Estado de sao Paulo a emitir ResoIuçAo nO 23, de 
tos EconOmicos Letras Financeiras do Tesouro do Estado ~3.3.97 

de sao Paulo - LFTP, cujos recursos desti-
nam-se ao giro da Olvida Mobiliária do 
Estado, venclvel em março de 1997. 

Comissa<> de Assun- Autoriza o Estado de Sergipe a emitir La- ResoIuçAo n° 28, de 
tos EconOmicos tras Financeiras do Tesouro do Estado de 13.3.97 

Sergipe - LFTSE, cujos recursos serao 
destinados ao giro da Olvida Mobiliária do 
Estado, venclvel no 1° semestre de 1997. 

Lauro campos Modifica dispositivos das ResoluçOes nOs Tramitando 
96, de 1989, e 69, de 1995, do Senado 
Federal, estabelecendo novos limites de 
dispêndios com a divida pública. 

José Ignácio Ferreira Cria o Comitê do Senado Federal para as Tramitando 
comemoraçOes do 4° Centenario da Morte 
do Padre Jocâ de Anchieta, Apóstolo do 
Brasil, e da outras providências. 

Lúcio Alcantara Detennina a inclusAo, na programaçAo das Tramitando 
emissoras de radio e televisão do Senado 

Guilhenne Palmeira 

Guilhenne Palmeira 

Coutinho Jorge 

Roberto Requiao 

Federal, de infonnaçOes relativas ê história 
do Poder Legislativo brasileiro, e da outras 
providências. 

Altera o Regimento Interno do Senado Tramitando 
Federal. 

Altera o Regimento Interno do Senado Tramitando 
Federal. 

Cria, no Senado Federal, a Comissa<> de Tramitando 
Assuntos Regionais, Urbanos e de Meio 
Ambiente. 

DispOe sobre o resgate de tltulos públicos Tramitando 
destinados ao pagamento . de precatórios 
judiciais e emitidos em desconformidade 
com o disposto no art. 33 da ADCT. 

42 Em 3.4.97, foi anexado ao PRS nO 66195. 
43 Em 3.4 .97, foi anexado ao PRS n° 66/95. 
44 Em 3.4.97, foi anexado ao PRS nO 66/95. 
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40197 

4541197 
(Vide PRS 
49196) 

COImi!t&Áo de Assun- a 
tos EconOmicos contratar operação de crédito extemo no 15.4.97 

valor de cinqüenta e um bilhões, setecen-
tos e cinqüenta milhões de ienes, equiva-
lentes a quatrocentos e cinqüenta milhões 
de dólares norte-americanos, destinada ao 
financiamento do Projeto de Duplicação da 
Rodovia São Paulo-Curitiba-Aorian6polis. 

Comissao de Assun- Autoriza o Estado de Santa Catarina a ResoIuçao nO 29, de 
tos EconOmicos emitir Letras Financeiras do Tesouro do 1.4.97 

Estado de Santa Catarina - LFTSC, cujos 
recursos seria destinados ao giro da pri-
meira parcela da Olvida Mobiliária do Esta-
do, venclvel no 1° semestre de 1997. 

Bernardo Cabral Acrescenta dispositivo à ResollAÇAo nO 69, Tramitando 
de 1995, do Senado Federal, que "dispOe 
sobre as operações de crédito intemo e 
externo dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municlpios e de suas respectivas au-
tarquias, inclusive concessAo de garantias, 
seus limites e condições de autorizaçao, e 
dás outras providências·. 

42197 Comissao Diretora Estabelece a composiçao e a infra- ResoIuçAo nO 63, de 
estrutura dos Gabinetes do Senado Fede- 26.6.97 

4843197 Lúcio AJcantara 
(Vide PRS 
49196) 

47 4844197 Lúcio AJcantara 

ral. 

Acrescenta dispositivo à ResoIuçao nO 69, Tramitando 
de 1995, e dá outras providências. 

Modifica os arts. 336 e 395 do Regimento Tramitando 
Intemo do Senado e dá outras providênci-
as. 

, 

45 Em 4.6.97, passou a tramitar em ponjunto com os PRS nOs 43 e 44197 (RQS nO 384/97). No mesmo dia, 
4.6.97, foi aprovado o Requerimento nO 385197, desapensando o PRS 44197, que passa a ter tramitaçao nor
mal. 
48 Em 4.6.97, passou a tramitar em conju"to com os PRS nOs 41 e 44197 (RQS nO 384197). No mesmo dia, 
4.6.97, foi aprovado o Requerimento n° 385197, desapensando o PRS 44197, que passa a ter tramitaçao nor
mal. 
47 Em 10.4.97, foi anexado ao PRS 66195 (RQS 256/97). 
48 Em 4.6.97, foi aprovado o RQS nO 384/97, para que o projeto passasse a tramitar em conjunto com os PRS 
de nOs 41 e 43197. Em seguida, no mesmo dia, foi aprovado o Requerimento nO 385197, solicitando a desapen
saçIo do projeto dos mesmos PRS. 
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de Assun- Autoriza o Governo do Estado da Bahia -a 
tos EconOmicos colibala{ operaçao de crédito externo, com 

a garantia da República Federativa do Bra-
sil, junto ao Banco Internacional para Re-
construçlo e Desenvolvimento - BIRD 
(Banco Mundial), no valor de até cem mi-
IhOes de dólares norte-americanos, equi-
valentes a cento e três milhOes e nove-
centos mil reais, em 31 de dezembro de 
1996, cujos recursos serao destinados ao 
financiamento parcial do projeto de geren-
ciamento da in~ra municipal da 
Bahia, no êmbito do Programa de Desen-
volvimento Urbano Regional - PRODU R. 

46/97 Comissêo de Assun- Autoriza a República Federativa do Brasil a ResoIuçao nO 32, de 
tos EconOmicos conceder garantia ê operaçao de crédito 22.4.97 

externo no valor em ienes equivalente a 
até trezentos milhOes de dólares norte-
americanos, de principal, entre o The Ex-
port Import Bank of Japan - JEXIM e o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nOmico e Social. 

47/97 Comissêo de Assun- Autoriza o Estado de Alagoas a contralar ResoIuçao nO 37, de 
tos EconOmicos operaçao de crédito sob a forma de Termo 7.5.97 

Aditivo de Reilstificaçlo ao Contrato de 
Abertura de Crédito celebrado em 10 de 
dezembro de 1996, junto à caixa EconO-
mica Federal. 

48197 Edison LobIo DispOe sobre a elaboraçao de relat6r1os Retirado (RQS 
sobre acompanhamento e fiscalizaçao da 637197) 
execuçao orçamentária e financeira da 
Uniêo. 

4949197 Humberto Lucena Altera os dispositivos do Regimento Intemo Tramitando 
(ResoIuçao n° 93, de 1970, e alteraçOes 
posteriores) que traiam da adoça0 do re-
gime de urgência para proposiçOes. 

49 Em 29.4.97, foi anexado ao PRS no 66195. 
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Comissao de Assun~ Autoriza a contrataçao de operaçIo de 
tos EconOmicos crédito externo, com garantia da República 

Federativa do Brasil, no valor total de sete 
bilhOes e oitocentos e noventa e cinco mi-
IhOes de ienes, entre o Estado da Bahia e o 
OECF destinada ao financiamento, parcial, 
do Programa de Saneamento Ambiental de 
Salvador e Cidades do Entorno da Bala de 
Todos os Santos. 

51197 Comissao de Assun- Autoriza o Estado de Minas Gerais a ceie- ResoIuçAo nO 34, de 
tos Econômicos brar operaçao de crédito junto à caixa 6.5.97 

EconOmica Federal, com a garantia da 
UniAo, no valor de trezentos e quarenta e 
seis milhOes, trezentos e trinta e seis mil 
reais, no êmbito do Programa de Apoio à 
Reestruturaçêo e ao Ajuste Fiscal dos E&-
lados, cujos recursos seria destinados A 
capitalizaçao do Banco de Crédito Real de 
Minas Gerais SA - CREOIREAL. 

52197 Comissao de Assun- Autoriza o Governo do Estado do Piaul a ResoIuçAo nO 39, de 
tos EconOmicos contratar operaçao de crédito externo, com 14.5.97 

aval da UniAo, junto ao Banco Internacional 
para ReconstruçAo e Desenvolvimento -
BIRO, no valor de trinta milhOes de dólares 
americanos, cujos recursos seria destina-
dos A execuçAo do Projeto de Combate A 
Pobreza Rural no Estado do Piaul e eleva, 
para esse fim, temporariamente, os limites 
de endividamento do Estado. 

53197 ComissAo de Assun- Autoriza o Governo do Estado do Rio ResoIuçAo nO 40, de 
tos EconOmicos Grande do Norte a contratar e conceder 14.5.97 

contragarantia a operaçao de crédito ex-
terno, com o aval da UniAo, junto ao Banco 
Internacional para ReconstruçAo e De-
senvolvimento - BIRO, no valor equivalente 
a vinte e quatro milhOes de dólares norte-
americanos, cujos recursos seria destina-
dos A implementaçao do Projeto de Com-
bate à Pobreza Rural no Estado do Rio 
Grande do Norte. 

54197 Comissao de Assun- Autoriza o Estado de Santa catarina a ResoIuçAo nO 33, de 
tos Econômicos emitir Letras Financeiras do Tesouro do 30.4.97 

Estado de Santa catarina - LFTSC, cujos 
recursos serao destinados ao giro da se-
gunda parcela da divida mobiliária do Es-
tado venclvel no primeiro semestre de 
1997. 
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Fixa prazos' para a iridicaçao de membios 
de comissOes temponllrias internas. 

56/97 ComissAo de Assun- Autoriza a Prefeitura Municipal de Ubertan- Resoluçao n° 35, de 
tos EconOmicos dia (MG) a contratar operaçao de crédito 6.5.97 

junto à Caixa EconOmica Federal, no valor 
de sete milhOes, trezentos e oitenta e cinco 
mil, novecentos e trinta e seis reais e no-
venta e seis centavos, destinada à execu-
çao de obras de drenagem urbana e ex-
tensao de redes de aguas pluviais. 

57/97 ComissAo de Assun- Autoriza o Governo do Estado do Ceará a ResoIuçao nO 38, de 

5158/97 

tos EconOmicos contratar operaçao de crédito externo, com 8.5.97 
aval da Uniao, junto ao Banco Interameri-

Coutinho Jorge 

cano de Desenvolvimento - 810, no valor 
equivalente a até quarenta e dois milhOes 
de dólares norte americanos, destinada ao 
financiamento parcial do Programa de 
Apoio às Reformas Sociais para o Desen
volvimento de Crianças e Adolescentes no 
Estado do Ceará - PROARES e a conceder 
contragarantia ao mesmo financiamento. 

Altera o Regimento Interno do Senado Tramitando 
Federal e dá outras providências. 

59/97 Comissao de Assun- Autoriza o Govemo do Estado do Rio Resoluçao nO 41, de 
tos EconOmicos Grande do Sul a emitir, através de ofertas 14.5.97 

públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Rio Grande Sul (LFTRS), desti-
nando-se os recursos ao giro de sua divida 
mobiliária com vencimento no 1 ° semestre 
de 1997. 

60197 ComissAo de Assun- Autoriza o Estado do Piaul a contratar opa- Resoluçao nO 42, de 

, \ 

tos EconOmicos raçao de crédito sob a forma de Termo 15.5.97 
Aditivo de Rerratificaçao ao Contrato de 
Abertura de Crédito celebrado em 5 de 
dezembro de 1996, junto à caixa EconOmi-
ca Federal. 

50 Em 12.5.97, foi anexado ao PRS 66/95. 
51 Em 18.5.97, foi anexado ao PRS 66/95. 
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62197 

63197 

64197 

5265197 

tos EconOmicos 

Comissao de Consti
tuição, Justiça e Ci
dadania 

Comisslo de Consti
tuição, Justiça e Ci
dadania 

Comissao de C0nsti
tuição, Justiça e Ci
dadania 

Osmar Dias 

Autoriza o Estado do Santo a con- ResoIuçAo nO 43, de -
tratar operaçIo de crédito junto à caixa 15.5.97 
EconOmiCa Federal, no valor de sessenta e 
quatro milhOes e seiscentos mil reais, des-
tinados à cobertura dos Créditos trabalhis-
tas provenientes da execuçAo do Programa 
de Incentivo ao Desligamento Voluntário no 
Serviço Público - POVo 

Suspende, em parte, a execuçao do art. 3° ResoIuçao nO 45, de 
da Lei Complementar n° 234, de 28 de 23.5.97 
março de 1980, do Estado de sao Paulo, 
no que conceme à expressa0 "sexta-parte" 
constante do referido dispositivo. 

Suspende a exealÇlo do art. ao, IV, e do ResoIuçAo nO 46, de 
art. 23 e seus parágrafos, da Lei nO 8.112, 23.5.97 
de 11 de dezembro de 1990. 

Suspende a execuçlo dos arts. 1°, 2", 5°, ResoIuçAo nO 47, de 
91,95,110 e 111, bem como dos arts. 66, 23.5.97 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 86, 87, 88, 89, 90 e 97, todos da Lei nO 
1.071, de 11 de julho de 1990, do Estado 
de Mato Grosso do Sul. 

Cria no Senado Federal a ComissAo de Tramitando 
Agricultura, Abastecimento e Reforma 
Agrária. 

66/97 Comisslo de Assun- Autoriza o Municlpio de sao Paulo a emitir, ResoIuçAo nO 44, de 
tos EconOmicos mediante oferta pública, Letras Financeiras 22.5.97 

do Tesouro do Municlpio de sao Paulo -
LFTMSP, destinadas ao giro da Olvida 
Mobiliária, venclvel em 1° de junho de 
1997. 

67/97 Comissao de Assun- Autoriza a contrataçao de operaçAo de ResoluçAo nO 48, de 
tos EconOmicos crédito externo, com garantia da República 27.5.97 

Federativa do Brasil, no valor total de cento 

52 Anexada ao PRS nO 66/95. 

e vinte e cinco milhOes de dólares norte
americanos, entre o Estado do Rio Grande 
do Sul e o Banco Intemacional para a Re
construçao e Desenvolvimento - BIRO, 
destinada a financiar a execuçao do Pro-
grama de Reforma do Estado. 
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de · Assun- Autoriza o Estado do Goiés a contratar 
tos EconOmicos operaçAo de crédito sob a forma de Tenno 27.5.97 

Aditivo de Rerratificaçao ao Contrato de 
Abertura de Crédito celebrado em 21 de 
janeiro de 1997, junto ê Caixa EconOmica 
Federal. 

69197 Comisslo de Assun- Eleva para dez bilhões de dólares norte- ResoluçAo nO 51, de 
tos EconOmicos americanos o valor a que se referem os 10.6.97 

arts. 1° e ~, "a", da ResoIuc;ao nO 57, de 
1995, do Senado Federal. 

70197 ComissAo de Assun- Autoriza a Repc)blica Federativa do Brasil a ResoIuc;ao nO 52, de 
tos EconOmicos contratar operaçAo de crédito externo no 10.6.97 

valor equivalente a doze milhões, seiscen-
tos e setenta mil, oitenta e três dólares 
norte-americanos e noventa e cinco centa-
vos, junto a um consórcio bancario liderado 
pelo Banque Paribas. 

71/97 ComissAo de Assun- Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a ResoIuc;ao nO 58, de 
tos EconOmicos contratar operaçAo de crédito externo, com 17.6.97 

garantia da Uniao, junto ao Banco Inlera-
mericano de Desenvolvimento - BIO, no 
valor de cento e cinqoenta milhões de dó1a-
res americanos, equivalentes a cento e 
cinqoenta e seis milhOes, novecentos e 
quinze mil reais, em 31 .01 .97, destinados 
ao financiamento de parte do programa de 
rodovias daquele Estado. 

72/97 ComissAo de Assun- Autoriza o Estado do Ceanll a contratar ResoIuc;ao n° 50, de 
tos EconOmicos operaçAo de crédito externo, com garantia 3.6.97 

da Uniao, junto ao The Overseas Econo-
mie Cooperation Fund - OECF, no valor 
equivalente a seis bilhOes e vinte milhOes 
de ienes japoneses, destinado ao financi-
amento parcial do projeto de Energia Eóli-
ca do Estado do Ceanll. 

73/97 ComissAo de Assun- Autoriza o Governo do Estado de sao ResoIuc;ao nO 54, de 
tos EconOmicos Paulo a emitir, abavés de ofertas públicas, 12.6.97 

Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
de São Paulo (LFTP), destinando-se os 
recursos ao giro de sua divida mobiliária 
com vencimento em junho de 1997. 
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Comissao de Assun- Autoriza o Estado do Esplrito Santo a con- ResoluçAo nO 57, de 
tos EconOmicos tratar operaçAo de refinanciamento de 12.6.97 

divida mobiliária do Estado, das operaçOes 
de antecipaçAo de receita orçamentária e 
dos empréstimos da Caixa EconOmica 
Federal, inclusive os concedidos ao ampa-
ro dos Votos CMN nOs 162/95, 175/95, 
122196, 1/97 e 9/97, e suas alteraçOes, na 
conformidade do protocolo de acordo fir-
mado com o Govemo Federal, no âmbito 
do Programa de Apoio ti ReestruturaçAo e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

75/97 Comissao de Assun- Autoriza o Estado de Sergipe a contratar Resoluçao nO 55, de 
tos EconOmicos operaçao de crédito junto ao Banco Nacio- 12.6.97 

nal de Desenvolvimento EconOmico e S0-
cial - BNDES, no valor de onze milhOes, 
quinhentos e trinta e cinco mil e duzentos 
reais, cujos recursos serao utilizados como 
contrapartida de recursos no âmbito do 
convênio de financiamento firmado com o 
Banco do Nordeste do Brasil- BNB para o 
Programa de Açao para o Desenvolvi-
mento Turfstico do Nordeste do Brasil -
PRODETUR. 

76/97 Comissao de Assun- Autoriza a Uniao a contratar operaçao de Resoluçao n° 56, de 
tos EconOmicos crédito extemo junto ao Banco Interameri- 12.6.97 

cano de Desenvolvimento - BID, no valor 
equivalente a até duzentos e setenta e 
cinco milhões de dólares norte
americanos, destinados. a financiar parci-
almente o Projeto de Modemizaçao da 
Rodovia FernAo Dias (BR-381) - 2- Etapa. 

n197 Comissao de Assun- Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a Resoluçao nO 59, de 
tos EconOmicos contratar operaçao de crédito externo, com 19.6.97 

garantia da Uniao, junto ao Banco Intema-
cional para Reconstruçao e Desenvolvi
mento-BIRD, no valor de cem milhOes de 
dólares norte-americanos, equivalentes a 
cento e quatro milhões, seiscentos e dez 
mil reais em 31.01 .97, destinados ao finan-
ciamento de parte do Projeto de Conserva-
çao dos Recursos Naturais e Combate ti 
Pobreza e do !:>codo Rural. 
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Autoriza a elevaçao temporária dos limites 
de endividamento do Estado de Minas 
Gerais para que possa emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Minas Gerais 

. . (LFTMG), destinando-se os recursos ao 
giro de sua divida mobiliária com venci
mento no 2" semestre de 1997. 

79/97 Comissao de Assun- Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a con- ResoIuçAo nO 61, de 
tos EconOmicos tratar e conceder contragarantia ti opera- 24.6.97 

çao de crédito junto ti caixa Ec:onOmica 
Federal, com garantia da Unilo, no Ambito 
do Programa de Apoio ti ReestruturaçAo e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

80197 Comissao de Assun- Autoriza a eIevaçIo temporária dos limites ResoIuçAo n° 62, de 
tos EconOmicos de endividamento do Estado de Santa Ca- 26.6.97 

tarina para que possa emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Santa catarina 
(LFTSC), destinando-se os recursos ao 
giro de sua divida mobiliária com venci-
mento no 2" semestre de 1997. 

81197 Comissao de Assun- Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de ResoIuçAo nO 64, de 
tos EconOmicos Janeiro a emitir, por intermédio de ofertas 2.7.97 

públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Municlpio do Rio de Janeiro (LFTM-RJ), 
destinando-se os recursos ao giro de sua 
divida mobiliária com vencimento no 2" 
semestre de 1997. 

82197 Comissao de Assun- Autoriza a eIevaçAo temporária dos limites ResoIuçAo nO 65, de 
tos EconOmicos de endividamento do Estado do Rio de 2.7.97 

Janeiro para que possa emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro -
LFTRJ, destinando-se os recursos ao giro 
de sua divida mobiliária com vencimento 
no 2" semestre de 1997. 

83197 Comissao de Assun- Denega autorizaçao ao Municlpio de ResoluçAo n° 76, de 
tos EconOmicos Osasco para emitir Letras Financeiras do 27.8.97 

Tesouro do Municlpio de Osasco (LFTMO), 
cujos recursos seriam destinados ao giro 
de sua divida mobiliária com precatórios no 
1° semestre de 1997. 
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84197 Comisslo de Assun- Autoriza a Prefeitura Municipal de Coronel R8IOIuçAo'" 86, de 

53&5197 

tos Ec:onOmicos Barros (RS) a contratar operaçIo de crê- 9.7.97 
dito junto • caixa EconOmica Federal, no 

Marluce Pinto 

valor de sessenta e um mil, trezentos e 
cinqoenta e cinco reais e cinqoenta centa-
vos, destinada • construçao de unidades 
habitacionais. 

Cria a ComissAo Permanente da Tramitando 
AmazOnia - CAm e da outras providências. 

86/97 Comisslo de Assun- Autoriza o Estado de SAo Paulo a contra- ResoIuçIo ne 118, de 
tos EconOmicos tar operaçIo de refinanciamento de dlvi- 21.11.97 

das do Estado, consubstanclada nos c0n-
tratos celebrados em 22 de maio de 1997, 
com base no protocolo de acordo firmado 
entre a Unilo e o Governo do Estado de 
SAo Paulo, no ambito do Programa de 
Apoio • ReestnJturaçlo e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados. 

92197 Comisslo de Assuntos Autoriza a elevaçAo ternporéria dos limites ResoIuçAo'" 74, de 
EconOmicos de endividamento do Estado de Minas 14.8.97 

Gerais para que possa emitir, abavés de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Minas Gerais -
LFTMG, destinando-se os recursos ao giro 
de sua divida mobiliéria com vencimento 
no segundo semestre de 1997. 

93197 Comisslo de Assuntos Autoriza a eIevaçAo ternporéria dos Hmites R8IOIuçAo ne 73, de 
EconOmicos de endividamento do Estado do Rio Gran- 14.8.97 

de do Sul para que possa emitir, através 
de ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul-
LFTRS, destinando-se os recursos ao giro 
de sua divida mobiliéria com vencimento 
no segundo semestre de 1997. 

94197 Comisslo de Assuntos Autoriza a eIevaçAo ternporéria dos limites R8IOIuçAo'" n, de 
EconOmicos de endividamento do Estado do Mato 13.8.97 

Grosso para que possa emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Mato Grosso -
LFTEMT, destinando-se os recursos ao 
giro de sua divida mobiliéria com venci-
mento no segundo semestre de 1997. 

53 Anexado, em 15.7.97, ao PRS 66195. 
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Comisdo de Assuntos Aprova o Terceiro de Rena
EconOmicos tificaçao ao Contrato de Abertura de Cré

dito celebrado entre o Estado de Alagoas e 
a Caixa EconOmica Federal, em 10.12.96, 
relativo ao Programa de Apoio à Restrutu-
raçao e ao Ajuste Fiscal dos Estados e 
cujos recursos sao destinados ao Progra-
ma de Desligamento Voluntário - POVo 

96/97 Comisdo de Assuntos Autoriza o Governo da República Federati- Resolução nO 84, de 

S4g7/97 

98/97 

99/97 

100/97 

EconOmicos va do Brasil a reescalonar os créditos bra- 10.9.97 
sileiros junto à República do Suriname. 

Esperidiao Amin Acrescenta allnea ao parágrafo 3° do aro- Tramitando 
go 1° da Resoluçao nO 12, de 1997. 

Comisdo de Assuntos Autoriza a elevaçao temporária dos limites Resolução nO 79, de 
EconOmicos de endividamento do Estado do Rio de 2.9.97 

Janeiro para que possa emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro -
LFTRJ, destinando-se os recursos ao giro 
de sua divida mobiliaria com vencimento 
no 3° quadrimestre de 1997. 

Comissao de Assuntos Autoriza a elevaçao temporária dos limites Resolução nO 80, de 
EconOmicos de endividamento do Estado do Rio de 2.9.97 

Janeiro, para que possa contratar opera-
ção de crédito junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento EconOmico e Social -
BNOES, no valor de cinqOenta e seis mi-
IhOes, novecentos e setenta e sete mil, 
oitocentos e cinqoenta reais, a preços de 
19/05/97, cujos recursos serao destinados 
à compra de equipamentos relativos ao 
Projeto de Recuperaçao Operacional, 
Consolidação e Expansao do MetrO - RJ. 

Comissao de Assuntos Autoriza o Governo do Estado do Rio de Resolução nO 81 , de 
EconOmicos Janeiro a elevar temporariamente seus 2.9.97 

limites de endividamento para realizar 
operação de crédito junto ao Banco Naci-
onal de Desenvolvimento EconOmico e 
Social - BNOES, destinada ao Projeto de 
Recuperação Operacional, Consolidação e 
Expansao do MetrO - RJ. 

101/97 Comissao de Assuntos Altera a Resoluçao nO 69, de 1995, do Tramitando 
(Vide PRS EconOmicos Senado Federal. 
49/96) 

54 Em 16.10.97, passou a tramitar em conjunto com os PRS nOs 16 e 126/96. 
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102197 

103197 

104197 

105197 

106197 

Comisslo de Assuntos Autoriza o Governo do Estado do Rio ResoIuçIo. na 97, de 
EconOmicos Grande do Sul a emitir Letras Financeiras 14.10.97 

do Tesouro do Estado do Rio Grande do 
Sul - LFTRS, cujos ~rsos seria desti-
nados é liquidaçAo da oitava parcela, bem 
como da correçao monetarla relativa é 
sexta e sétima parcelas, todas de precató-
rios judiciais. 

Comisslo de Assuntos Autoriza o Governo do Estado do Piaul a ResoIuçIo na 87, de 
EconOmicos alterar a forma e o prazo de pagamento 18.9.97 

dos contratos de operaçIo de crédito, 
celebrados em 22 e 29 de dezembro de 
1995, junto é Caixa EconOmica Federal, 
relativos ao Programa de Apoio é Rees
truturaçAo e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Comisslo de Assuntos Autoriza a República Federativa do Brasil ResoIuçAo na n, de 
EconOmicos a prestar garantia em operaçIo de crédito 28.8.97 

externo a ser celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre - RS e o Fundo 
Financeiro para o Desenvolvimento da 
Bacia do Prata - Fonplata, no valor de até 
dois milh&ts e seiscentos mil dólares nor
te-americanos, de principal, destinando-se 
os recursos ao financiamento parcial do 
Projeto de AmpliaçAo do Hospital de 
Pronto Socorro de Porto Alegre - RS, e dá 
outras providências. 

Comisslo de Assuntos Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto ResoIuçAo na 78, de 
EconOmicos Alegre a contratar operaçIo de crédito 28.8.97 

externo, com garantia da Unilo, junto ao 
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento 
da Bacia do Prata - Fonplata, no valor de 
um milhao, cento e quarenta e três mil 
dólares norte-americanos, equivalentes a 
um milhAo, duzentos e nove mil, oitocen-
tos e sessenta e cinco reais e cinqOenta 
centavos, em 31 de março de 1997. 

Comisslo de Assuntos Autoriza a República Federativa do Brasil ResoIuçAo na 88, de 
EconOmicos a contratar operaçIo de crédito externo 18.9.97 

com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento - BIO, no valor equivalente a vinte 
e cinco milhOes de dólares norte
americanos, de principal, destinancio-se os 
recursos ao financiamento parcial do Pro-
grama Rede de Pesquisa e Desenvolvi-
mento de PoIlticas Públicas, a ser execu-
tado pelo Ministério do Planejamento e 
Orçamento. 
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108197 
(VIde PRS 
49196) 

109197 

110197 

111197 

112197 

113197 

Comisslo de Assuntos Autoriza a Prefeitura Municipal de sao 
Ec:onOmicOs Paulo a emitir, por intermédio de ofertas 

públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Municlpio de sao Paulo (LFTM-SP), 
destinando-se os recursos ao giro de sua 
divida mobiliéria com vencimento no 2" 
semestre de 1997. 

Comisslo Par1amentar 
de Inquérito criada 
através do RQS nO 
1.101196 (Tltulos PClbli
cos) 

DispOe sobre as operaçOes de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municlpios e de suas respec
tivas autarquias e fundaçOes, inclusive 
concesslo de garantias, seus limites e 
condiçOes de autorizaçao, e dá ~ 
providências. 

Tramitando 

Comiaslo de Assuntos Dá nova redaçao ti allnea "g" do art. 2" da ResoIuçIo nO 83, de 
Ec:onOmicOs ResoIuçIo n° 30, de 1997, do Senado 4.9.97 

Federal. 

Comiaslo de Assuntos Denega autorizaçao ao Municlpio de Goi- ResoIuçIo nO 104, de 
Ec:onOmicOs oerê para contratar operaçao de crédito 4.11.97 

junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. 
no valor de um milhAo, quatrocentos e 
sessenta mil e duzentos reais, cujos re-
cursos seriam destinados a obras de infra-
estrutura urbana, bem como ti aquisição 
de terrenos que seriam doados ti Compa-
nhia de Habitaçao do Paraná - COHAPAR. 

Comiaslo de Assuntos Autoriza o Estado de sao Paulo a emitir, ResoIuçIo nO 86, de 
Ec:onOmicOs através de ofertas públicas, Letras Finan- 16.9.97 

ceiras do Tesouro do Estado de sao Paulo 
- LFTSP, destinando-se os recursos ao 
giro de sua divida -mobiliéria com venci-
mento em setembro de 1997. 

ComissAo de Assuntos Autoriza o Governo do Estado do Mara- ResoIuçIo nO 85, de 
Ec:onOmicOs nhAo a contratar, no êmbito do Programa 16.9.97 

de Apoio ti ReestruturaçAo e ao Ajuste 
Fiscal de Longo Prazo dos Estados, ope-
raçao de crédito junto ti caixa Ec:onOmica 
Federal, no valor de cem milhOes de reais. 

ComissAo de Assuntos Autoriza o Governo do Estado do Mara-ResoIuçIo nO 89, de 
Ec:onOmicOs nhAo a contratar operaçAo de crédito junto 18.9.97 

ti caixa EconOmica Federal, no êmbito do 
Programa de Apoio ti ReestruturaçAo e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de 
trinta e quatro milhOes, duzentos e cin-
qOenta mil reais. 
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115197 

116/97 

117/97 

116/97 

-~----- --

Determina a- criaçao de 
traduçAo para deficientes auditivos na TV 
Senado. 

Comissão de Assuntos Autoriza a elevaçAo temporária dos limites ResoIuçAo nO 92, de 
EconOmicos de endividamento do Estado de Santa 30.9.97 

Catarina para que possa emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Santa Catarina 
(LFTSC), destinand~se os recursos ao 
giro de sua divida mobiliária com venci-
mento no dia primeiro de outubro de 1997. 

Comissão de Assuntos Autoriz'3 o Govemo do Estado do Rio ResoluçAo n° 94, de 
EconOmicos Grande do Sul a realizar operaçAo de cré- 9.10.97 

dito junto à Caixa EconOmica Federal -
CEF, no valor de quatro milhOes, nove-
centos e oitenta mil reais, cujos recursos 
serAo destinados à assunçAo de parte dos 
custos de infra-estrutura dos Núcleos 
Morgado Rosa e Ferronato, .em Bagé, Rio 
Grande do Sul. 

ComissAo de Assuntos Autoriza o Govemo do Estado do Ceará a ResoIuçAo nO 90, de 
EconOmicos contratar operaçao de crédito externo junto 18.9.97 

à MLW Intermed-Handels - und Consultin
ggesellchaft fOr Erzeugnisse und Ausrtls-
tungen des Gesundheits - und Bil
dungswesens mbH, empresa do comércio 
exterior da República Federal da Alema-
nha no valor de oito milhões e quinhentos 
mil dólares, equivalentes a nove milhOes, 
cento e sete mil e setecentos e cinqOenta 
reais, a preços de 3~ de maio de 1997, 
cujos recursos serAo utilizados na compra 
de equipamentos de ensino e pesquisa 
cientlfica e tecnológica destinados ao apa
relhamento das Universidades Estaduais e 
Institutos de Pesquisa vinculados à Se-
cretaria da Ciência e Tecnologia do Esta-
do. 

ComissAo de Assuntos Concede autorizaçao global aos Estados e ResoIuçAo nO 91, de 
EconOmicos ao Distrito Federal para contratar subem- 23.9.97 

préstimo com a Caixa EconOmica Federal, 
na qualidade de agente financeiro da Uni-
Ao, no Ambito do Programa nacional de 
Apoio à Administraçao Fiscal para os Es-
tados Brasileiros - PNAFE. 
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120197 

121/97 

122/97 

123197 

, 124/97 

Comissao de Assuntos AutoriZa o Estado de Minas a con
EconOmicos tratar operaçAo de crédito junto à Caixa 

EconOmica Federal, no valor de dois mi-
IhOes, novecentos e trinta e dois mil, qua-
trocentos e noventa reais e quarenta cen-
tavos, no ambito do programa PRÓ-
SANEAMENTO. 

Comissao de Assuntos Autoriza o Estado de Minas Gerais a Tramitando 
EconOmicos prestar garantia em operaçAo de crédito a 

ser contratada pela Companhia de Habita
çAo de Minas Gerais - COHABlMG com a 
Caixa EconOmica Federal - CEF, no valor 
de quatro milhOes, setecentos e cinqOenta 
e quatro mil reais, destinando-se os recur
sos ao fomecimento de cartas de crédito 
habitacionais. 

Comissao de Assuntos Autoriza o Govemo do Estado de Minas Tramitando 
EconOrnicos Gerais a conceder garantia à operaçao de 

crédito a ser realizada pela Companhia de 
Habitaçao de Minas Gerais - COHAB -
MG, junto à Caixa EconOmica Federal, no 
valor de onze milhOes, oitocentos e qua
renta e seis mil reais. 

Comissao de Assuntos Autoriza o Municlpio de Piracicaba - SP a ResoluçAo n° 95, de 
EconOmicos conceder garantia à operaçao de crédito a 9.10.97 

ser contratada pelo Serviço Municipal de 
Agua e Esgoto de Piracicaba - SEMAE, 
junto ao Banco do Estado de sao Paulo, 
no valor de um milhAo e duzentos mil re-
ais. 

Comissao de Assuntos Autoriza o Municlpio de Piracicaba - SP a ResoluçAo nO 96, de 
EconOmicos conceder garantia à operaçAo de crédito a 9.10.97 

ser contratada pelo Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE, 
junto ao Banco do Estado de sao Paulo, 
no valor de quatrocentos e noventa mil 
reais. 

Comissao de Assuntos Autoriza o Estado de Sergipe a contratar ResoIuçAo nO 93, de 
EconOmicos operaçAo de crédito junto à Caixa EconO- 30.9.97 

mica Federal, no valor de cinqoenta mi-
IhOes de reais, destinando-se os recursos 
ao financiamento do Programa Incentivo 
ao Desligamento Voluntário no Serviço 
Público - POV, que integra o Programa de 
Apoio à ReestruturaçAo e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados. 
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Comissao de Assuntos 
Econômicos 

Autoriza a contrataçao de operação de 
crédito extemo, com garantia da República 
Federativa do Brasil, no valor de cinqoenta 
e cinco milhOes, quatrocentos e seis mil 
d6lares norte-americanos, equivalentes a 
cinqoenta e nove milhOes, trezentos e 
sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e 
nove reais, a preços de 31 de maio de 
1997, entre o Govemo do Estado do Mato 
Grosso e o Istituto Bancario San Paolo di 
Torino S.pA, destinada ao financiamento 
da construçao de pontes de concreto no 
âmbito do Programa de Perenizaçao das 
Travessias do Estado. 

126/97-CN Abdias Nascimento e Institui o Prêmio Cruz e Sousa e dá outras A Câmara dos Depu-

127/97 

128/97 

129/97 

Esperidião Amin providências. tados 

Comissao de Assuntos 
EconOmicos 

Comissão de Assuntos 
Econômicos 

José Samey, demais 
Presidentes das Co
missão Permanentes 
do Senado Federal e 
Lideres Partidários 

Autoriza a União a contratar operação de 
crédito extemo, no valor equivalente a até 
trezentos e setenta e sete milhOes, cin
qOenta mil e trezentos e trinta e dois d61a
res norte-americanos, junto ao Brasilian 
American Merchant Bank, destinada ao 
financiamento do Programa de Reapare
Ihamento e Modemizaçao da Força Ter
restre a ser executado pelo Ministério do 
Exército. 

Autoriza a União a contratar operação de 
crédito extemo, com o Brasilian American 
Merchant Bartk, no valor equivalente a até 
duzentos e trinta e seis milhOes, quinhen
tos e noventa mil, novecentos e quarenta 
dólares norte-americanos, destinando-se 
os recursos ao financiamento do Progra
ma de Reaparelhamento e Modemizaçao 
da Força Terrestre, a ser executado pelo 
Ministério do Exército. 

Dá nova redaçao ao "capur do art. 77 do 
Regimento Intemo do Senado Federal 
(composição das comissOes permanen
tes). 
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Resoluçao n° 108, de 
12.11.97 

Resoluçao nO 109, de 
12.11.97 

Tramitando 



131/97 
(Vide PRS 
n° 49/96) 

132/97 

133/97 

134/97 

135/97 

Modifica o 
1995, do Senado Federal e acrescenta-lhe 
dispositivos, estabelecendo novos limites e 
condições para as operaçoes de crédito e 
os dispêndios com a divida pública dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municl
pios. 

JoAo Rocha Modifica o art. 3° da ResoluçAo nO 96, de 
1989, do Senado Federal e acrescenta-lhe 
dispositivos, estabelecendo novos limites e 
condições para as operaçOes de crédito da 
Unia<> e os dispêndios com a divida públi
ca federal. 

ComissAo de Assuntos Autoriza o Municlpio de Unhares - ES, a 
EconOmicos contratar operaçAo de crédito, junto à Cai

xa EconOmica Federal, no valor de dois 
milhOes e trezentos mil reais, para a reali
zaçao de obra de implantaçAo do sistema 
de esgotamento sanitário e pavimentaçAo 
de bairros do municlpio. 

ComissAo de Assuntos Autoriza o Estado da Paralba a transferir 
Econômicos para a Caixa EconOmica Federal - CEF 

seus débitos junto às instituiçOes financei
ras que especifica, com o aval da União, 
no âmbito do Plograma de Apoio à Rees
truturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, 
no valor total de cento e vinte e quatro 
milhOes, cento e noventa e cinco mil, sete
centos e três reais e dois centavos. 

ComissAo de Assuntos Autoriza o Govemo do Estado do Mato 
Econômicos Grosso do Sul a transferir para a Caixa 

EconOmica Federal - CEF débitos daquele 
Estado junto a doze InstituiçOes Financei
ras, no âmbito do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos 
Estados. 

ComissAo de Assuntos Autoriza o Estado do Rio Grande do Norte 
EconOmicos a contratar operaçAo de crédito junto à 

Caixa EconOmica Federal - CEF, relativa 
ao Programa de Apoio à ReestruturaçAo e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de 
quarenta milhOes de reais, destinando-se 
os recursos integralmente à quitaçAo de 
dividas flutuantes junto ao Banco do Brasil 
SA 
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Tramitando 

Resolução nO 113, de 
19.11 .97 

Resolução nO 98, de 
21 .10.97 

ResoluçAo n° 102, de 
23.10.97 . 

Resolução nO 99, de 
21 .10.97 



137/97 

138197 

139/97 

140197 

141/97 

Comissa<> de Assuntos Autoriza o Govemo do Estado do Rio Resoluçao nO· 1oo. de 
EconOmicos Grande do Norte, a contratar operaçao de 21 .10.97 

crédito junto à Caixa EconOmica Federal -
CEF, relativa ao Programa de Apoio à 
Reestruturaçao e ao Ajuste Fiscal dos 
Estados. 

Comissao de Assuntos Autoriza o Estado da Bahia a conceder Resoluçao nO 105, de 
EconOmicos garantias às operaçOes de crédito a serem 4.11.97 

contratadas no ambito do Programa de 
Recuperaçao da Lavoura Cacaueira Baia-
na, junto às instituiçOes de crédito oficiais. 

Comissao de Assuntos Autoriza a Uniao a contratar operaçao de Resoluçao nO 106, de 
EconOmicos crédito extemo, no valor equivalente a 4.11.97 

trezentos milhOes de dólares norte
americanos, de principal junto ao Banco 
Intemacional para Reconstruçao e Desen
volvimento - BIRD, destinada ao financia-
mento parcial do Projeto de Restauraçao e 
Descentralizaçao de Rodovias Federais, a 
ser executado pelo Departamento Nacio-
nal de Estradas e Rodagem - DNER. 

Comissao de Assuntos Altera a Resoluçao nO 56, de 1997, que Resoluçao n° 103, de 
EconOmicos autoriza a Uniao a contratar operaçao de 28.10.97 

crédito extemo junto ao Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento - BID, no valor 
equivalente a até duzentos e setenta e 
cinco milhOes de dólares norte
americanos, destinada a financiar parcial-
mente o Projeto de Modemizaçao da Ro-
dovia Femao Dias (BR-381) - 2- Etapa. 

Lauro Campos Fixa allquota do ICMS incidente nas ope- Tramitando 
raçOes interestaduais com os insumos 
agropecuários que especifica. 

Waldeck Omelas Modifica a Resoluçao nO 22, de 1989, do Tramitando 
Senado Federal, que estabelece allquotas 
do Imposto sobre OperaçOes Relativas à 
Circulaçào de Mercadorias e sobre Pres-
taçao de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicaçao, 
nas operaçOes e prestaçOes interestadu-
ais. 
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a Resoluçao nO 101, , que 
"autoriza a contrataçao de operaçao de 12.11.97 
crédito extemo, com garantia da República 
Federativa do Brasil, no valor de US$ 
55,406,000.00 (cinqOenta e cinco milhOes, 
quatrocentos e seis mil dólares norte-
americanos), equivalentes a R$ 
59.367.529,00 (cinqOenta e nove milhOes, 
trezentos e sessenta e sete mil, quinhen-
tos e vinte e nove reais), a preços de 
31 .05.97, entre o Govemo do Estado do 
Mato Grosso e o Istituto Bancario San 
Paolo di Torino S.p.A., destinada ao finan-
ciamento da construçao de pontes de con-
creto no âmbito do Programa de Pereniza-
çao das Travessias do Estado·. 

143/97 Comissao de Assuntos Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a Resoluçao nO 114, de 
EconOmicos transferir para a Caixa EconOmica Federal 19.11.97 

- CEF seus débitos junto às instituições 
financeiras que especifica, com o aval da 
Uniào, no âmbito do Programa de Apoio à 
Reestruturaçao e ao Ajuste Fiscal dos 
Estados, no valor total de cento e trinta e 
nove milhOes, cento e sessenta e sete mil, 
oitocentos e seis reais e sessenta e um 
centavos, apurado em 28 de fevereiro de 
1997. 

144/97 Comissao de Assuntos Autoriza a República Federativa do Brasil Resoluçao nO 115, de 
EconOmicos a contratar operaçao de crédito extemo 19.11 .97 

junto ao consórcio formado pelo Banque 
Paribas e o Barclays Bank PLC, no valor 
equivalente a até oito milhOes, oitocentos e 
setenta e cinco mil, trinta dólares norte
americanos e nove centavos, de principal, 
cujos recursos sertlo destinados a financi-
ar, parcialmente, o Programa de Reapa
relhamento da Marinha Brasileira. 

145197-CN Bani Veras e outros Regulamenta a Lei nO 9.506, de 30 de Tramitando 
Senadores outubro de 1997, que "extingue o Instituto 

de Previdência dos Congressistas - IPC, e 
dá outras providências·. 

146/97 Comissao de Assuntos Autoriza a elevaçao temporária dos limites Resoluçao nO 107, de 
EconOmicos de endividamento do Estado de Santa 11 .11 .97 

Catarina para que possa emitir Letras 
Financeiras do Tesouro de Santa Catarina 
(LFTSC), destinando-se os recursos ao 
giro de sua dIvida mobiliária com venci-
mento no último bimestre de 1997. 
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148197 

149/97 

150/97 

151/97 

152/97 

153/97 

r.nl",i",dn de Assuntos A~ o Estado da Bahia a contratar 
EconOmicos operaçao de crédito extemo, com o aval 20.11.97 

da Uniao, junto ao Banco Intemacional 
para Reconstruçao e Desenvolvimento -
BIRo, .,0 valor equivalente a US$ 
51.000.000,00 (cinqoenta e um milhOes de 
dólares norte-americanos), destinada a 
financiar parcialmente o Projeto de Geren-
ciamento dos Recursos Hldricos do Esta-
do da Bahia. 

Comisdo de Assuntos Autoriza o Govemo do Estado de Sergipe Resoluçao nO 111, de 
EconOmicos a realizar emisdo de Letras Financeiras 13.11.97 

do Tesouro do Estado de Sergipe - LFTS, 
cujos recursos serao destinados ao giro da 
divida mobiliária venclvej no segundo se-
mestre de 1997. 

Comissao de Assuntos Mera o art. 13 da Resoluçao n° 69, de Resoluçao n° 117, de 
EconOmicos 1995, do Senado Federal. 21 .11 .97 

Comissao de Assuntos Autoriza a Uniao a contratar operaçao de ResoIuçao n° 112, de 
EconOmicos crédito externo, no valor equivalente a até 18.11 .97 

duzentos e cinqOenta milhOes de dólares 
norte-americanos, junto ao Banco Intara-
mericano de Desenvolvimento - Blo, des-
tinada ao financiamento do Programa de 
Reforma da Educaçao Profissional. 

Comissao de Assuntos Autoriza o Estado do Piaul a contratar ResoIuçao nO 121, de 
EconOmicos operaçao de crédito consubstanciada nos 2.12.97 

contratos de cessa0 de crédito, confisdo 

Gilberto Miranda 

e novaçao de divida e outras avenças, 
com interveniência da Unia<>, celebrados 
em 28 de agosto de 1997, com base no 
protocolo de acordo firmado entre a Unia<> 
e o Governo do Estado do Piaul, e ao am-
paro do Programa de Apoio ti Reestrutura-
çao e ao Ajuste Fiscal de Estados. 

Mera o art. 16 da Resoluçao nO 69, de Tramitando 
1995, do Senado Federal. 

Comisdo de Assuntos Autoriza a Prefeitura Municipal de Anchieta ResoIuçao nO 124, de 
EconOmicos - ES a realizar operaçao de crédito junto à 10.12.97 

Caixa EconOmica Federal - CEF, no valor 
de trezentos e cinqoenta mil reais, cujos 
recursos, oriundos do FGTS, serao desti-
nados à construçao de unidades habitaci-
onais no Conjunto Padre José de Anchie-
ta, naquele Municlpio 
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155197 

156197 

158197 

Comissao de Assuntos a UniA<> a prestar garantiS em ResoluÇAó nO 119, de · 
EconOmicos operaçao de crédito extemo a ser contra- 27.11 .97 

tada pelo Govemo do Estado do Ceanll 
com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento - BIO, no valor de cento e quinze 
milhOes de dólares norte-americanos, 
equivalentes a cento e vinte e cinco mi-
IhOes, quinhentos e vinte e dois mil e qui-
nhentos reais, a preços de 29.8.97, bem 
como autoriza o Govemo do Estado do 
Ceanll a contratar a referida operaçao de 
crédito, destinando-se os recursos à exe-
cuçao do Programa Rodoviário do Estado 
do Ceanll. 

Comissao de Assuntos Autoriza o Estado do Ceanll a contratar ResoIuçao nO 120, de 
EconOmicos operaçao de crédito extemo, com garantia 27.11 .97 

da UniA<>, junto ao Banco Internacional 
para Reconstruçao e Desenvolvimento -
BIRO, no valor de nove milhOes e seis-
centos mil dólares norte-americanos, equi-
valentes a dez milhOes, quatrocentos e 
setenta e oito mil e quatrocP.ntos reais, em 
29.8.97. 

Comissao de Assuntos Autoriza a UniA<> a celebrar contrato de ResoIuçao nO 125, de 
. EconOmicos financiamento com a empresa húngara 10.12.97 

Medicar Comercial S/A, no valor de cin-

PedroSimon 

Comissao d8 Assuntos 
EconOmicos 

qDenta milhOes de dólares norte
americanos, destinados às OrganizaçOes 
Militares de Saúde do Ministério do exér-
cito. 

Suprime o inciso V do artigo 293 do Regi- Tramitando 
mento Interno do Senado Federal 
(Resoluçao do Senado nO 93, de 1970). 

Autoriza a elevaçao temporária do limite 
de endividamento do Estado da Paralba 
para que possa contratar operaçIo de 
crédito juntQ ao Banco do Nordeste do 
Brasil - BNB, no valor de R$ 23.000.000,00 
(vinte e trêS milhOes de reais), para execu
çao de projetos de infnHlstrutura e desen
volvimento institucional naquele Estado. 

', ' .. 

ResoIuçao n° 122, de 
4.12.97 

55 Em 8.12.97, foi anexado ao PRS 66195. 
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180197 

161/97 

162/97 

163/97 

164197 

Comisslo de Assuntos o Estado do Ceará a contratar 
EconOmicos operaçao de refinanciamento de divida 

mobiliária do Estado, consubstanciada no 
contrato de confissao, assunçlo e refinan-
ciamento de dividas, celabrado com a 
Unia<> em 16 de outubro de 1997, com 
base no protocolo de acordo firmado entre 
a Unia<> e o Governo do Estado do Ceará, 
no émbito do Programa de Apoio A Rees-
truturaçao e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Comisslo de Assuntos Autoriza o Governo do Estado de SIo ResoIuçIo ne 126, de 
EconOmicos Paulo a emitir, por intermédio de ofertas 10.12.97 

públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de SIo Paulo (LFTSP), desti-
nando-se os recursos ao giro de sua divi-
da mobiliária com vencimento em dezem-
bro de 1997. 

Comisslo de Serviços Modifica o Regimento Intemo do Senado Tramitando 
de Infra-Estrutura Federal, transformando a Comisslo de 

Serviços de Infra-Estrutura em ComissAo 
de Assuntos Regionais, Infra-Estrutura e 
Meio Ambiente. 

Emandes Amorim Dê nova redaçlo ao caput do art. 126 do Tramitando 
Regimento Intemo do Senado Federal, 

Emandes Amorim 

modificando o critério de distribuiçao dos 
projetos para relatar, por comissao. 

Altera o art 79 do Regimento Interno do Tramitando 
Senado Federal. 

Comisslo de ~ntos Autoriza o Estado do Mato Grosso a elevar Tramitando 
EconOmicos temporariamente o seu limite de endivi

damento para que possa COIlb atar e 
prestar contragarantia A operaçAo de cré
dito'externo, com o aval da Unia<>, junto ao 
Banco Internacional para Reconstruçlo e 
Desenvolvimentq - BIRO, no valor equiva
lente a quarenta e ,cinco milhOes de dó1a
res norte-americanos, destinada a financi
ar parciallTlttnte o Programa de Reforma 

, dÓ Estado do Mato Grosso. 
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166/97 

167/97 

168197 

169/97 

170197 

Comisslo de Assuntos Autoriza o Governo cio Estildo 
EconOmicos Gerais a elevar temporariamente os seus 10.12.97 

Hmites de endividamento para realizar 
emisslo de Letras Financeiras cio Tesouro 
cio EstiIdo de Minas Gerais - L TMG, cujos 
recursos serao destinados ao giro da divi-
da mobiliária venclvel no 1 ° semestre de 
1998. 

Comisslo de Assuntos Autoriza a elevaçao temporária dos limites ResoIuçIo nO 129, de 
EconOmicos de endividamento cio EstiIdo cio Rio de 11 .12.97 

Janeiro para que possa emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras cio 
Tesouro cio EstiIdo cio Rio de Janeiro -
LFTRJ, destinando-se os recursos ao giro 
de sua divida mobiliária com vencimento 
no 1° semesbe de 1998. 

Comisslo de Assuntos Autoriza o Municlpio de sao Paulo a emitir, Resok.IçAo nO 130, de 
EconOmicos através de ofertas públicas, Letras Finan- 10.12.97 

ceiras cio Tesouro cio Municlpio de sao 
Paulo (LFTMSP), destinando-se os recur-
sos ao giro de sua divida mobiliária com 
vencimento no 1° semestre de 1998. 

Comisslo de Assuntos Autoriza o EstiIdo da Bahia a conbala( ResoIuçIo nO 131, de 
EconOmicos operaçao de refinanciamento de divida cio 11.12.97 

EstiIdo, consubstanciada no Contrato de 
confissao, assunçAo, consolidaçlo e refi
nanciamento de dividas, celebrado com a 
Uniao em 1° de dezembro de 1997, com 
base no Protocolo de Acordo finnado entre 
a Uniao e o Governo do EstiIdo da Bahia, 
no Ambito cio Programa de.Aroio à Rees-
truturaçao e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Comisslo de Assuntos Autoriza a República Federativa cio Brasil ResoIuçIo nO 132, de 
EconOmicos a contratar operaçao de crédito externo 11.12.97 

com o Banco Internacional para Recons-

Pedro Sirnon 

truçAo e Desenvolvimento - BIRO, no valor 
equivalente a vinte milhOes de dólares 
norte-americanos de principal, destinando-
se os recursos ao financiamento parcial cio 
Programa de Aperfeiçoamento dos Ins-
trumentos de Atuação do Banco Central 
do Brasil. 

Cria capela ecumênica em dependências Tramitando 
do Senado Federal. 
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172/97 

173197 

174/97 

175197 

176197 

Comissa<> de Assuntos ÃutoriZa o do 
EconOmicos a contratar operaçAo de crédito junto ti 

caixa EconOmica Federal, no Ambito do 
Programa de Apoio ti Reestruturaçao e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de 
quarenta milhOes de reais. 

Comissa<> de Assuntos Autoriza o Estado de Minas Gerais a ele- ResoluçAo nO 133, de 
EconOmicos var temporariamente, e em, caráter ex- 11.12.97 

cepcional, os limites estabelecídos no art. 
4°, incisos I e li, da ResoluçAo n° 69, de 
1995, e a contratar operaçao de crédito 
junto ti Companhia Vale do Rio Doce SA, 
no valor de nove milhOes, duzentos e ses-
senta e quatro mil, seiscentos e sessenta 
e seis reais e quarenta e seis centavos. 

Comissa<> de Assuntos Autoriza a República Federativa do Brasil Tramitando 
EconOmicos . a contratar operaçao de crédito externo 

com o Banco Interamericano de Desenvol
vimento - BIO, no valor equivalente a até 
trezentos milhOes de dólares norte
americanos, de principal, destinando-se os 
recursos ao financiamento parcial do Pro
grama de Restauraçao e Descentralizaçao 
de Rodovias Federais. 

carlos Patroclnio 

carlos Patroclnio 

ComissAo de Assuntos 
EconOmicos 

Altera o Regimento Interno do Senado Tramitando 
Federal. 

Altera o Regimento Interno do Senado Tramitando 
Federal. 

Autoriza o Estado do Paraná a contratar e ResoluçAo n° 134, de 
prestar contragarantia a operaçao de crê- 12.12.97 
dito externo junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BIO, com o aval da . 
Uniao, no valor de cem milhOes de dólares 
norte-américanos, de principal, destinan-
do-se os recursos ao financiamento parcial 
do Programa de Expansao, Melhoria e 
Inovaçao do Ensino'Médio no Paraná. 
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178197 

179197 

1'\U11Dni~ o a cOlibatar, 
com o aval da Unilo, operaçAo de crédito 
externo, no valor total equivalente a vinte e 
três biIh6es, seisc:entDs e oitenta e seis 
milhOes de ienes japonesas, entre o G0-
verno do Estado do Paraná e o lhe Over
seas Ec:onomic Cooperation Fund - OECF 
(Fundo de CooperaçIo Ec:onOmica Ultra
marina), destinada ao financiamento, par
cial, do Projeto de Saneamento Ambiental 
do Estado do Paraná, a ser executado 
pela Companhia de Saneamento do Para
ná - SANEPAR. 

Comiaalo de Assuntos Autoriza o Estado do Paraná a contratar e ResoIuçIo n- 136, de 
Ec:onOmic:oa prestar contragarantia a operaçAo de crê- 12.12.97 

dito externo, com o aval da Unilo, junto ao 
Banco Intemac:ional para Rec:onstruçlo e 
Desenvolvimento - BIRO, no valor de 
cento e setenta e cinco milhOes de dólares 
norte-americanos, destinando-se os recur-
sos ao Programa de Alivio • PobIeza Ru-
ral e Gerenciamento de Recursos Naturais 
- Paraná 12 Meses. 

ComIuIo de Assuntos Autoriza o Municlpio do Rio de Janeiro a Tramitando 
EcoliOmlc:os emitir, através de ofertas públicas, Letras 

Financeiras do Tesouro do Munic:fpio do 
Rio de Janeiro - LFTM-RIO, destinando-se 
os recursos ao giro de sua divida mobilié
ria venc:fvel no 1· semestre de 1998. 
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1) Da 181810 legialativa anterior 

f) Indlcaç6ea 

Sugere que a Comlsslo de ReIaçOes 
Extet iocea e Defesa Nacional faça es
tudos sobre a implantaçlo do Siatema 
SlPAMISIVAM, eapeclalmente em re-
laçA0 * licitaçIo para aquiaiçlo de ma-
tariaia e equipamentos. 

4195 José Agripino PropOe que a ala onde estio localiza- Aprovada em 6.6.95 
doa os Gabinetes nOs 1 a 3 do Edificlo 
PrincipaI-térre, seja denominada Ala 
Senador Dinarte Mariz. 

6195 Romero Jucé Sugere que a Comlsslo de Assuntos Tramitando 
EconOmicos, a Comlsslo de Assuntos 
Sociais e a Comlsslo de Constituiçlo, 
Justiça e Cidadania, em conjunto, cri-
em uma subcomisslo mista tempera-
ria, para estudar e consolidar e a la-
gislaçlo agrária, agrfcola e do meio 
ambiente. 

8195 José Agripino Mala Solicita * Comlsslo de ServIços de Aprovada em 25.9.97 
Infra..EslrUtura, providências no sentido 
de próceder estudos e analisar as me-
didas cablveis para a urgente instala-
çao do Sistema de Transmissio Vene-
zuela - Brasil, com utilizaçlo da ener-
gia gerada pela Usina Hidrélétrica Raul 
Leoni (Gari) no suprimento de Boa 
VISta e ManauI. 

'9195 Odacir Soares PrOpOe que o local onde estio local/- Tramitando 
zadaS as vitrines do c:orrador que liga o 
Anexo I ao Prédio Principal seja den0-
minado de "Vitrine doa Estados-. . 

10195 Romero Jucé e SebaatiIo SolIcIta da Comlsalo de ReIaçOes Ex- Trwnitando 
Rocha terioraa e Defesa Nacional, com fun

damento no art. 103, I, do Regimento 
Interno, providências no sentido de 
analisar e desenvolver as medidas 
neceaaérias para a urgente inatalaçAo 
de uma RepresentaçIo Regional do 
Ministério dai ReIaçOes ExterIorea, em 
ManauI-AM. 
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1/96 EmlliaFemandes 

2196 RomeuTuma 

2) Da presente sesslo legiSlativa 

~ , 
'~< ~ ~, '~I ' 

2/97 Jader Barbalho 

Solicita que ade Assuntos 
Sociais apresente estudos e pr0vidên
cias no sentido de redefinir e c0nsoli-
dar a legislaçlo sobre o meio ambientle 
nos Imbitos f8deraI e estadual 

Sugere que seja objeto de estudo pela Tramitando 
Comisslo de ReIaçOes Exteriores e 
Defesa Nacional o estabalBcmento de 
relaçOes diplomãticas e comerciais 
entre o Brasil e a República Popular e 
DemocrMica da Coréia. 

Sugere que a ComissAo de Assuntos Tramitando 
Sociais do Senado Federal estude as 
condiçOes efetivas de melhoria do nlvel 
de emprego no Brasil, em face da pos-
slvel flexibilidade da legislaçao traba-
lhista. 

izaçIo 
ManipulaçOes Genéticas, a ser pr0mo
vido pelo Senado Federal, com a parti
cipaçAo de representantes do Poder 
Executivo, do Poder Judiciério, da c0-

munidade cientlfica brasileira e da s0-
ciedade civil. 

. " 

Questlo de ordem quanto ê possibili- Tramitando 
dada de os Senadores membros de 
CPI apresentarem emendas a Relató-
rio. 
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g) Requerimet:rtos 

.) Apreaentadoa em PIeMrIo 

8.1) de sessões legislativas anteriores 

247I9j .... ~ carneiro 

995191' ','" cartos Pattóêrnkf. :-: :- • 

76/92 Mansueto de Lavor . . 

195195 Jefferson Péres 

364/95 Sérgio Machado 

715195 Emandes Amorim 

,-","ROUI'G ao GO'lIefIlO 
dos Unidos da América. 

. Destaque para rejeiçlo de parte de Prejudicado 
substitutivo ao PLS 94188. 

Pedido de info.nnaç6es ao Ministro da 
Ec:onot:nia, Fazenda e Planejamento. 

Aprovado pela Mesa 
em 26.2.92 
Atendido (Aviso nO 
354192) 

VoIQ de ,congratulaç6es ao Presidente Tramitando 
da África do. $\li, Frederik de 1<Jert(, e ao 
povo daquele Pais, pela realizaçAo do 
plebiscito que . detennlnou o encerra-
mento do. regime de "Apartheid". 

ConvocaçAo do Ministro da Fazenda Tramitando 
para prestar informaçOes perante o Ple-
nário do Senado. 

Tramitaçao conjunta dos PRS n"s 15195 Tramitando 
e 18195. 

Pedidos de informaçOes ao Ministro das Tramitando 
Minas e Energia. 
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1.081/95 

1.332J95 

1.414195 

1.420195 

1.523195 

1.546195 

' 59J96 

228196 

327/96 

Joe6 Eduardo Dutra ConvocaçAo do Senhor MInistro da F. Retirado (RQS rf 
zenda, Or. Pedro Malan, para, perante o 898196) 

Lúcio AJcêntara 

Lúcio AIcIntara 

Jllnla~ 

Roberto Requilo 

Joe6 Eduardo Dutra 

PIenério do Senado Federal, possa 
pI"8IIt. esclarecimentos quando ês ati-
vidades desenvolvidas pelo Secietirio 
de Acompanhamento EconOmico, Sr. 
Joe6 Milton Dallari. 

Pedido de inforrnaçOes ao Procurador Tramitando 
Geral da República. 

Sobrastamento do PLS 200/95. Prejudicado 

ConvocaçIo do Ministro da Fazellda Tramitando 
para comparecer ao PIenério do Senado 
Federal e explicar as medidas de ror. 
lecimento do Sistema Financeiro &d0ta-
das pelo Governo Federal. 

Inch 1810 em Ordem do dia do Diversos Prejudicado 
ne 65195. 20.6.96 

InclusIo em Ordem do Dia · do PLC Tramitando 
76191. 

C8IIos PaIrocfnlo ConvocaçAo do Senhor Ministro do Tra- Tramitando 
baIho, a fim de plesfaI eeclaleclmentos 
sobre o Programa de GeraçIo de em-
pregos. 

Roberto Requilo e outrosVoCo de aplauso ao Superior Tribunal de Tramitando 
Senadores Justiça, pela decisAo de sua se Turma, 

ao conceder habeas corpus aos Sem 
Terra, presos e com prisIo preventiva 
deCletada. 

SebastiIo Rocha 

Gilberto Miranda 

Consignaçlo de um voto de louvor ao Tramitando 
Jornal "A Provlncia do 'Pari", que com- . 
pletari, no próximo dia 25.3, 120 anos 
de fundaçlo. 

Pedido de inforrnaçOes ao Presidente Tramitando 
do Banco do Brasil SA, abavés do Mi-
nistro da Fazenda. 
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524196 José Agripino 

587/96 RomeroJucé 

670/96 Jéder Barbalho 

671/96: ... . Epitjcio C8felelra 

'124/96 Coutinho Jorge 

, , 

876/96 

953/96 

980196 

... " , 
1.057/96 

LIderas 

Gilberto Miranda 

do Presidente da CE, Sen. 
Roberto Requilo 

, . .. 
Roberto. Freire 

Solicita prorrogaçlo por mais quinze Aprovado 
dias do prazo para apr88SntaçIo do pa- 28.05.96 
recer sobre o PLS nO 161/96. 

Sobrestamento do estudo do PLS Tramitando 
216/95. 

Convocaçlo do Senhor Ministro dos Tramitando 
Transportes para comparecer perante o 
Plenário do Senado Federal, a fim de 
prestar esclarecimentos • Casa acerca 
do papel do Ministério dos Transportes 
no âmbito das atividades tradicional-
mente exercidas pelo setor p(lbllco, bem 
como, das condiçOes da malha r0doviá-
ria federal. . 

Solicita aplaciaçIo, pelo Plenário, do Tramitando 
Requerimento de InformaçOes nO 
357/96. 

Convocaçlo do Senhor Ministro do PIa- Prejudicado 
nejamento, Or. AntOnio Kandir, para, no 
Plenário do Senado, prestar informa-
90es sobre a execuçlo do Orçamento 
da Unilo, para 1996, e sobre os vetos 
apostos ao Projeto de Lei de dOiretrizes 
Orçamentérias para 1997. 

Sobrestamento do estudo da PEC Rejeitado 
57195. 

em 

PedidO de ,1nfOrmaçOeS ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
Fazenda.. em 10.10.96 

(Atendido (Aviso nO 
1.007/96) 

Solicita o SQbrestamento da discÚsslo Prejudicado 
da PEC nO .18195. 

InclusIo . em Ordem do Dia do PLS Aprovado 
109195. 30.01 .96 

InclusIo em Ordem do Dia do PLS 
86195. 

355 --

em 



à O 
Senhor Boutros Boutros-Ghali, Secretá-
rio-GeraI da ONU, pela iniciativas pr0-
movidas no curso de sua gastA0, no 
sentido de garantir a autodetarminaçAo 
do Timor Leste e do Povo Maubere, 
bem assim de solidariedade à Sua Ex-
telência para perseverar em seus es-
forços, a fim de que sejam observadas 
as deliberaçOes da ONU concernentes 
à independência do território do Timor 
Oriental e da naçAo timorense. 

1.091196 Com...., T .... portrlll cria- IncIusIo em Ordem do Dia do PRS Tramitando 
da aba. do REQ 201195. 66195 

1.094196 Francisco Eacórcio TranscriçAo nos Anais do artigo de Prejudicado 
cartos MagaIhAes, intitulado "Plano Pi-
loto - DF", publicado no "Jornal de era-
snia" de 23 de novembro de 1996. 

1.1001'96 Marina Silva InclusIo em Ordem do Dia do PLC Tramitando 
151/92 

1.106196 Emnia Fernandes ConvocaçIo do Ministro Interino da Sa- Tramitando 
Ode, Sr. José Certos Seixas, para pres-
tar infonnaçOes sobre assunto re1acio-
nado à suspendo da 18tH icaçIo de 
medicamentos pela Associaçlo dos La-
boIalórios Oficiais do Brasil- ALFOB. 

1.134196 JOlio campos InclusAo em · Ordem do Dia do PLS Retirado (RQS nO I 
87196. 226197). 

I 
1.137196 Josephat Marinho Sobrestamento da PEC n° 43195. Tramitando 

I 1.1701'96 PresIdente da ComissAo de. InclusIo em Ordem do Dia do PLS Tramitando 
EducaçIo 213196. 

I 
1.171196 PresIdente da ComissAo de Includo em Ordem do Dia do PLS Tramitando , 

Educaçlo 214196. 

1.172196 PresIdente da ComissAo de InclusIo em ' Ordem do Dia do PLS Tramitando 
EdlIC8ÇIo 223196. 

1.173196 PresIdente da ComissAo de Includo em Ordem do Dia do PLS Tramitando 
Educaçlo 224196. 

1.175196 Ney Suassuna Retirada do PLS 283195. Aprovado 
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1.183196 Presidente da ComissAo de IncIusAo em Ordem do Dia do PLC Prejudicado 
Educaçlo 43196. 

1.184/96 Presidente da ComissAo de IndusAo em Ordem do Dia do PLS Tramitando 
Educaçlo 212196. 

1.185196 Presidente da ComissAo de IndusAo em Ordem do Dia do PLS Tramitando 
Educaçlo 225196. 

1.186/96 Presidente da ComissAo de IndusAo em Ordem do Dia do PLS Tramitando 
Educaçlo 263195. 

1.187/96 José Ignécio Ferreira e ou- Retirada de pauta, da PEC NO 48195, Aprovado 
tros Senadores parà reexame da espécie. 

1.192/96 Manna Silva Audiência da CAS, sobre o PLC 86/96. Rejeitado 

1.198/96 Nabor Júnior Tramitaçlo conjunta do PLC 49196, com Aprovado 
o PLS nO 33196. 

1.237/96 Silva Júnior Tramitaçlo conjunta dos PLS n"s 104 e Aprovado 
202196 

1.238/96 RamezTebet Tramitaçlo conjunta das PECs n"s 15, Aprovado 
45 e 49, com a PEC nO 51/96. 

1.240196 BeniVeras IndusAo em Ordem do Dia do PLC Tramitando . 
89192. 

1.241/96 BeniVeras IndusAo em Ordem do Dia do PLC Tramitando 
156193. 

1.242/96 BeniVeras IndusAo em Ordem do Dia do PLC Prejudicado 
204193. 

1.243196 BeniVeras IncIusAo em Ordem do Dia do PLS Prejudicado 
309195. 

1.244/96 BeniVeras IndusAo em Ordem do Dia do PLS Tramitando 
325195. 

1.245196 BeniVeras InclusAo em Ordem do Dia do PLS Tramitando 
328195. 
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1.269196 Francisco Esc6rcio 

1.270196 José Roberto Anuda 

1.271/96 BeniVeras 

1.272/96 BeniVeras 

1.273/96 BeniVeras 

1.274/96 BeniVeras 

1.275/96 BeniVeras 

2197 BeniVeras 

3/97 BeniVeras 

4197 BeniVeras 

5/97 BeniVeras 

6/97 BeniVeras 

7/97 BeniVeras 

Transcriçao nos Anais do artigo "A For- Prejudicado 
taJeza de Vidro", de autoria do Deputado 
Sarney Filho, publicado no jornal "Folha 
de sao Paulo", em 18.12.96. 

Transcriçao nos Anais do edilDrial do Tramitando 
jornal "Folha de sao Paulo", de 
19.12.96. 

InclusAo em Ordem do Dia do PLS Prejudicado 
242195. 

InclusAo em Ordem do Dia do PLS Tramitando 
285/95. 

InclusAo em Ordem do Dia do PLC Prejudicado 
140194. 

InclusAo em Ordem do Dia do PLC Prejudicado 
75/93. 

InclusAo em Ordem do Dia do PLS Prejudicado 
89/93. 

InclusAo em Ordem do Dia do PLC nO Prejudicado 
81/94. 

InclusAo em Ordem do Dia do PLC nO Prejudicado 
100194. 

InclusAo em Ordem do Dia do PLC nO Tramitando 
105/94. 

InclusAo em Ordem do Dia do PLS nO Tramitando 
209195. 

InclusAo em Ordem do Dia do PLS nO Tramitando 
238195. 

InclusAo em Ordem do Dia do PLS nO Tramitando 
241/95. 
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I I 
I I 
I Realizaçao de Sesslo Solene do Sena

do para prestar homenagem ao trans
curso do centenário do jomalista Barbo-
sa Lima Sobrinho. 

11197 Pedro Simon e outros Sena- Realizaçao de Sesslo Especial do Se- Aprovado 

12/97 

13197 

14197 

16197 

11197 

22197 

29/97 

56/97 

dores nado destinada a homenagear o j0rna
lista Alexandre José Barbosa Lima S0-
brinho. 

Lúcio Alcântara Retirada das Emendas n"s 1 e 2, de sua Aprovado 
autoria, oferecidas ao PLC nO 93195. 

Francisco Esc6rcio 

PedroSimon 

RomeroJucé 

Roberto RequiAo 

RomeroJucé 

Francisco Esc6rcio 

J6nia Marise 

TranscriçAo nos Anais da reportagem 
intitulada "Tribuna, trincheiras de lutas", 
publicada no jornal Tribuna da Impren
sa, ediçAo de 7 de janeiro de 1997. 

Convocaçlo do Ministro da Fazenda, 
Or. Pedro Malan, a fim de prestar esc1a
recimentos sobre o episódio da quebra 
do sigilo bancário de alguns congres
sistas, pelo Banco do Brasil. 

Pedido de informaçOes ao Ministro da 
Agricultura, do Abastecimento e da Re
forma Agrária. 

Dispensa de parecer da CCJ sobre o 
PLS nO 252/95. 

Pedido de informaçOes ao Ministro da 
Administraçao Federal e Reforma do 
Estado. 

TranscriçAo nos Anais do artigo 
"ToIerAncia, do jornalista Teles Faria, 
publicado no jornal "O Globo", ediçAo de 
15 de janeiro de 1997. 

Convocaçlo do Ministro· do Meio Ambi
ente, Recursos Hldricos e da AmazOnia 
Legal, a fim de prestar esclarecimentos 
sobre o projeto de governo de privatizar 
trinta e nove florestas em todo o Pais. 
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Prejudicado 

Retirado (RQS nO 
143197) 

Aprovado pela Mesa 
em 16.01.97 
Atendido (Aviso nO 
89/97. 

Aprovado 

Aprovado pela Mesa 
em 16.1.97 
Atendido (Of. nO 
88197) 

Prejudicado 

Tramitando 



InclusIo em Ordem do Dia do PlC nO 
8191 . . 

88197 PedroSimon RealizaçIo de um Seminário Nacional Tramitando 
com o objetivo de debater questOes re-
lativas ê Companhia Vale do Rio Doce, 
tendo em vista a importAncia e atualida-
de de que se reveste a discusslo naci-
onal em tomo do propósito do Governo 
Federal de privatizMI. 

89/97 Emandes Amorim Pedido de informaçOes ao Ministro de Aprovado pela Mesa 
Minas e Energia. em 20.2.97 

Atendido (Aviso nO 
100197) 

90197 Francisco Escórcio TranscriçIo nos Anais do artigo ·Os Prejudicado 
Jornalistas da República - Rui Barbosa, 
Carlos Lacerda, Barbosa Uma S0bri-
nho·, do jornalista HélIo Fernandes, pu-
blicado no jornal Tribuna da Imprensa 
do dia 21 de janeiro de 1997. 

93/97 JoIo Rocha Pedido de informaçOes ê Secretaria da Aprovado pela Mesa 
Receita Federal. em 20.2.97 

Atendido (Aviso nO 
225197) 

94/97 José Eduardo Dutra Pedido de informaçOes ao B8nco Naci- Aprovado pela Mesa 
onaI do DesenvoIvimentD EconOmico e em 20.2.97 
SocIal - BNDES, aba. do Ministério Atendido (Of. n° 
do Planejamento. 149/97) 

103/97 Gilber1D MilWlda Retirada do PlS 220/96. Aprovado 

104/97 Eduardo Suplicy Pedido de informaçOes ao Ministro do Aprovado pela Mesa 
Planejamento. em 20.2.97 

Atendido (ot. nO 
141/97) 

109/97 Emandes Amorim Pedido ae infonnac;.lOes ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
Agricultura e Abastecimento. em 20.2.97 

Atendido (Aviso nO 
170/97) 

111/97 José Fogaça Tramitaçlo conjunta dos Projetos de lei Aprovado 
'do Senado no 251 e 239, de 1996. 
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126197 Ademir Andrade 

1a.2) da presente sesslo legislativa 

128197 Gilberto Miranda e outros 
Senadores 

129/97 Ney 5uassuna e Edison 
LobIo 

130/97 José Eduardo Dutra 

131/97 José Eduardo Dutra 

132/97 José Eduardo Dutra 

133/97 Ney 5uassuna e Edison 
LobIo 

134197 lris Rezende 

Pedido de InforrnaçOes ao MInistro do 
Planejamento. 

Pedido de inforrnaçOes ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
Reforma Agrirla e PoIltiCa Fundiérla. em 20.2.97 

Atendido (Of. ne 
035197) 

Pedido de informaçOes ao Ministro do 
Exército. em 20.2.97 

Atendido (Of. ne 
086197) 

Realizaçlo, no dia 15 de abril de 1997, Prejudicado 
de sesslo especial destinada a h0me-
nagear a Func:taçao da AcademIa Bra-
sileira de Letras pelo transcurso de 
seus 100 anos de fundaçlo. 

Adiamento da votaçIo do PLC 110194, Aprovado 
a fim de ser feita na sesslo do dia 2 de 
abril de 1997. 

Adiamento da votaçIo do PLS 195195. Aprovado 

Adiamento da votaçIo do PLS 196195. Aprovado 

Adiamento da diacusslo do PLC 59194, Aprovado 
a fim de ser feita na s8sslo do dia 3 de 
abril de 1997. 

Adiamento de diacusslo do PLS Aprovado 
258195, a fim de ser feita na sesslo do 
dia 2 de abril de 1997. 

Dispensa de publlcaçlo da redaçlo fi- Aprovado 
nal do PLC 11/93. 

1 Os requerimentos n"s 465 a 530197 foram apresentados durante a 5· Sesslo Legislativa extraordinária da . 
50"' Legislatura, realizada no perlodo de 1° a 25.7.97. 
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135/97 Pedro Simon e Esperidilo Solicita, nos tennos regimentais, seja Aprovado 
Amin submetida * Mesa do Senado Federal a 

proposta de publicaçlo, neste ano, de 
homenagem ao Senador Darcy Ribeiro, 
dentro da coIeçAo Glandes Vultos que 
honlatam o Senado. 

136J97 José Eduardo Dutra IndusAo em Ordem do Dia do PLC Tramitando 
13191~plementar. 

137/97 Osmar Dias e outros Sana- Homenagens de pesar pelo falecimento Aprovado 
dores do Deputado Federal Homero Oquido. 

136J97 WdioCoelho InclusIo em Ordem do Dia do PLS Prejudicado 
219196. 

139197 An1iInio cartos Valadares Requer, nos tennos do 8rt. 71, VII, da Aprovado 
ConstituiçAo, sejam solicitadas ao TCU 
esclarecimentos sobre 8 última auditoria 
sobre os contratos da empresa f0rne-
cedora do Projeto SIVAM. 

140197 JoIo França Induslo em Ordem do Dia do PLS Tramitando 
131/95. 

141/97 Joio França InclusAo em Ordem do Dia do PLS Tramitando 
278/95. 

142/97 Lúdio Coelho Induslo em Ordem do Dia do PLS Tramitando 
153196. 

143197 PedroSimon Retirada do Requerimento nD 14/97. Deferido 

144/97 José Eduardo Dutra e ou- Urgência, art. 336, ·c·, para o PRS Rejeitado 
tros Senadores 104196. 

145/97 Lúdio Coelho Solicita, nos tennos regimentais, que o Aprovado 
Senado Federal, pela inserçAo em ata 
de um voto de profundo pesar, se asso-
cie * constemaçlo do povo chinês, pelo 
falecimento do Presidente Deng Xiao-
Ping, e que, através do Ministério das 
RelaçOes Exteriores seja dado conhe-
cimento desta manifestaçlo ao Gover-
no da República Popular da China. 
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147197 

148197 

149/97 

150197 

151197 

152197 

153J97 

154197 

155197 

156197 

Waldeck 0meIaa e outros Solicita, nos termos regimentais, que o 
Senadores tempo destinado 8011 oradores da Hora 

do Expediente, em aesslo a ser desi-
gnada pela Mesa, seja destinado a h0-
menagear a memória do ecOIlOITIista, 
professor e ex-Ministro Mário Henrique 
Simonsen. 

TramItaçIo conjunta dos Projetos de Lei Aprovado 
. do Senado n"s 191195 e 33196; e da 

CAmara de nO 49196. 

Waldeck 0meIaa Adiamento de dÍICIl8slo do PLS Aprovado 
319195. 

Lúcio AJcantara ~ de publicaçlo da redaçIo fi. Aprovado 
nal do PLC 93195. 

Valmir campelo Dispensa de publicaçlo da redaçIo fi. Aprovado 
nal do PLC 102195. 

Eduardo SUplicy, Romeu InclusIo em Ordem do Dia, nos tannos 
Tuma e José Serra do art. 353, parégrafo (mico, do Regi

mento Interno, do OfIcio nO 514197, para 
Nr apreciado em regime de urgência, 
apenas com reIaçIo ao Utulo 691096, 
que vence em 1° de março de 1997. 

Roberto Requilo Pedido de informaçOes ao Ministro da 
Fazenda acerca das fraudes cambiais 
ocorridas nos anos de 1988 e 1989. 

Coutinho Jorge Convccaçlo do Ministro do P1aneja
mento, Or. Antonio Kandir, para prestar 
informaç6es a esta Casa lObre o pr0-
cesso de privalizaçlo da Companhia 
Vale do Rio Doce. 

A Presidência deter
minou a incluslo do 
0flcI0 na pauta da 
Ordem do Dia da ses
alo deliberativa de 
27.2.97. 

Aprovado pela Mesa 
em 21.2.97 
Atendido (Aviso nO 
241197) 

Tramitando 

Humberto Lucena e Ro- Homenagens de pesar pelo falecimento Aprovado 
berto Freire do ex-Oeputado Gileno de carti, de 

Pernambuco. 

Emandes Amorim Pedido de informaçOes ao Tribunal de Aprovado 
Contas da Unilo relativas ao contrato nO 

Roberto Requilo 

1 - CCSIVAMlRaytheon. 

Dispensa do parecer da CAE sobre o Aprovado 
PLS 122/95. 
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1~7 JoIo Rocha Audiência da CAS sobre o PLC 44196. Aprovado 

159197 FranceIino Pereira e Ney Dispensa de publlcaçlo da redaçAo fi- Aprovado 
Suassuna na! do PLC 102192. 

160197 LIlcIo AJcantara Solicita, nos termos regimentais, e com Aprovado 
fundamento no disposto no § 1° do art. 
1° e no § 2"' do art. 2"' da ResoIuc;Ao nO 
84196, seja submetida • Mesa do Sena-
do Federal, proposta de publlcaçlo, em 
homenagem ao ex-Senador Virgnio Tê-
vora, neste ano, dentro da CoIeçIo 
Grandes Vultos que honraram o Sena-
do. 

161197 Ademir Andrade Pedido de lnformaçOes ao Ministro Ex- Aprovado pela Mesa 
traordinério da Reforma Agréria e PoIIti- em 7.3.97 
ca Fundiéria. Atendido (Ot. nO 

023197) 

162197 Emandes Arnorim Pedido de informaçOes ao TCU refe- Aprovado 
rente ao Relatório de InspeçAo Técnica Atendido (VICIe Ot. SF 
contida no Processo TC-003974196-O, nO 607197) 
relativo ao Projeto SIVAM. 

163197 Emandes Amorim Destaque para votaçIo em separado da Aprovado 
expressA0 "a Lei n- 7.805, de 18.07.89, 
e demais", contida no art. do art. 36 do 
PLS nO 26195. 

164197 RamezTebet Preferência para voeaçao do substitutivo Aprovado 
ao PLS n° 207195. 

165197 Emendes Arnorim Dispensa de publlcaçlo da redaçAo fi- Aprovado 
nal do PLS 207195 

166197 Josaphat Marinho Adiamento de disc1lSslo do PLS nO Rejeitado 
101J96-Complementar. 

167197 Ronaldo Cunha Uma Dispensa de publlcaçlo da redaçAo fi- Aprovado 
nal do PDL n- 86195. 

168197 lris Rezende Dispensa de publlcaçlo da redaçAo fi- Aprovado 
nal do PLS n° 101J96-Complementar. 
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169/97 Ademir Andrade Pedido de infonnaç6es ao Ministro do Aprovado pela Mesa 
Planejamento e Orçamento. em 20.3.97 

Atendido (ot. n° 
294/97) 

170197 Ademir Andrade Pedido de informaçOes ao Ministro do Aprovado pela Mesa 
Meio Ambiente, Recursos Hldricos e em 20.3.97 
AmazOnia Legal. Atendido (ot. nO 

630197) 

171/97 Roberto Freire Pedido de infonnac;Oes ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
Fazenda. em 20.3.97 

Atendido (Aviso nO 
400/97) 

172/97 RamezTebet Pedido de infonnaçOes ao Ministro do Aprovado pela Mesa 
Planejamento. em 20.3.97 

Atendido (ot. n° 
181/97) 

173/97 Onofre Quinan Solicita seja registrado nos Anais do Tramitando 
Senado voto de regozijo pelo Dia Inter-
nacional da Mulher, transcorrido no dia 
8.3.97. 

174/97 Freitas Neto Solicita seja submetida ti Mesa do Se- Aprovado 
nado Federal proposta de publicaçao, 
na coIeçAo Grandes Vultos que Honra-
ram o Senado, sobre a vida parlamentar 
e o papel histórico do ex-Senador Pe-
trOnio Portella. 

175/97 Marina Silva Adiamento da discussAo do PLS nO Rejeitado 
45196. 

176/97 José Eduardo Dutra Adiamento da discllSslo do PLS n° Rejeitado 
45196. 

1n/97 Marina Silva Retirada, em caráter definitivo, do PLS Aprovado 
nO 45196. 

178/97 Hugo NapoIeIo nO Aprovado 

179/97 8cio ÁNsIes e outros Sra. Adiamento da discussAo do PDL nO Aprovado 
Senadores 114196. 

180197 8cio Alvares e outros Sra. Adiamento da discussAo do PDL nO Aprovado 
Senadores 1/97. 
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181/97 WIadeck 0meIas Pedido de informaçOes ao Minlslro do Aprovado pela Mesa 
Meio Ambiente, dos Recursos Hldrlcos em 20.3.97 
e da AmazOnia Lega/. Atendido (Of. nO 

3681'97) 

182/97 WaIdeck 0meIas Pedido de informaçOes ao Minlslro do Aprovado pela Mesa 
Meio Ambiente, dos Recursos Hldrlcos em 20.3.97 
e da AmazOnia Lega/. Atendido (Of. O-

632/97) 

183/97 Abdias Nascimento e ou- Solicita que o tempo destinado 808 ora- Aprovado 
tros Sra. Senadores dores da Hora do Expediente da Se&-

do Ordinéria do dia 20.03.97, seja des-
tinado ê comemoraçao do Dia Interna-
cional pela Eliminaçlo de Todas as 
Formas de Dlscriminaçlo Racial. 

184J97 RomeroJucé Pedido de informaçOes ao Minlslro do Aprovado pela Mesa 
Planejamento e Orçamento. em 20.3.97 

Atendido (Of. O-
213/97) 

185/97 José Roberto Anuda e ou- Adiamento da votaçIo da PEC nO 1195. Aprovado 
tros Sra. Senadores 

186/97 PedroSimon Tramitaçlo conjunta da PEC O- 7/97 Aprovado 
com as PEC n"1, 4,11,20 e 65195. 

187/97 Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
Of. "S" 26/97, do Bco. Central. 

188/97, Lideres Urgência, 8rt. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
Of. "S" 27/97, dO Bco. Central. 

189/97 Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, ~ 8 Aprovado 
MSF O- 53/97. 

190197 Lideres Urgência, art. 336, "b" do RISF, para a Aprovado 
MSF nO 66/97. 

191/97 Lideres Urgência, 8rt. 336, "b", do RISF, para a Aprovado 
MSF O- 72/97. 

192/97 Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para a Aprovado 
MSF O- 55197. 

193/97 Comisslo Especial aiada ProrrogaçIo do prazo da Comisslo, por Aprovado 
através do REQ. nO 555196. mais 30 (trinta) dias. 

Novo prazo: 17.04.17. 
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195197 Marina Silva 

196197 Antonio cartos Valadares 

197/97 JOIloCampos 

198/97 JOIio Campos 

199197 JOio Campos 

200/97 Antonio C8f1os Valadares 

201/97 JoséBlanco 

202197 José Ignécio Ferreira 

203/97 Valmir Campelo 

uma Con~issj!lo 
Interna, composta de treze membros 
para o fim especial de, no prazo de 120 
dias, examinar as questOes bIoétIcas 
envolvendo a raalizaçlo de experiênci
as cientificas de duplicaçlo de seres 
humanos e, bem assim, propor aItem&
tIvas para que o Brasil e a comunidade 
internacional dêem b atamento uniforme 
III questlo. 

Pedido de infoonaç&ts ao Ministro da 
Educaçlo. 

Pedido de infoonaç&ts ao Ministro da 
Justiça. 

Pedido de informações ao Ministro da 
Ciência e Tecnologia. 

Pedido de informações ao Ministro das 
Relações Extet iores. 

Pedido de infoonaç&ts ao Ministro do 
Meio Ambiente. 

Pedido de informaçOes ao Ministro da 
saúde. 

Pedido de infoonaç&ts ao Instituto Bra
sileiro de Geografia e EstatIstica, atra
vés do Ministro do PB1ejamento e Or
çamento. 

Adiamento da discusslo do Substitutivo 
ao PLS nO 207/95. 

Adiamento da discusslo do PLS 
142196. 
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Aprovado pela Mesa 
~20.3.97 
Atendido (Aviso n-
28/97) 

Aprovado pela Mesa 
~20.3.97 
Atendido (Aviso n-
707/97) 

Aprovado pela Mesa 
em 20.3.97 
Atendido (Ofa ..... 1150 
e 262/97) 

Aprovado pela Mesa 
em 20.3.97 
Aguardando ~ 
mento 

Aprovado pela MeIa 
em 20.3.97 
Ag~ ldIndI
mento 

Aprovado pela MeIa 
em 20.3.97 
Atendido (Aviso n-
1.070/97) 

Aprovado pela Mesa 
em 20.3.97 
Atendido (OfIcIo n-
173/97) 



204197 ~Icio Alvares 

205197 Lideres 

206197 Roberto Requiao 

207/97 Roberto Requiao 

208197 Lúdio Coelho 

209197 Eduardo Suplicy 

210197 Emandes Amorim 

211/97 RomeroJucâ 

212/97 Roberto Freire 

213/97 Bemardo cabra' 

214/97 Bernardo Cabral 

215197 Lúcio AlcAntara 

Dispensa de interstlcio e prévia distri- Aprovado 
buiçao de awlsos do Parecer nO 92/97. 

Inclusao em Ordem do Dia do PDL nO Aprovado 
28/97. 

Inclusao em Ordem do Dia do PLS nO Prejudicado 
81/96-Complementar. 

Inclusao em Ordem do Dia do PLS Tramitando 
53/96. 

Dispensa do parecer da CCJ sobre o Retirado (RQS N" 
PLS nO 133/96. 227/97). 

Pedido de informaçOes ao Ministro das 
Minas e Energia. 

Pedido de informaçOes ao Ministro da 
Fazenda 

Pedido de informaçOes ao Ministro da 
Fazenda. 

Aprovado pela Mesa 
em 20.3.97 
Atendido (Aviso nO 
101/97) 

Aprovado pela Mesa 
em 20.3.97 
Atendido (Aviso . nO 
326/97) 

Aprovado pela Mesa 
em 20.3.97 
Atendido (Aviso nO 
358/97) 

Retirada, em caráter definitivo, do REQ Deferido 
nO 64197, de inclusao em Ordem do Dia, 
do PLC 8191. 

Pedido de informaçOes ao Ministro das 
Minas e Energia. 

Pedido de informaçOes ao Ministro da 
Ciência e Tecnologia. 

Aprovado pela Mesa 
em 22.4.97 
Atendido (Aviso nO 
131/97) 

Aprovado pela Mesa 
em 22.4.97 
Aguardando atendi-
mento 

Homenagens de pesar pelo falecimento Aprovado 
do ex-Deputado Estadual e Constituinte 
Estadual de 1934 - Carlos Eduardo Be-
nevides. 
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216197 

3218197 

219197 

220/97 

4221/97 

222J97 

Francelino Pereira 

EsperidiAo Amin e outros 

José Eduardo Dutra 

Pedido de lnfonnaQOea ao Ministro do Aprovado pela Mesa 
PIanejamen~ e Orçamento. em 22.4.97 

Atendido (Oficio nO 
253197) 

Designaçlo de uma Comisslo Tempo- Aprovado 
nllria Externa composta por três Sena-
dores, para representar o Senado no 111 
Encontro Empresarial das Américas e 
na 111 ReuniAo de Ministros de Comércio 
das Amét icas, eventos que aerIo reali-
zados em Belo Horizonte, de 13 a 17 de 
maio de 1997. 

RealizaçIo de Se8810 Solene do Con- Aprovado 
gresso para homenagear os 175 anos 
da Maçonaria no Brasil. 

Solicita, nos termos regimentais, o en- Deferido 
vio dos PRS nOS 35, 36 e 37/97, ao 
exame da Comisslo Especial Temporé-
ria criada aba. do REQ no 201/95, 
cujo prazo encerrw-se-é em 30.8.97, e 
que, se destina a elaborar e apresentar 
projeto de reforma do Regimento Inter-
no. 

Comisslo de Assuntos Urgência, art. 338, "b", do RISF, para o Aprovado 
EconOmicos PRS nO 40/97. 

Eduardo Suplicy e outros 

Freitas Neto 

Solicita, seja convocado a comparecer, Aprovado 
perante o Plenério do Senado, o Sr. Mi-
nistro da Fazenda, para prestar esc1a-
recimentos a respeito das negociaçees 
ente o Banco Bamerindus SA • o Ban-
co Honhkong and Shangai Banking 
Corporation. 

Pedido de informaç6es, ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
AgriculbJra. em 22.4.97 

Atendido (Aviso nO 
196197) 

2 Em 15.4.97, passou a tramitar em conjunto com o RQS nO 241/97 (RQS no 249197). 
3 Transformado em destinaçIo da Hora do Expediente, a homenagear os 175 anos da Maçonaria no Brasil, a 
realizar-se dia 12 de junho, pela aprovaçlo do RQS nO 246197. 
"Atendido abalrés do Oficio nO 959197. 
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22<W7 

2251'97 

228/97 

227197 

228197 

229197 

230197 

231197 

232197 

233197 

LucIdio Portella 

WaIdeck 0meIas 

JClIIo campos 

Llldio Coelho 

Lideres 

Edilon LobIo 

FIavIano Melo 

Lideres 

JoeéSena 

Onofre Quinan 

Pedido de InformaçOes, ao Ministro dos Aprovado pela Mesa 
Transportes. em 22.4.97 

Alandido (Aviso n" 
223/97) 

IncIusIo em Ordem do Dia do PLC Tramitando 
8191. 

Trwnitaçlo conjunta dos PLC n" Aprovado 
197193 e 37196. 

Retirada do RQS nO 1.134196. Aprovado 

Retirada do RQS nO 208197. Aprovado 

V~ imediata do PRS 40197. Aprovado 

Adiamento da votaçIo do RQS nO Aprovado 
218197. 

Pedido de informaçOes ao Ministro Ex- Aprovado pela Mesa 
traordinério de PoIltica Fundiéria. em 22.4.97 

Alandido (Of. n" 
64/97) 

Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PLC48196. 

Solicita, nos termos regimentais, que Aprovado 
sobre o PLS n° 37197, de autoria do Se-
nador Lauro campos, que aumenta o 
perfodo INximo de percepçAo do segu
ro-desemprego, além da Comisslo 
constante do despacho iniciai, seja 0u-
vida, também, a de AssunfDs EconOml-
coso 

Adiamento da discusslo do PLS Aprovado 
258195, a fim de ser submetido ao ree
xamedaCAE. 

23<W7 Antonio Certos Valadares Dispensa de publicaçAo da Redaçlo Aprovado 
Final do PLC 110194. 

2351'97 Comisslo DIretora Sobrestamento da tramitaçlo do PR Trwnitando 
1195-CN. 

236/97 Joeé Eduardo Dutra Incluslo em Ordem do Dia·do PLS nO Trwnitando 
7195. 
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237/97 Eduardo SUplicy Pedido de InformaçOes ao Ministro da Deferido' ad referen-
Aeronáutica. dum (Acolhida a deci-

&lo do Si: Presidente 
pela Mesa - .,. Reun~ 
lo da Mesa de 1997) 
Atendido (Aviso nO 
29197) 

238/97 Emandes Amorim Pedido de informaçOes ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
Fazenda. em 22.4.97 

Atendido (Avisos n"s 
412/97 e 551/97) 

239197 Lúcio AlcAntara Votaçao em globo das emendas com Aprovado 
subemendas nIo substituvas apresen-
tadas ao PLC 59194. 

240197 Lúcio AlcAntara Dispensa de publicaçao da redaçIo fi- Aprovado 
naI das Emendas do Senado ao PLC 
59194. 

5241/97 J6nla Marise CriaçAo de uma ComissAo Tempon!lria Aprovado 
Externa, composta de quatro membros, 
para o fim especial de acompanhar e 
representar o Senado Federal no Fórum 
das Américas, a se realizar em Belo 
Horizonte, Minas Gerais, nos dias 13 a 
16.5.97. 

242/97 Eduardo SUplicy Pedido de informaçOes ao Ministro do Aprovado pela JI,:.;... 
Exército. em 22.4.97 

Atendido (Aviso nO 
139197) 

243/97 Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PLC94196. 

244197 Lideras Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PLC 106196 

245/97 Valmir campelo e outros Solicita que a sessla especial destina- Aprovado 
Srs. Senadores da a homenagear o c:entanario do nas-

cimento de Alfredo da Rocha Viana J6-
nior - Pixinguinha (REQ 1.155196), seja 
transformada em tempo destinado aos 
oradores do Expediente da sesslo a 
realizar-se no dia 23.4.97~ 

5 Em 15.4.97, passou a tramitar em conjunto com o RQS n° 217/97 (RQS n° 249/97). 
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246/97 Valmir campelo e outros SoI~ que o tempo destinado aos ora- Aprovado 
Sra. Senadores dores do Expediente da sesslo a reali-

zar-se no dia 12.6.97, seja destinado a 
homenagear os 175 anos da Maçonaria 
no Brasil. 

247/97 Benedita da Silva Criaçao de ComissAo Especial Tempo- Tramitando 
!ária Externa, composta de 6 Senad0-
res, para, durante 60 (sessenta) dias, 
acompanhar a investigaçlo de crimes 
cometidos no Estado do Rio de Janeiro, 
passando por cima das prerrogativas 
mlnimas de Direitos Humanos a que 
tem direito o cidadlo. 

248/97 Abdias Nascimento Voto de congratulaçOes ao Governo de Aprovado 
Unidade e Reconciliaçao Nacional de 
Angola, a ser instalado no dia 11.4.97, 
nos termos do Protocolo de Lusaka, 
com a presença do Secretário Geral da 
ONU e outros Lideres Americanos. 

249/97 Júnia Marise Tramilaçao conjunta dos Requerimen- Aprovado 
tos nOs 217 e 241/97. 

250197 RomeroJucé Pedido de informaçOes ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
Fazenda. em 22.4.97 

Atendido (Aviso nO 
411/97) 

251/97 José Ignácio Ferreira Pedido de informaçOes ao Ministro das Aprovado pela Mesa 
ReIaçOes Exteriores. em 22.4.97 

Atendido (Aviso nO 
18/97) 

252/97 José Ignécio Ferreira Pedido de infoonaçOes ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
Saúde. em 22.4.97 

Atendido (Aviso no 
954197) 

253/97 PedroSimon Solicita realizaçao de inspeçlo e audito- Aprovado 
ria, de natureza contábil, financeira, or- Aguardando a realiza-
çamentária, operacional e patrimonial çao da auditoria 
na caixa EconOmica Federal, especifi-
camente na Gerência de AdminisbaçAo 
de Loterias - GELOT, bem como na 
empresa estatal DATAMEC S.A. - Sis-
temas de Processamento de Dados. 
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254197 PedroSimon 

255/97 Júlio Campos 

256/97 Benedita da Silva 

257/97 Lideres 

258197 Lideres 

259/97 Artur da Távola 

260/97 Lúcio Alcantara 

261/97 Carlos Wilson 

Pedido de informaçOes ao Ministro da Aprovado pela MeSa ' 
Fazenda. em 22.4.97 

Atendido (Aviso nO 
522/97) 

Pedido de informações ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
Saúde. em 22.4.97 

Atendido (Aviso nO 
978197) 

Solicita seja remetida à ComissAo Deferido 
Temporária criada pelo REQ nO 201/95, 
destinada a apresentar Projeto de Re-
soluçA0 reformando a norma interna da 
Casa, o Projeto de ResoIuçAo nO 44/97, 
de autoria do Senador Lúcio Alcantara, 
que modifica os arts. 336 e 395 do RISF 
e dá outras providências. 

Solicitam que a apreciaçao do PLS nO Aprovado 
142/96, de autoria do Senador José 
Eduardo, que estende o beneficio do 
segullHiesemprego ao pequeno pr0-
dutor rural e dá outras providências, 
adiada em 18 de março para o próximo 
dia lO, seja antecipada para o dia 23. 

Solicitam que a apreciaçao do PLS nO Aprovado 
207/95, de autoria do Senador Júlio 
Campos, que altera dispositivos do De-
aeto-Iei nO 2.848, de 712.1940 - Código 
Penal, e determina outras providências, 
adiada em 18 de março para o próximo 
dia lO, seja antecipada para o dia 23. 

Solicita sejam prestadas pelo Orgao Tramitando 
competente da Casa, informaçOes re1a-
cionadas com matéria publicada no 
Jornal "A Folha de sao Paulo", sobre a 
existência de imagens gravadas pela 
TV Senado e captadas pela Folha de 
sao Paulo, de conversa preliminar no 
começo da sessAo de sexta-feira, dia 4 
de abril. 

TramitaçAo conjunta dos PLS nO 7 e Aprovado 
219195-Complementares, que já se 
acham apensados ao PLS nO 53/97-
Complementar . . 

TramitaçAo conjunta do PLC 93/96, Aprovado 
Com o PLS n° 188196. 
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Solicita a remessa do PLC 67/95, que 
"Regulamenta o exerclcio profissional 
da acupuntura e dá outras providênci-
as", à Comissa<> de Educaçao, tendo 
em vista a necessidade de apreciaçao, 
dada a complexidade da matéria, por 
outro 6rgAo técnico do Senado Federal. 

263/97 José Eduardo Dutra TramitaçAo conjunta do PLS nO 41/96 Aprovado 
com o PLS n° 133/96. 

264/97 Valmir Campelo e outros Homenagens de pesar pelo falecimento Aprovado 
Srs. Senadores do ex-5enador Eurico Rezende. 

265/97 Car10s Bezerra InversAo da Ordem do Dia da Sessao Aprovado 
do dia 15.4.97, 14:30 horas, a fim de 
que as matérias constantes dos itens 6 
(Parecer 111/97) e 7 (Parecer 111-
AJ97), sejam submetidas ao Plenário 
em 1 ° e ~ lugares. 

266/97 Esperidilo Amin Dispensa de publicaçao da redaçao fi- Aprovado 
nal do PRS 39/97. 

267/97 José Bianco Pedido de informaçOes ao Ministro do Aprovado pela Mesa 
Planejamento e Orçamento. em 22.4.97 

Atendido (Aviso nO 
585/97) 

268197 José Bianco Pedido de informaçOes ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
Justiça. em 22.4.97 

Atendido (Aviso no 
818/97) 

269/97 Mauro Miranda Pedido de informaçOes ao Ministro do Aprovado pela Mesa 
Planejamento. em 22.4.97 

Atendido (Of. nO 
212/97) 

270197 José Ignácio Ferreira e ou- Realizaçao de Sessao Especial, em Aprovado 
tros Srs. Senadores data a ser definida, destinada a home-

nagear o ex-Senador Eurico Rezende, 
falecido no dia 14.4.97. 

271/97 RomeuTurna Dispensa de publicaçao da redaçao fi- Aprovado 
nal do PDS 110/96. 

272/97 Romeu Tuma Dispensa de publicaçao da redaçao fi- Aprovado 
nal do PDS 12/97. 
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274/97 

275/97 

276/97 

278/97 

279/97 

280/97 

281/97 

281-N97 

282/97 

283/97 

Ronaldo Cunha Lima Dispensa de publicaçao da redação fi- Aprovado 
nal do PRS nO 10195-CN. 

Comissa<> Parlamentar de Prorrogação do prazo da Comissa<>, por Deferido 
Inquérito, criada através do mais 45 (quarenta e cinco) dias. 
REQ nO 1.101/96 Novo Prazo: 06.06.97 

Artur da Tévola 

Waldeck Omelas 

RamezTebet 

Gilberto Miranda 

José Serra 

José Fogaça 

José Eduardo Dutra 

PedroSimon 

Antonio Carlos Valadares 

Pedido de informaçOes ali Secretaria de Aprovado pela Mesa 
Assuntos Estratégicos. em 5.6.97 

Atendido (Ot. nO 
327/97) 

Dispensa de publicaçAo da redação fi- Aprovado 
nal do PRS 45/97. 

Dispensa de publicaçAo da redação fi- Aprovado 
nal do PRS 46/97. 

Transcriçao nos Anais do Senado Fede- Tramitando 
ral do artigo de autoria do Senador An-
tOnio Carlos MagalhAes, intitulado 
"Orçamento austero e estabilidade", pu-
blicado no jomal Folha de S. Paulo, edi-
çao de 20 de abril de 1997. 

Adiamento da discussa<> do PLS Aprovado 
142196, para que sobre o mesmo seja 
ouvido a CAE. . 

Preferência para apreciaçao da Emen- Aprovado 
da n° 3 de Plenário ali PEC n° 1/95. 

Preferência para a Emenda nO 1 de Pie- Prejudicado 
nário, da Comissa<> Especial, ali PEC nO 
1/95. 

Inversao da Ordem do Dia da Sessao Prejudicado 
de 23.4.97, 14:30 horas, para aprecia-
çao do item 8 (PEC nO 7/97) antes do 
item 3 (PEC 1/95). 

Destaque para votaçao em separado da Aprovado 
expressa0 "admitida a prorrogação por 
igual perlodo", constante da remissa<> 
do § 1° da Emenda n"3-Plen. ali PEC nO 
1/95. 
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285197 

286197 

287/97 

288/97 

289/97 

290197 

291/97 

292/97 

293197 

294/97 

Lúcio AlcAntara 

José Eduardo Dutra 

José Eduardo Dutra 

José Eduardo Dutra 

. Destaque 
expressa0 ",.in,níAi:." do pa~rafo 6" do 
art. 62, constante do art. 1° da Emenda 
nO 3-P1en. ti PEC nO 1/95. 

Destaque para votaçAo em separado da Aprovado 
expressa0 "que podenli alterar o projeto 
de conversa0 apenas por via de su-
pressao, constante do art. 1° § 8° do art. 
62 da Constituiçao Federal da Emenda 
nO 3-P1en. ti PEC nO 1195. 

Destaque para votaçAo em separado do Aprovado 
§ 11 do art. 1° da Emenda nO 3-PIen. ti 
PEC nO 1/95. 

Destaque para votaçAo em separado do Aprovado 
art. 3" da Emenda nO 3-PIen. ti PEC nO 
1/95. 

Destaque para votaçao em separado Aprovado 
do art. 4° da Emenda n° 3-Plen. ali PEC 
nO 1/95. 

Roberto Freire Destaque para votaçAo em separado, Aprovado 
para supressao do termo "criaçAo" 
constante da allnea "c", inciso XXVII do 
art. 4° da Emenda n° 3-Plen. ali PEC n° 
1/95. 

Abdias Nascimento e ou- Solicitam que o tempo destinado aos Aprovado 
tros Srs. Senadores oradores da Hora do Expediente da 

sessao ordinária do dia 13 de maio de . 
1997, seja dedicado ali comemoraçAo do 
116" aniversério de nascimento do es
critor brasileiro Afonso Henriques de 
Lima Barreto. 

Hugo Napoleao 

lris Rezende 

RamezTebet 

Humberto Lucena 

Adiamento da discussao do PLS n° Aprovado 
78/96. 

Retirada do PLS nO 60197. Aprovado 

Homenagens pelo falecimento de Elpl- Aprovado 
dio Reis, Presidente da Academia Sul
Matogrossense de Letras. 

Pedido de informaçOes ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
Saúde. em 5.6.97 
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pela Mesa 
em 5.6.97 
Atendido (Avisq n" 
195197) 

296/97 casildo Maldaner InclusAo em Ordem do Dia da Sessao Prejudicado 
Deliberativa Ordinária de 29.4.97 do 
OfIcio na Sf1.9/97, que trata de autoriza-
çao para emissao de Letras Financeiras 
do Estado de Santa Catarina, destin. 
das à roIagem da divida mobiliária ven-
ervel no 10 semestre de 1997. 

297/97 Nabor Júnior e outros Se- Dispensa de publicaçAo da redaçAo fi- Aprovado 
nadores nal do PDS na 24/97. 

298197 Lideres Urgência, art. 336, "b", para O PRS na Aprovado 
51/97. 

299/97 Lideres Urgência, art. 336, "b", para o PRS na Aprovado 
56/97. 

300J97 Guilherme Palmeira InserçAo em ata de voto de pesar pela Aprovado 
morte do Deputado Federal Eduardo 
Mascarenhas, ocorrida no dia 29.4.97. 

301/97 José Eduardo Dutra e ou- Homenagens pelo falecimento do edu- Aprovado 
tros Senadores cador Paulo Freire. 

302/97 Humberto Lucena e Jose- Homenagens pelo falecimento do ex- Aprovado 
phat Marinho Senador Benjamim Farah 

303/97 Waldeck Omelas Solicita que, sobre o PLS 132/95, de Aprovado 
sua autoria, além da Comissao c0ns-
tante do despacho inicial de distribui-
çao, seja ouvida, também, a de Assun-
tos EconOmicos. 

304197 Antonio cartas Valadares Pedido de informaçOes ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
Saúde. em 5.6.97 

Atendido (Aviso na 
1.070/97) 

305197 Marina Silva e outros Srs. Solicitam que o tempo destinado aos Aprovado 
Senadores oradores da Hora do Expediente da 

sessao deliberativa ordinária do dia 
7.5.97, seja destinado a homenagear a 
memória do educador Paulo Freire. 

306197 Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS57/97. 
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Tramitaçlo conjunta do PLS nO 239195 
0meIas e do PLC nO 93196 

308197 José Eduardo Dutra Adiamento da discussAo do PRS nO Aprovado 
50197, para a sesslo deliberativa ordi-
nária do dia 7.5.97. 

309197 Esperidilo Amin Dispensa de publicaçlo da radaçIo fi- Aprovado 
nal do PDL 31/97. 

310197 Esperidilo Amin Dispensa de publicaçlo da radaçIo fi- Aprovado 
nal do PDL 32/97. 

311/97 Vilson Kleinoblng Dispensa de publicaçlo da radaçIo fi- Aprovado 
naI do PDL 33/97. 

312/97 PedroSimon Pedido de informaç6es ao Ministro do Aprovado pela Mesa 
Planejamento e Orçamento. em 5.6.97 

Atendido (Of. nO 
348/97) 

313/97 Antonio Carlos Valadares Pedido de informaçOes ao Secrebirio da Aprovado pela Mesa 
Receita Federal, abawés do Ministro da em 5.6.97 
Fazenda. Atendido (Aviso nO 

524/97) 

314/97 Gilberto Miranda InversIo da Ordem do Dia da Sesslo Aprovado 
Deliberativa Ordinária de 7.5.97; a fim 
de que as matérias constantes dos itens 
8 (PDL 27/97) e 10 (PRS 50197) sejam 
submetidas ao Plenário em ~ e 3" 1uga-
res. 

315/97 Casildo MaIdaner Dispensa de publicaçlo da radaçIo fi- Aprovado 
naI do PDL 27/97. 

316/97 WaIdeck 0meIas Dispensa de publicaçlo da radaçIo fi- Aprovado 
nal do PRS 50197. 

317/97 Levy Dias Dispensa de publicaçlo da radaçIo fi- Aprovado 
nal do'PDL85196. 

318/97 Martuce Pinto Dispensa de publicaçlo da radaçIo fi- Aprovado 
, . naldo PDl..11/97. 
I 

319/97 Bernardo Cabral Dispensa de publicaçlo da radaçIo fi- Aprovado 
naI do PDL 14/97. 

320197 RomeuTuma Dispensa de publicaçlo da radaçIo fi- Aprovado 
nal do PDL 20197. 
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322J97 Marluce Pinto Dispensa de publicaçlo da redaçIo fi- Aprovado 
nal do POL 23/97. 

323/97 NeySuassuna DIspensa de publicaçlo da redaçIo fi- Aprovado 
naI do PRS 47/97. 

324/97 Lideres Urgência, 8ft 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PLC88I96. 

325/97 Emandes Amorim Constituiçlo de ComissIo Temporária Tramitando 
para avaliar o c:onteOdo dos fatos do 
objeto do Processo COP/4175196, de 
autoria da Ordem dos Advogados do 
Brasil, a respeito da invaslo da 
AmazOnia por empresas madeireiras 
asiéticas, apossando-se de forma irre-
gular de milhOes de hectares, utilizando-
se de prepostos brasileiros. 

326/97 Pedro Simon TramitaçAo conjunta do PLC 88196 com Retirado (RQS nO I 
o PLS 52/97. 334/97) I 

327/97 RamezTebet . Homenagens de pesar pelo falecimento Aprovado I 
do Desembargador Milton Malulei. 

I 
328197 Lideres Urgência, art 336, "b", do RISF, para o Aprovado I PRS6OI97. 

I 
329/97 Lideres Urgência, art 336, "b", do RISF, para o Aprovado 

I PRS61197. 
.. 

I 330197 PedroSimon Solicita seja transmitida. Representa- Aprovado 
çIo Brasileira junto ao 111 Encollbo das I 
Américas, iniciado em 13.5.97, em BelO .. 

I Horizonte, a · preocupaçAo do Senado 
Federal em reIaçAo • ~ de ime-
diata constituiçlo da de Livre ~ 
mércio das Américas - AJ..CA, em detri-
mento da consolidaçlo do MERCOSUL, 
que deve ser considerada corno priorit&-
ria, estabelecendo-se o ano de 2005 
corno marco inicial de consolidaçlo da 
AJ..CA 
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332197 

333197 

334/97 

335197 

336197 

337/97 

338197 

339/97 

340/97 . 

341/97 

342/97 

Artur da TévoIa e outros que o tempo aos ora-
Srs. Senadores dores da Hora do Expediente da sesslo 

do dia 1°/10/97, seja destinado à co-
memoraçIo dos cento e setenta anos 
do "Jornal do Commercio". 

Francelino Paleira e outros Solicita que o tempo destinado aos ora- Aprovado 
Srs. Senadores dores do Hora do Expediente da 888Slo 

do dia 11.12.97, seja dedicado a c0-
memorar o centenário da cidade de 
Belo Horizonte. 

José Fogaça e ouros Srs. Incluslo em Ordem do Dia do PRS Aprovado 
Senadores 59/97. 

PedroSimon 

BaIlo parga 

RamezTebet 

Lideres 

José Fogaça 

José Roberto Arruda 

Freitas Neto 

JoeI de Holanda 

RomeroJucé 

Retirada, em cariter definitivo, do REQ Deferido . 
326f97. 

Adiamento da discusslo do PLC nO Aprovado 
2G4193. 

Dispensa de publicaçlo da redaçlo fi- Aprovado 
nal do PLC nO 44/95. 

Urgência, art. 336, "c·, do RISF, para o Aprovado 
PLC nO 20/97 

Retirada da Emenda nO i, de sua auto- Aprovado 
ria, oferecida ao PRS nO 59/97. 

Adiamento da discusslo do PLC n° Aprovado 
1/97. 

Dispensa de publicaçlo da redaçIo fi- Aprovado 
nal do PRS nO 52/97. 

Dispensa de publicaçlo da redaçIo fi- Aprovado 
nal do PRS nD 53197. 

Comparecimento do Ministro da Agri- Tramilando 
cunura e do Abastecimento, Arlindo 
Porto, a fim de prestar, perante o PIené-
rio do Senado, informaçOes sobre as 
denlincias formuladas pela imprensa a 
respeito dos novos Indicas propostos 
pelo Instituto NacIonal de CoIonizaçAo e 
Reforma Agrária - INCRA, para medir o 
grau de eficiêt leia e utiIizaçIo da terra e, 
conseqDentemente, para regular os . 
processos de desapropriaçCes para fins 
de Reforma Agrária. 
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344/97 José Serra 

345197 Valmir Campelo 

346197 Rornero Jucá 

. . ... 
347/97 Lauro campos 

" 'I' 

348/97 Fráriceuoo Pereira 

Comparecimento, perante o Plenário 
desta Casa, do Ministro Extraordinário 
da PoIltica Fundiária, Raul Jungman, a 
fim de prestar informações sobre as 
denúncias formuladas pela imprensa a 
respeito dos novos Indices propostos 
pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, para medir o 
grau de eficiência e utilização da terra e, 
conseqOentemente, para regular os 
processos de desapropriaçOes para fins 
de Reforma Agrária. 

Preferência para votaçao do Substituti- Aprovado 
vo ao PlS 206/95, antes do Projeto. 

Dispensa de publicaçao da redaçao fi- Aprovado 
nal do Substitutivo do Senado ao PlC 
81/94. 

Pedido de informações ao Ministro da 
Agricultura e do Abastecimento. 

Convocaçao do Ministro das Comunica
çOes, para ' prestar, perante o Plenário 
desta casa, esclarecimentos sobre as 
denúncias veiculádas na imprensa refe
rentes à existência de um esquema de 
compra de votos em favor da aprollaçao 

. da Emeódá "da teeleiçao de ocupantes 
de cargos do Poder Executivo. 

TranscriçAo nos Anais do Senado Fede
ral, do discuhló 'de S.Exa., o Sr. Presi
dente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, na solenidade de abertura do 
111 Foro das Américas e do 111 Foro Em
presarial das Américas, em Belo Hori
zonte, Minas Gerais, em 15 de maio de 

' 1997. ' " 
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Aprovado pela Mesa 
em 5.6.97 
Atendido (Aviso nO 
290/97) 

Tramitando 

Tramitando . 



Tr·"", 

3SOI97 José BIanco 

351197 EpiticIo cafeteira 

'352197 FranceIino Pereira e outros 
Senadores 

35:W7 José Fogaça e Lideres 

.... 7 Onofre Qulnan, lris Rezen-
de, MaNo Miranda. Lide-,.. 

3N117 LucfcIo Porteis 

388187 ,Antonio c.tos Valadares 

357197 José Edu8rdo Dutra 

358/97, José Eduno Dutra 

, reg, q Aprovado 
a homenagem ao quarto centenério de 
falecimento do Beato José de Anchieta, 
aprovada em 4.12.96, por Intermédio do 
REQ ri' 1.152, de 1996, na forma de 
Se8slo Especial do Senado, seja 
transformada, nos termos do art. 160 do 
RISF, em comemoraçIo no tampo cte. 
tinado 808 oradores da Hora do Expedi-
ente da s88slo do próximo dia 10 de 
junho. 

Pedido de Informaç(les ao Ministro das Aprovado .. peIa Mesa 
Minas e Energia. em 5.8.97 

AtendIdo (Aviso nO 
202197)'. 

Induslo na Ordem do Dia do OfIcio nO Trwnilando 
8/4197. 

Realizaçlo de s88slo solene conjunta Aprovado nos termos 
do Congresso Nacional no dia 2 de de- do RQS nO 332J97 
zembro de 1997, destinada a c0memo-
rar o centenário da cidade de Belo H0ri-
zonte, que ocorrenIi no dia 12 daquele 
mês. 

Urgência, art. 338, "b", do RISF, para o ' Aprovado , , 
PRS87197. 

Urgência, art. 338, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS68197. 

Induslo na Ordem do Dia do PLS ri' Trwnitando- ' 
33/97. 

Adiamento da votaçIo da Proposta de Rejeitado 
Emenda ê Constituiçlo nO 4197. 

Adiamento da votaçAo da Proposta de Rejeitado 
Emenda ê Constituiçlo nO 4197. 

VotaçIo nominal para o REQ 357197, " Rejeitado 
de adiamento. 

li Aprovado nos termos do Requerimento nO 332/97. 
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para em 
expressa0 "os ~ de Estado 
e do Distrito Federal, os prefeitos", 
constante da redaçlo dada pela PEC nO 
4/97 ao § 5° do art. 14 da Constituiçlo 
Federal. 

360197 Lucldio Portella Votaçlo nominal para 'o REQ 359197. Aprovado 

361197 JOlio campos Destaque para votaçIo em separado Rejeitado 
das expressOes constantes da redaçlo 
dada pela PEC nO 4/97, ao art. 28 da 
CF. 

362197 JOlio Campos Destaque para VOtaçao em separado Retirado (RQS 
das expressOes constantes da redaçlo 363/97) 
dada pela PEC n° 4/97, ao art. 28 da 
CF. 

363/97 JOlio campos Retirada do REQ 362197, de sua auto- Aprovado 
ria. 

364/97 PedroSimon Destaque para votaçIo em separado da Rejeitado 
Emenda nO 2, de PleMrio ê PEC nO 
4/97. 

365197 PedroSimon VotaçAo nominal do REQ 364/97, de Aprovado 
sua autoria. 

366197 Benedita da Silva Solicita que o tempo destinado aos ora- Aprovado 
dores da Hora do Expediente da sasslo 
ordinária do dia 27 de maio seja desti-
nado a comemorar o "Dia da Amca". 

367197 Nabor JOnlor Transcriçlo nos Anais do Senado, do Tramitando 
discurso pronunciado em 22.5.97, no 
Palácio do Planalto, por ocasilo de sua 
posse, . pelo novo Ministro da Justiça, 
Senador Iria Rezende. 

366197 Lideres Urgência, art. 336 "C', do RISF, para o Aprovado 
PRS41197. 

369197 Benedita da Silva Dispensa do parecer da ComissAo de Aprovado 
Educaçlo sobre PLS 131/96, de sua 
autoria. 
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371/97 

372/97 

373/97 

374/97 

375/97 

376/97 

377/97 

378/97 

379/97 

380/97 

381/97 

Srs. Senadores 

Ney Suassuna 

Solicitam que o tempo aos 
oradores . da Hora do Expediente da 
Sessao Ordinária do dia 12 de agosto 
seja destinada a comemorar o "Dia das 
Artes". 

Retirada do PLS 46/97, de sua autoria. Aprovado 

Ney Suassuna Pedido de infonnaçOes do Ministro da Retirado (RQS n-

LIderes 

PedroSimon 

Saúde. 388197) 

Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS 72/97. 

Adiamento da votaçao do Parecer n- Retirado 
287/97. 375/97) 

Pedro Simon Retirada em caráter definitivo do REQ Aprovado 
374/97, de sua autoria. 

José Serra Solicita que sobre o PLS nO 57/97, de Aprovado 
autoria do Senador Emandes Amorirn, 
além da CornissAo constanta do despa-
cho iniciai de distribuiçAo, seja ouvida 
também, a de Assuntos EconOrnicos. 

(RQS 

Roberto Requiao e outros Prorrogaçlo do prazo da CPI aiada Prorrogado o prazo da 
Senadores pelo Requerimento nO 1.101/96, desti- CornissAoaté27.8.97 

nada a apurar irregularidades re1aciO-
nadas é autorizaçao, emissAo e negoc:i-
açIo de titulas públicos estaduais e 
municipais, nos exerclcio de 1995 e 
1996, por mais trinta e dnco dias CIteis. 

Guilherme Palmeira e ou- Homenagens de pesar pelo falecimen- Aprovado 
tros Senadores to, em 31.5.97, do Frei Damilo Bozza

no, da ordein dos Frades Capuchinhos. 

Benedita da Silva e outros Solicita que o tempo destinado aos ora- Aprovado 
Senadores dores da Hora do Expediente da aasalo 

do dia 5 de novembro de 1997 seja 
destinado a 'cornernorar o "Dia da Cultu
ra e Ciência e o Dia do Cinema Brasilei-
ro-. . 

José Bianco Audiência da CCJ sobre o PLS 136/95. Aprovado 

Joao Rocha Pedido de infonnaçOes ao Ministro do. Aprovado pela Mesa 
Trabalho. em 5.6.97 
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Atendido (AvisO nO 
117197) 



383197 

384/97 

385/97 

386/97 

387/97 

388/97 

389/97 , , 
' .. 

390197 

391/97 

392/97 

" . , ' 

Urgência, art. 338, "b", pera O 

17/97 (nO 1.435198, na casa de origem). 

Benedita da Silva 8 outros Solicitam que O tempo destinado aos Aprovado 
srs. Senadores oradores da Hora do Expediente, da 

s88slo ordinéria de 10 de dezembro de 
1997, seja dedicado a comemorar O 
"Dia da DecIaraçIo Universal dos Dl
reitos Humanos". 

Lúcio AlcAntara 

Esperidilo Amin 

Valmir Campelo 

Mar1uce Pinto 

Ney Suassuna 

Vilson KlelnQt)ing 8 José 
Eduardo Dutra 

Tramitaçlo conjunto dos PRS n-a 43 8 Aprovado 
44/97, de sua autoria, com O PRS nO 
41/97. 

Desapensamento do PRS n- 44/97 dos Aprovado 
PRS n-a 418 43/97. 

Induslo em Ordem do Dia do PLS n- Tramitando 
13197. 

Tramitaçlo conjunta do PLS 'no 147/95 Aprovado 
8 do PLC nO 29196. 

Retirada dp REQ nO 372/97, de sua au- Derarido 
toria. 

Adiamento da discusslo do PLS n- Aprovado 
781'!J6, a fim de que seja submetido ao 
reexame da CAE. 

Romero Jucé ' Pedido de informaç6es ao Ministro do Aprovado pela Mesa . .. ,Exército. em 3.7.97 
Atendido (AviSo no 
212/97) . 

RomeroJucé Pedido de infonnaç6es ao Ministro das Aprovado pela Mesa 
RelaçOes Extet iores. em 3.7.97 

Atendido (Of. nO 
25197) 

Lúcio Alclatara , .e ~ Realizaçlo, no dia! 26 de junho, de ses- Aprovado 
~.'.', .SIO .especIaI destinada a registrar a 

pas~agem dos ~ anos de morte do 
consagrado orador 8 escritor português, 
Padre AntOnio Vieira, a completar-se no 
dia 18 de julho de 1997. 
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Pedido, ao Ministro da Educ:açao e 
Desporto, de cópia das folhas de pa- em 3.7.97 
gamento de todos os servidores da Atendido (ot. nO 
Fundaçlo Universidade de Brasllia refe- 1-16197) 
rente aos meses de dezembro de 1996 
a maio de 1997. 

394197 Emandes AmorIm Pedido de informaçOes ao Ministro de Aprovado pela Mesa 
Minas e Energia. em 3.7.97 

Atendido (Aviso n" 
217/97) 

395197 Edison LobIo Retirada da Proposta de Emenda à Aprovado 
Constituiçlo nO 14, de 1997, da qual é o 
1° signatmio, que dlspOe sobre a gratui-
dade no ensino superior. 

396197 Carlos PatrocInio Dispensa de publlcaçao da redaçAo fi- Aprovado 
nal do PRS 115195. 

397/97 Jefferson Peres Dispensa de publicaçlo da redaçIo fi- Aprovado 
naI do PRS 69/97. 

398197 WaIdeck Ornelas Dispensa de publicaçlo da redaçIo fi- Aprovado 
nal do PRS no 70197. 

399/97 Ademir Andrade Tramitaçlo conjunta do PLS nO 42/96 Aprovado 
com o PLS 931'96. 

400197 José Eduardo Dutra e ou- Audiência da Comisslo de Constitui- Aprovado 
tros Senadores çIo, Justiça e Cidadania sobre o PLC 

931'96, que dispOe sobre o contrato de 
trabalho por prazo determinado e dá 
outras providências. 

401/97 JoséBianco Pedido de infonnaç6es ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
Fazenda. em 3.7.97 

. Atendido (Aviso nO 
599/97) 

402/97 RomeroJucé Pedido de infonnaç6es ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
Educ:açao e do Desporto. em 3.7.97 

Atendido (ot. nO 
159/97) 

I 
403197 Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para O Aprovado I 

PRS nO 74/97. I 

404197 Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o . Aprovado I 
I 

PRS nO 75197. 
I 
I 
I 
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406197 lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS nO 76/97. 

407/97 lideres Extinçao da urgência para o PRS nO Aprovado 
41/97. 

408197 José Serra Adiamento da votaçao dos PRS n"s 41 Aprovado 
e 43/97, a fim de que sejam encami-
nhados ao reexame da CAE. 

409197 Ronaldo Cunha Lima Dispensa de publicaçao da redaçAo fi- Aprovado 
nal do PDI- 13/97, 

410/97 Ronaldo Cunha Lima Dispensa de publicaçao da redaçAo fi- Aprovado 
nal do PDL 21/97. 

411/97 Ronaldo Cunha Lima Dispensa de publicaçao da redaçAo fi- Aprovado 
nal do PDL 25197. 

412/97 NeySuassuna Retirada do PLS 188/96, de sua autoria. Aprovado 

413/97 RomeroJucá Pedido de informaçOes • INFRAERO, Aprovado pela Mesa 
através do Ministro.da Aeronáutica. em 3.7.97 

Atendido (Aviso nO 
46/97) 

414/97 Jefferson Péres e outros Solicita que o tempo destinado aos ora- Aprovado 
Srs. Senadores dores da Hora do Expediente, da ses-

sao ordinária do dia 1°.10, seja dedica-
do a hom~r" o Dia Nacional do Ve-
reador . 

" . . 
415197 Benedita da Silva e outros Solicita que o tempo destinado aos ora- Aprovado 

Srs. senadores dores da Hora do Expediente da sessao 
ordinária do dia 20.11, seja destinado a 
homenagear o Dia do Zumbi dos Pal-
mares. 

416/97 Geraldo Melo e Humberto Homenagens de pesar pelo falecimento Aprovado 
Lucena do ex-Senador Agenor Maria. 

417/97 José Fogaça e dos lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS 77/97. 

418/97 José Eduardo Dutra Adiamento da discussao do PLC 25195. Aprovado 

419/97 José Fogaça Dispensa de publicaçao da redaçAo fi- Aprovado 
nal do PRS 71/97. 
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421/97 

422/97 

423/97 

424/97 

425/97 

426/97 

427/97 

428197 

429197 

430197 

431/97 

432/97 

Gilberto Miranda 

Joio França 

Onofre Quinan 

LOcio Alcêntara 

Geraldo Melo 

Pedido de informações ao Ministro de Aprovado pela Mesa 
Minas e Energia. em 3.7.97 

Atendido (Aviso nO 
224/97) 

Pedido de informações ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
Aeronáutica. em 3.7.97 

Atendido (Aviso nO 
47/97) 

Transcriçao nos Anais da nota Tramitando 
·Compasso para o Futuro - Convoc:açAo 
ê NaçIo", do Grande Oriente do Brasil, 
por ocasiAo dos seus 175 anos de fun-
daçAo. 

TramitaçAo conjunta do PLS n° 69/97 Retirado 
com o PLS nO 45/97. 605/97) 

TramitaçAo conjunta do PLS nO 50/97 Aprovado 
com o PLC no 22/97. 

(RQS 

Emandes Amorim e outros InclusAo em Ordem do Dia do PRS nO Aprovado 
Senadores 42/97. 

Edison LobIo 

Pedro Sirnon 

Adiamento da discussAo do PLC nO Aprovado 
75/93. 

Dispensa de publicaçao da redaçlo fi.. Aprovado 
nal do PDL 19/97. 

Artur da Tavola e outros InclusAo em Ordem do Dia da Mensa- Aprovado 
Senadores gem nO 109197 

Jefferson Peres 

RomeroJucé 

WaJdeck 0meIas 

TramitaçAo conjunta dos Projetos de Lei 
do Senado nO 43 e 44, de 1997, por 
versarem sobre publicidade de vendas 
a prazo. 

Pedido de informaçOes ê Superinten
dência de Seguros Privados - SUSEP, 
através do Ministério da Fazenda. 

Aprovado 

Aprovado pela Mesa 
em 3.7.97 
Atendido (Aviso nO 
721/97) 

InclusAo em Ordem do Dia do PLC nO Prejudicado 
16, de 1996 (nO 2.942/92, na casa de 
origem). 
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434/97 Emandes Amorim Pedido de informaçOes ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
Fazenda. em 3.7.97 

Atendido (Aviso nO 
672/97) 

435197 Edison LobAo e outros Se- Solicita que a sessAo especial destina- Aprovado 
nadores da a homenagear a memória do 8)(-

Presidente Ernesto Geisel, a realizar-se 
no dia 6 de agosto, seja transformada 
em homenagem no tempo destinado 
808 oradores da Hora do Expediente da 
sesslo ordinária da mesma data. 

436197 Roberto Freire e outros Solicita que o tempo destinado 808 ora- Aprovado 
Senadores dores da Hora do Expediente da sesslo 

ordinária do dia 4 de dezembro de 1997 
seja destinada ê comemoraçIo do n0-
nagésimo aniversário do arquiteto C>&-
ear Niemeyer, que transcorrerá no dia 
15.12.97. 

437/97 Roberto Freire e outros Solicita a realizaçlo de sesslo especial Aprovado 
Senadores no dia de março de 1998, dedicada ê 

comemoraçlo dos 100 anos de nasci-
mento de Luiz carios Prestes. 

438197 Comissao de Assuntos Urgência, art 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
EconOmicos PRS nO 80197. 

439/97 Flaviano Melo e outros Se- Urgência, art 336, "c", do RISF, para o Aprovado 
nadores PLS nO 41 e 133, de 1996, que tramitam 

em conjunto. 

440197 Comissao Temporária In- ProrrogaçIo do prazo concedido équele Aprovado 
tema criada pelo RQS nO órgao Técnico até o dia 15 de dezem-
518195 bro de 1997. 

441/97 Marina Silva Pedido de informaçOes ao Ministro das Aprovado pela Mesa 
RelaçOes Exteriores. em 3.7.97 

Atendido (Aviso nO 
29/97) 

442/97 Francelino Pereira Adiamento da discussAo do PLC nO Aprovado 
114/95. 

443/97 Emandes Amorim Solicita votaçao nominal para o PRS nO Aprovado 
79/97. 
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445197 

446197 

447/97 

448/97 

449/97 

450/97 

451197 

452/97 

453/97 

454/97 

455/97 

Júlio campos 

Sebastião Rocha 

~nfoIrma;;Oes ao Miriis1tro 
Educaçao e do Desporto. em 3.7.97 

Atendido (Of. nO 
132/97) 

Inclusao em Ordem do Dia do PLS nO Tramitando 
87196. 

Pedido de informaçOes ao Minisltro da Aprovado pela Mesa 
Faz~. em 3.7.97 

Atendido (Aviso nO 
I 724/97) 

EIcio Alvares e outros Se- Adiamento de votaçao do Requerimento Aprovado 
nadares nO 439/97, a fim de ser feita na sesslo 

do dia 4 de setembro de 1997. 

BelIo parga 

José Eduardo Dutra 

Lúcio Alcantara 

Roberto Freire 

PedroSimon 

Ronaldo Cunha Uma 

Adiamento da discussAo do PLC Aprovado 
204/93, a fim de ser submetida ao ree-
xame da Comisslo de Assuntos S0ci-
ais. 

Adiamento da discusslo do PLC Prejudicado 
204193, a fim de ser feita em sesslo 
ordinária a realizar-se dentro de 28 dias 
úteis. 

Destaque para votaçIo em separado da Aprovado 
Emenda nO 3-PIen. ao PRS 42/97. 

Destaque para votaçao em separado da Aprovado 
Emenda n° 4-PIen. ao PRS 42/97. 

Inclusao em Ordem do Dia do PLS n° Prejudicado 
31197. 

Dispensa de publicaçlo da radaçIo fi- Aprovado 
nal do PRS42/97. 

Esperidilo Amin e outros Solicita que o tempo destinado aos ora- Aprovado 
Senadores dores da Hora do Expediente da sesslo 

do dia 19 de março de 1998, seja dedi
cado a homenagear o poeta simbolista 
CrJ,IZ e Souza, pela passagem do cen
tenário de seu falecimento. 

ComissAo Temporária cria- Solicita a prorrogaçIo do prazo conce- Aprovado 
da pelo RQS nO 353196. dido àquele Órgla Técnico até o dia 15 

de dezembro de 1997. 
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457/97 

458/97 

459197 

<460197 

462J97 

463/97 

464197 

468/97 

481/97 

Comisslo Temporéria cria- Solicita a prorrogaçAo do prazo concei
da nos termos do art. 48 do do Aquele Orgia Técnico por 90 dias, 
RISF (sugest6es encami- até o dia 29 de outubro de 1997. 
nhadas por Governadores 
(processos Diversos nO 90 
a 96196) 

Comisslo Temporéria cria- Solicita a prorrogação do prazo conce- Aprovado 
da pelo Requerimento n° dido Aquele Orgia Técnico até o dia 15 
201/97 de dezembro de 1997. 

Comisslo Especial criada Solicita a prorrogação do prazo cone&- Aprovado 
pelo RQS nO 470195 dido Aquele Orgia Técnico até o dia 15 

de dezembro de 1997. 

Comisslo Especial criada Solicita a protrogaçIo do prazo conce- Aprovado 
abavés do RQS no 263196 dido Aquele Orgao Técnico até o dia 15 

de dezembro de 1997. 

José Eduardo Dutra 

Ronaldo Cunha Uma 

Eduardo SUplicy 

Adiamento da discUssAo do PLS Aprovado 
157196-Complementar. 

Dispensa de publicaçAo da redaçAo fi- Aprovado 
nal do PLC nO 1/97. 

InserçAo em ata de um voto de profun- Aprovado 
do pesar pelo falecimento do grande 
cientista e desbravador de mares e rios 
do mundo, Jacques Yves Cousteau, no 
dia 24.6.97. 

Pedido de informaçe&s ao Ministério da Aprovado pela Mesa 
Fazenda. em 3.7.97 

Atendido (Aviso no 
664/97) 

Valmir campelo e Osmar Homenagens de pesar pelo falecimento Aprovado 
Dias do Deputado Federal Ivo Mainardi. 

PedroSimon 

Marina Silva 

J 

, I 

I 

;/ 

/, 
I 

Pedido de informaçe&s ao Ministro da Aprovado pela Mesa 
Fazenda. em 21 .8.97 

Atendido (Aviso nO 
895/97) 

TranscriçAo nos Anais do Congresso Tramitando 
Nacional das cartas intituladas ·Eduardo 

. Martins·, publicadas na revista "Veja., 
ediçlo de 9 de julho de 1997. 
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491/97 

492/97 

495197 

496197 

497/97 

499/97 

500197 

513/97 

Humberto Lucena 

Osmar Dias e Roberto 
Requilo 

Ronaldo Cunha Uma 

Gilberto Miranda 

Gilberto Miranda 

Emandes Amorim 

Joao Rocha 

RomeroJucá 

NJt,1MII1to . pela Mesa 
Tesouro Nacional, através do Ministro em 21.8.97 . 
da Fazenda. Atendido (Aviso nO 

899/97) 

Pedido de informaçOes ao Ministro de 
Estado da Educaçao e do Desporto. 

Pedido de informéic;oes ao Ministro de 
Estado da Fazenda. 

Transcriçao nos Anais do Senado de 
entrevista do Senador José Fogaça, 
publicada no jornal ·0 Povo·, da Funda
çao Pedroso Horta. 

Pedido de informaçOes ao Ministro de 
Estado da Indústria do Comércio e do 
Turismo, relacionados A aplicaçao da 
Instruçlo Normativa no 26/97, que nor
matiza a importaçao de vinhos. 

Pedido de informaçOes ao Ministro de 
Estado da Aeronéutica, sobre contrato 
comercial firmado com a Raytheon 
Company. 

Pedido de informaçOes ao Ministro de 
Estado da Fazenda sobre as circuns
tAncias e as garantias com que o 
BNDES, em parceria com a ELETRO
BRÁS, aportou com recursos do FAT 
para o Estado de Rond6nia, dentro do 
programa de saneamento, para fins de 
privatizaçlo da CERON. 

Pedido de informaçOes ao Ministro de 
Estado da Fazenda sobre os dados ge
rais por ramo de atividade empresari
aVindustrial e por unidade da Federa
çao. 

Realizaçao, pelo TCU, de inspeçAo, au
ditoria administrativa e operacional in 
loco nas obras de asfaltamento da BR-
174 - trecho do Estado de Roraima. 
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Aprovado pela Mesa 
em 21 .8.97 
Atendido (ot. n° 
143/97) 

Aprovado pela Mesa 
em 21 .8.97 
Atendido (Aviso nO 
893/97) 

Tramitando 

Aprovado pela Mesa 
em 21 .8.97 
Atendido (Aviso nO 
152/97) 

Aprovado pela Mesa 
em 21 .8.97 
Aguardando atendi-
mento 

Aprovado pela Mesa 
em 21 .8.97 
Atendido (Aviso n° 
900/97) 

Aprovado pela Mesa 
em 21 .8.97 
Atendido (Aviso nO 
890197) 

Aprovado . 
Atendido (Avisos nOs 
678 e 681/97, anexa
do ao processado do 
RQS 513/97) 



515197 

516197 

517/97 

518/97 

523197 

524/97 

ao 
de cópia do relatório (Etapa IV) sobre o 
Projeto de ReeStruturaçlo do Setor 
Elétrico Brasileiro. 

Eduardo Suplicy Pedido, ao MiniStro de Minas e energia, 
de informaçOes contendo a reIaçIo de 
todos 08 contratos, convênios e asse-
malhados para prestaçIo de serviços 
de diversas naturezas assinados pela 
EIetrobrés. 

Gilberto Miranda Transcriçlo nos AnaIs do artigo intitula-
do "A nova cooperaçIo entre Brasil e 
portugar, publicado no jornal "Folha de 
S. Paulo", ediçlo do dia 20 de julho de 
1997, de autoria de Antonio Gutarres, 
Primel~inistro de Portugal. 

Benedita da Silva Pedido de informaç6es ao Ministro da 
Fazenda, relativas ê extinçlo da Su-
perintendêncla NacionaJ do Abasteci-
manto - SUNAB. 

Guilherme Palmeira Pedido de informaçOes ao Ministro dos 
Transportes sobre divergências exis-
tentes entre o Programa de Obras di- . 
wlgado pelo ONER, 20" DIstrito R~ 
viério Federal - Alagoas e o Programa 
de Restauraçlo de Rodovias divulgado 
pelo Ministério dos Transportes. 

Júlio Campos Pedido de informaçOes ao Ministério da 
Indústria, Comércio e Turismo, sobre a 
Importaçlo de vários produtos. 

Júlio Campos Pedido de informaçOes ao Ministro de 
Minas e Energia, sobre a importaçlo de 
vários produtos. 

Berinanto "'~Ufill e outros da 
senhores Senadores sesslo a se realizar no dia 4 

de setembro para homenagear a Rede 
AmazOnica de Rádio e TeIevisIo pelo 
seu Jubileu de Prata. 
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(Aviso ri' 

Aprovado pela Mesa 
em 21 :8.97 
Atendido (Aviso ne 

267/97) 

Tramitando 

Aprovado pela Mesa 
em 21.8.97 
Atendido (Aviso ri' 
894197) 

Aprovado pela Mesa 
em 21.8.97 
Atendido (Aviso ri' 
895197) 

Aprovado pela Mesa 
em 21 .8.97 
Atendido (Aviso ri' 
124197) 

Aprovado pela Mesa 
em 21.8.97 
Atendido (Aviso ri' 
269/97) 

- - - - - - - --- ------------------' 



533197 Esperidilo Amln 

534197 Lideres 

535197 Lideres 

536197 RomeroJucé 

537/97 JoIo Rocha 

538/97 JoIo Rocha 

539/97 !:Icio Alvares 

540197 Gilberto Miranda 

541/97 José Ignácio Ferreira 

Infolma;;Oes ao MInistro da 
Admlnlstraçlo Federal e Reforma do 
Estado sobre o quantitativo de cargos 
públicos efetivos do Poder Executivo. 

Aprovado 
Mesa em 28.1 
Atendido (01. nO 
920J97) 

Criaçao de ComissAo Par1amentar · Aprovado 
Externa, composta por sete ~ 
ras, para, no prazo de 30 dias, gestio-
nar junto a Orgaos Federais, Estados 
e Municfpios, com vistas a avaliar e 
levantar medidas preventivas cablveis 
para proteger as populaçOes e as ec0-
nomias das ragiOes que estio sujeitas 
ao fenOmeno ab,lWfético"E1 Nino". 

Urgência, nos termos do art 336, b, Aprovado 
do RISF, para o PLC nO 27, de 1997 

Urgência, nos termos do art 336, 8, Aprovado 
do RISF, para o Requerimento no 533, 
de 1997. 

Pedido de informaç6es ao Ministro da 
Saúde sobre a arrecadaçlo no Estado 
de Roraima do CPMF. 

Pedido de InformaçOes ao Ministro da 
Fazenda sobre a movimentaçao de 
recursos, entre 1993 e 1997, nas bol
sas de valores do RJ e SP. 

Pedido de informaçOes ao Ministro da 
Aeronáutica sobre os aeroportos ad
ministrados pela INFRAERO e res
pectivas receitas próprias. 

Aprovado pela 
Mesa em 21.8.97 
Aguardando aten
dimento 

Aprovado pela 
Mesa em 21.8.97 
Atendido (Aviso nO 
930J97) 

Aprovado pela 
Mesa em 21.8.97 
Atendido (Aviso n° 
60197) . 

Transcriçao nos Anais do artigo publi- Tramitando 
cado no Correio Brazilense, ediçAo de 
24.7.97, intitulado "Causa e Efeito·. 

Pedido de informaçOes ao Ministro da 
Fazenda sobre as "Commitment Fee" 
do Projeto SIVAM. 

Aprovado pela 
Mesa em 21 .8.97 
Atendido (Aviso nO 
913197) 

Tramitaçao conjunta dos PLS n"s 61 e Aprovado 
234, de 1996. 
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542J97 Sérgio Machado e outros Dispensa de intarstIcio e prévia distri- Aprovado 
Senadores buiçlo de awlsos para o Parecer nO 

394197, sobre a MSG 136197. 

543197 Marina Silva Pedido de informaçOes ao Ministro da Aprovado pela 
Agricultura sobre a questao agraria na Mesa em 21 .8.97 
AmazOnia. Resposta (Aviso nO 

32<4197) 

54<4197 LOcio AlcAntara e outros Homenagens de pesar pelo faJeci.. Aprovado 
Senadores mento do sociólogo Herbert de Souza, 

bem como &prel8ntaçlo de c0ndolên-
cias à famllia. 

-545197 Benedita da Silva e outros Homenagens de pesar pelo faleci- Aprovado 
Senadores mento do Senhor Herbert de Souza, 

"Betinho". 

546197 Pedro Simon e outros Se- Homenagens de pesar pelo faleci- Aprovado 
nadores mento do sociólogo Herbert de Souza. 

547/97 LOcio Alcàntara e outros Solicita que o tempo destinado aos Aprovado 
Senadores oradores da Hora do Expediente da 

888810 do dia 21 .8.97 seja dedicado a 
homenagear o sociólogo Herbert de 
Souza. 

548/97 WaIdeck 0meIas InclusIo em Ordem do Dia do Projeto Tramitando 
de Lei do Senado no 229, de 1995, de 
iniciativa da Comisslo Temponllria do 
Vale do SIo Francisco (art. 172, I, do 
RISF). 

549/97 WaIdeck Omelas InclusIo em Ordem do Dia do Projeto Tramitando 
de Lei do Senado no 148, de 1996, de 
sua autoria (art. 1n, I, do RI). 

550197 José Roberto Arruda e Solicita que o do tempo destinado aos Aprovado 
outros Senadores oradores da Hora do Expediente da 

888810 do dia 20.8.97, seja dedicado a 
homenagear o "Dia do Maçom". 

551/97 José Serra e outros Se- Realizaçlo de Ses810 Especial do Se- Arquivado 
nadores nado Federal a fim de homenagear o 

sociólogo Herbert José de Souza, em 
data a ser marcada posteriormente 
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552197 Osmar Dias e outroa Se- Solicita que o do tempo destinado 808 Aprovado 

nadoras oradores da Hora do Expediente da 
S88810 Deliberativa Ordinária do dia 
16.10.97 seja dedicado a homenagear 
o "DIa Mundial da Alimentaçlo". 

553197 Freitas Neto Pedido de lnformaçOes ao Ministro da Aprovado pela 
Fazenda sobre os Acordos e ProtDco- Mesa em 21.8.97 
los firmados entre os Estados e o Go- Atendido (Aviso ri" 
vemo Federal Yisando o equaciona- 928/97) 
manto de débitos nos termos do Pro-
grama de Apoio ê Reestruturaçlo e ao 
Ajuste FISCal dos Estados. 

554197 JoIo Rocha Pedido de lnformaçOes ao Ministro da Aprovado pela 
Fazenda sobre projetos apresentados Mesa em 21.8.97 
e aprovados no Imbito do COFIEX. no Atendido (Aviso nO 
penodo de marçoJ9O a julhof97. 901/97) 

555197 RomeroJucé Pedido de lnformaçOes ao Ministério Aprovado pela 
da Fazenda relacionadas ê possibili- Mesa em 21 .8.97 
dada de f8chamentD do Banco de Ro- Atendido (Aviso ri" 
raima ou sua transfonnaçIo em Agên- 91.u97) 
cia de Desenvolvimento. 

556/97 Edison LobIo Pedido de ~ ao Miniitro do Aprovado pela 
Meio Ambiente, dos Recursos Hldricos Mesa em 21.8.97 
e da AmazOnia Legal, sobre o proces- Aguardando aten-
lO de licitaçIo para expIoraçIo rriadei- dimento 
reiIa da Floresta Nacional.do Tapajós, 
na AmazOnia. 

557/97 Edison lobIo e Pedro Retirada do Projeto de Lei do Senado Aprovado 
Simon ri" 270, de 1995, de sua autoria. 

558/97 Júlio campos IncI~ em Ordem do Dia do Projeto Prejudicado 
de Lei do Senado nO 82, de 1995, de 
sua autoria. 

559/97 Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PDL nO 61, de 1997 

560/97 Lideres . Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS nO 94197. 

561/97 Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o . Aprovado 
PRS nO 95197. 
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fJlJ2J97 José IgNlcio Ferreira Solicita, nos termos regimentais, em Deferido 
raz.ao de extravio, a reconstituiçao do (Tomado sem 
processado do Projeto de Lei da CA- efeito em 20.8.97 -
mara nO 105, de 1996 (nO 1.873191, na RQS 588197) 
casa de origem), que dispijfrsobre a 
prevençfo. o tratamento, a fiscaliza-
çIo. o controle e a represslo do tréfico 
licito e do uso indevkio de entotpe-
centes e drogas afins, e dá outras pro-
vidMcIas. 

563/97 Lideres Urgência, art 336, "b", do RISF, para Aprovado 
o PRS nO 92197. 

564197 cartos PatIOclnio Pedido de cópias, ao Ministro Extraor- Aprovado pela 
dinario de PoIltica Fundiária, das con- Mesa em 21 .8.97 
clusOes da sindic:ancia efetuada por Atendido (ot. nO 
aquele órgAo no Instituto de CoIoniza- 88197) 
çao e Reforma Agrária - INCRA do 
Estado do Tocantins. 

565/97 Eduardo Suplicy e outros CriaçAo de uma Cornisslo temporária, Tramitando 
Senadores composta de 7 (sete) membros, para 

no prazo de 90 (noventa) dias, realizar 
um diagnóstico das condiçOes da po-
pulaçAo brasileira vivendo em estado 
de miséria e fome, visitando os locais 
onde é mais grave a situaçAo, segundo 
os dados reunidos pelo IBGE, IPEA e 
6rgAos que fazem levantamento de 
indicadores sócio-econOmicos. 

5JS7/97 L6cio AlcAntara e outros Solicitam que o tempo destinado aos Aprovado 
Senadores oradores da Hora do Expediente da 

sessAo do dia 14.8.97 seja dedicado a 
homenagear a memória do sociólogo 
Herbert de Souza, o "Betinho", alteran-
do, assim, a data prevista no Requeri-
mento nO 547/97. 

568/97 RomeroJucé Pedido de informaçOes ao Ministro de Aprovado pela 
Minas e Energia sobre a construçao da Mesa em 21.8.97 
Usina de Jatapu, no Estado de Rorai- Atendido (Aviso n° 
ma. 270/97) 

5JS9/97 Gilberto Miranda Pedido de informaçOes ao Ministro do Aprovado pela 
Planejamento e Orçamento relativas Mesa em 21.8.97 
ao Programa Federal de PrivatizaçAo. Atendido (Of. nO 

570/97) 
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571197 LIlcio Ak:Antara Tramitaçlo conjunta do Projeto de Lei Aprovado 
da Ctmara nO 105, de 1996, com o 
Projeto de Lei do Senado nO 154, de 
1997. 

572197 Emllia Fernandes e ou- Solicitando que a Hora do Expediente Aprovado 

573/97 

574197 

575197 

576/97 

577197 

578/97 

579/97 

580197 

581197 

tros Senadores da sessao plenária do dia 27 de agosto 
seja dedicado a homenagear o 43" 
aniversério de falecimento do Presi
dente Getólio Vargas. 

LIderes 

LIderes 

LIderes 

Esperidiao Amin 

Esperidiao Amin 

José Roberto Arruda 

José Eduardo Dutra 

Geraldo Melo 

Otoniel Machado 

Urgência nos termos do art. 336, aba, Prejudicado 
do RISF, para o Projeto de ResoIuçIo 
nO 86, de 1997. 

Urgência nos termos do art. 336, "b", Prejudicado 
do RISF, para o OfIcio nO S/59, de 
1997. 

Urgência nos termos do art. 336, "b", Prejudicado 
do RISF, para o OfIcio nO 5160, de 
1997. 

Homenagens de pesar pelo faleci- Aprovado 
mento do ex-5enador carlos Gomes 
de Oliveira. 

Solicitando que o tempo da Hora do Aprovado 
Expediente da sesslo do dia 14 de 
outubro seja dedicado a homenagear o 
ex-5enador carlos Gomes de Oliveira. 

Retirada da Emenda nO 36, de sua Aprovado 
autoria, oferecida ali Proposta de 
Emenda ali Constituiçlo nO 33, de 1996. 

Tramitaçlo conjunta dos Projetos de Aprovado 
Lei do Senado nOs 258, de 1995 e 151, 
de 1997. 

Homenagens de pesar pelo faleci- Aprovado 
mento do ex-5enador Moacyr Duarte. 

Dispensa de publicaçlo para imediata Aprovado " 
discusslo e votaçAo da redaçAo final i . I ' 
do PDL 15197. 
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de publk:açao para imediata 
discussAo e votaçIo da redaçlo final 
do PDL 58197 . . 

583197 Regina Assumpçlo e Dispensa de publk:açao para imediata Aprovado 
Romeu Tuma discussAo e votaçAo da redaçAo final 

do PDL 60197. 

584197 WaIdeck 0meIas InclusAo em Ordem do Dia do projeto Tramitando 
de Lei do Senado nO 22, de 1997, de 
autoria do Senador Beni Veras. 

585197 Waldeck Omelas Tramitaçao conjunta do projeto de Lei Retirado (RQS 
da CAmara nO 105, de 1994 com o 613197) 
Projeto de Lei do Senado nO 139, de 
1996 . . 

586197 Júlio Campos Tramitaçao conjunta do projeto de lei Aprovado 
do Senado nO 27, de 1997, com o Pro-
jeto de Lei do Senado nO 60, de 1996. 

587/97 José Roberto Arruda e LI- Urgência, alt 336, ·c·, do RISF, para o Retirado (RQS 
deres Projeto de Lei da CAmara ne 89, de 606197) 

1996 (nO 667/95, na Casa de origem). 

588/97 José Ignácio Ferreira Tomar sem efeito os termos do Re- Def8rido 
querimento nO 562, de 1997, de sua 
autoria, tendo em vista o processado 
da matéria a que se refere ter sido lo-
calizado. 

589197 Francelino Pereira e ou- Adiamento da discussAo do PLS nO Prejudicado 
tros Senadores 25/97 - Compl. para a sessAo delibera-

tiva ordinária do dia 1° de outubro. 

590197 Lideres Adiamento da diclIssAo do PLS 25/97 - Aprovado 
Compl. a fim de reexaminado pela 
ComissAo de ConstituiçAo, Justiça e 
Cidad8nia. 

591/97 JoAo Rocha Pedido de informaçOes ao Ministro da Aprovado -Fazenda sobre liquidez e solvência do Mesa em 28.10.97 
Sistema Financeiro Nacional. Atendido (Aviso ri' 

1.089197) 

592197 Freitas Neto Pedido de informaçOes ao P~te Aprovado pela 
da Valec Engenharia, ConstruçOeS l . Mesa em 28.10.97 
Ferrovias S/A, através do Ministro de · Aguardando aten-
Estado dos Transportes, sobre os es- dimenta 
tudos para a construçAo da Ferrovia 
Transversal Nordeste. 
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EIcio Alvares e outros Se- Adiamento de votaçAo do Requeri-
nadares mento nO 587/97, a fim de ser feita na 

sessao deliberativa ordinária do dia 
27.8.97. 

594197 Joao Rocha pedido de infonnaçOes ao Ministro do Aprovado pela 
Planejamento e Orçamento sobre as Mesa em 28.10.97 
atividades do Banco Nacional de Atendido (Of. nO 
Desenvolvimento EconOmico e Social - 641/97) 
BNDES, com base na posiçao de 30 
de julho de 1997. 

595197 Lúcio AJcantara Tramitaçao conjunta dos Projetos de Aprovado 
Lei da Camara nOs 151 , de 1993, e 73, 
de 1996. 

596197 Jonas Pinheiro Tramitaçao conjunta dos Projetos de Prejudicado 
Lei do Senado nOS 81, de 1995, e 156, 
de 1997, e do Projeto de Lei da Cama-
ra nO 31, de 1997. 

597/97 Pedro Simon e Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
Projeto de Resolução n° 104, de 1997. 

598197 Pedro Simon e Lideres Urgência, 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
Projeto de Resolução nO 105, de 1997. 

599/97 Lideres Urgência, 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
Projeto de Resolução nO 107, de 1997. 

600197 Hugo Napoleao TramitaçAo conjunta dos Projetos de Aprovado 
Lei do Senado nO 244, de 1995, e 20, 
de 1997. 

601/97 Romeu Tuma TramitaçAo conjunta do Projeto de Lei Aprovado 
da Camara nO 31, de 1997, com o 
Projeto de Lei do Senado n° 156, de 
1997. 

602197 Edison LoMo Adiamento da votação do PLC 75/93, a Aprovado 
fim de que seja feita no dia 7 de outu-
bro de 1997. 
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de remessa, pela de . pela 
Previdência Complementar, através do em 28.10.97 
Ministério da Previdência e Assistência Aguardando aten-
Social, de cópias dos formulérlos de- dimento 
nominados ·Demonstrativo Analltico de 
Investimento e de Enquadramento das 
AplicaçOes', dos dois primeiros bi-
mestres de 1997, referentes aos Fun-
dos de Pensa0 patrocinados por em-
presas estatais do Governo. 

604197 Lideres Urgência, art. 336, 'b', do RISF, para o Aprovado 
Projeto de ResoIuçIo ne 100, de 1997. 

605197 Lúcio Alcêntara Retirada do Requerimento nO 424, de Aprovado 
1997, de sua ~ut0ri8. 

606197 José Roberto Arruda e Retirada do Requerimento nO 587, de Aprovado 
outros Senadores 1997. 

607/97 Lauro campos · Dispensa de publicaçlo para imediata Aprovado 
discussAo e votaçIo da redaçAo final 
do Projeto de ResoIuçIo n° 83/97. 

608/97 Jefferson Peres Pedido de informaçOes ê Presidência Aprovado pela 
do Banco Nacional de Desenvolvi- Mesa em 28.10.97 
mento EconOmico e Social (BNDES), Atendido (ot. n-
através do Ministério do Planejamento 473/97) 
e Orçamento; sobre notfcia publicada 
no jornal 'Gazeta Mercaotir, do dia 22 
último, iotitulada 'BNDES financia ci-
nescópios'. 

609197 Vilson KleioObing Dispensa de interstfcio e prévia disbi- Aprovado 
buiçAo de avulsos do Parecer 0° 434, 
de 1997. 

610/97 Vilson KleioObing Dispensa de interstfcio e prévia distri- Aprovado 
buiçAo de avulsos do Parecer 0° 435, "-
de 1997. 

611/97 Lideres Urgência, art. 336, 'b', do RISF, para o Aprovado 
Projeto de ResoIuçIo 0° 98, de 1997. 

612/97 Lideres Urgência, art. 336, 'b', do RISF, para o Aprovado 
Projeto de ResoIuçIo nO 99, de 1997. 

613/97 Waldeck Omelas Retirada do Requerimento 0° 585, de Deferido 
1997, de sua autoria. 
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815197 

81&'97 

817/97 

81&'97 

819197 

820197 

821/97 

822J97 

823/97 

Comisslo de Assuntos 
Sociais 

Comisslo de Assuntos 
Sociais 

Comisslo de Assuntos 
Sociais 

Lideres 

Geraldo Melo e outros 
. Senadores 

Geraldo Melo e Sergio 
Machado 

. Ney Suassuna 

Valmir Campelo e outros 
Senadores 

SebastiIo Rocha 

Adiamento da discussao do PlC 
25195, a fim de ser feita na sasslo de
liberativa ordiMrla do dia 8.10.97. 

Pedido de i~ ao Ministro da 
Previdência Social sobre o disposto no 
inciso 11 do art. 26 da Lei nO 8.213, de 
24 de julho de 1991. 

Pedido de i~ ao Ministro da 
Saúde sobre o disposto no inciso 11 do 
alt. 26 da Lei nO 8.213, de 24 de julho 
de 1991. 

Pedido de informaçOes ao Ministro do 
Trabalho sobre o disposto no inciso 11 
do alt. 26 da Lei nO 8.213, de 24 de 
julho de 1991. 

Aprovado pela 
Mesa em 28.10.97 
Aguardando aten
dimento 

Aprovado . pela 
Mesa em 28.10.97 
Aguardando aten
dimento 

Aprovado pela 
Mesa em 28.10.97 
Atendido (Aviso nO 
267/97) 

Urgência para o Projeto de ResoIuçIo Aprovado 
no 109, de' 1997, nos termos do art. 
338, "b", do Regimento Interno. 

Homenagens de pesar pelo faleci- Aprovado 
mento da PrIncesa de Gales, Diana 
Spenc:er. 

Homenagens de pesar pelo faleci- Aprovado 
mento do Deputado Robson Rornero . 

Retirada do PLS n° 85198, de sua auto- Aprovado 
ria. 

Solicita que o tempo destinado aos 
oradores da Hora do Expediente da 
sasslo ordinária do dia 23.9.97 seja 
dedicadO a comemorar a abertura da 
Semana Nacional do Jovem, criada 
pela Lei no 8.880, de 13 de julho de 
1993, e a homenagear o Instituto In
ternacional da Juventude para o Des
envolvimento. 

Pedido de informaçOes ao Banco Cen
trai do Brasil, através do Ministro da 
Fazenda: sobre a liquidaçlo do Banco 
do Estado do Amapá. 
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625197 

626/97 

627/97 

628/97 

629197 

630197 

631/97 

632/97 

633/97 

Osmar Dias 

Júlio campos 

AntOnio cartas V"iladares 

P8f:lido de informaçOes ao Ministro da Aprovad() pela 
Fazenda, relacionadas aos cOllbatos Mesa em 28.10.97 
celebrados entre os Estados e a caixa Atendido (Aviso n° 
EconOmica Federal, ao amparo do 1.1+4197) 
Voto CMN 162 e seguintes. 

Pedido de informaçOes ao Ministro da 
Fazenda, relacionadas às operaçOes 
por AntecipaçAo da Receita 0rça
mentária (ARO) realizadas pelas pre
feituras municipais e governos estadu
ais no ano de 1996. 

Pedido de informaçOes ao Ministro dos 
TranspOf1es, sobre os recursos fede
rais alocados no Orçamento da Uniao 
para a BR-163, no ano de 1997, e a 
eventual contrapartida do Governo do 
Estado de Mato Grosso. 

Pedido de informaçOes ao Secretário 
da Receita Federal, através do Ministro 
da Fazenda, relacionadas ê arrecada
çAodaCPMF. 

Aprovado pela 
Mesa em 28.10.97 
Atendido (Aviso nO 
1.193/97) 

Aprovado pela 
Mesa em 28.10.97 
Aguardando aten
dimento 

Aprovado pela 
Mesa em 28.10.97 
Aguardando aten
dimento 

CornissAo criada pelo Prorrogaçlo do prazo concedido Aprovado 
Requerimento nO 533/97 àquele 6rgao técnico até o dia 3 de 

outubro de 1997. 

José Serra TramitaçAo conjunta do PLC 114/95, Aprovado 
com o PLS 1n/97. 

BelIo parga e Edison Lo- Homenagens de pegr pelo faleci- Aprovado 
bIo mento do ex-Oeputado Federal, pelo 

Estado do Maranhlo, AnterIor Borgéa. 

Albino Boaventura 

carlos Patroclnio 

José Bianco 

Pedido de informaçOes ao Ministro do Aprovado pela 
Meio-AmbientB, dos Recursos Hldricos Mesa em 28.10.97 
e da AmazOnia Legal, relativas aos Aguardando aten
efeitos da crescente procIuçIo carvoei- dimento 
ra na destruiçAo das ricas diversidades 
do cerrado brasileiro. 

Retirada do PLS 28/97, de sua autoria. Aprovado 

Pedido de informaçOes ao Ministro do Aprovado pela 
Planejamento e Orçamento sobre os Mesa em 28.10.97 
recursos previstos dentro do Programa Atendido (Ot. nO 
Planafloro do Estado' de RondOnia para 645197) 
a ENARO - Empresa de Navegaçlo de 
RondOnia. 
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o desapensamento do nO 
133196, que tramita em conjunto com o 
PLS41196 

635197 carlos Bezena Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discussAo e votaçAo da redaçao final 

. do PLC 140194. 

636197 Pedro Simon e outros Se- Solicita seja consignado em ata voto Aprovado 
nadores de profundo pesar pelo falecimento de 

Madre Teresa de calcutá. 

637/97 Edison Loba<> Retirada do PRS 48/97. Aprovado 

638/97 Ronaldo Cunha Uma Destaque para suprimir a expressa0 "e Rejeitado 
pensionistas" do § 1° do art. 40 da 
Constituiçao Federal, modificado pelo 
2" Substitutivo do Relator ê PEC 33196. 

639/97 Levy Dias Destaque para votaçAo em separado Rejeitado 
das expressOes "e pensionistas" e "nAo 
incidindo contribuiçao sobre aposenta-
doria e pensa0 de valor igualou inferi-
or ao limite maximo estabelecido para 
os beneficios do regime geral de pre-
vidência social, de que trata o art. 201", 
constantes do § 1° do art. 40 do 2" 
Substitutivo ê PEC 33196. 

640/97 Waldeck Omelas Destaque para votaçAo em separado Rejeitado 
do § 4° do art. 40 do 2" Substitutivo ê 
PEC 33196. 

641/97 José Eduardo Dutra Destaque para votaçAo em separado Rejeitado 
do § 4° do art. 40, constante do art. 1° 
do 2" Substitutivo. 

642/97 José Eduardo Dutra Destaque para votaçAo em separado Rejeitado 
do § 12 doart. 40, constante do art. 1° 
do 2" Substitutivo ê PEC 33196. 

643/97 Fernando Bezerra Destaque para votação em separado Aprovado 
da expressa0 "receita", constante da 
allnea "b", inciso I do art. 195, c0ns-
tante do art. 1° do 2" Substitutivoê 
PEC 33196. 
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Destaque para lido 
art 195 da Constituiçlo Federal, moc:ti-
ficado pelo 2" Substitutivo do Relator, à 
PEC 33196, a expressa0 "e dos demais 
segurados da previdência social" 

645/96 Femando Bezerra Destaque para votaçao em separado Aprovado 
do inciso IV do art 195, constante do 
art 1° do 2" Substitutivo à PEC 33196. 

646/97 José Ignácio Ferreira Destaque para votaçao em separado Aprovado 
das expressOes "incluldos os resul-
tantes de acidentes do trabalho, cons- . 
tantes do inciso I do art 201 do 2" 
Sub$titutivQ à PEC 33196. 

647/97 José Eduardo Dutra Destaque para votaçao em separado. Rejeitado 
do inciso 11 do § ro do art 201, cons-
tante do art 1° do 2" Substitutivo à 
PEC33I96. 

648/97 Roberto Freire Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
dos §§ 6" e ro do art 58, constante do 
art 5° da Proposta de Emenda à 
Constituiçlo nO 14, de 1996. 

649/97 Sérgio Machado e outros Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
Senadores da expressa0 "complementar", cons-

tante do art. 248, do art 2" do 2" Subs-
titutivo à PEC 33196. 

650/97 Waldeck Omelas Destaque para votaçao em separado Aprovado 
do art 248, constante do 8rt 2" do 2" 
substitutivo ti PEC 33196. 

651/97 Ronaldo Cunha Lima Destaque para suprimir 8 allnea "b" do Rejeitado 
inciso 111 e a allnea "b" do inciso I do § 
1° do art. 6" do 2" Substitutivo à PEC 
33196. 

652/97 José Eduardo Dutra Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da expressa0 "no que couber", cons-
tante do § 2° do art 8" do 2" Substituti-
vo ti PEC 33196. 

653/97 Ronaldo Cunha Lima Destaque para suprimir do 8rt 8" do 2" Rejeitado 
Substitutivo ti PEC 33196 a expressa0 
"com proventos calculados de acordo 
com o art 40, § 400

• 
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ÉIcio Alvares e outros Se- Destaque para votaçao em separado 
nadores do art. 16 e seu parágrafo único do 2" 

Substitutivo à PEC 33196. 

655197 Fernando Bezerra Destaque para votaçAo em separado Aprovado 
do art. 16 e seu parágrafo único do 2" 
Substitutivo à PEC 33196. 

656197 Antonio Carlos Valadares Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da expressa0 "e o art. 153, § 2", 11", 
constante do art. 18 do 2" Substitutivo. 

657/97 carlos Pa1roclnio Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da Emenda nO 16-Plen. à PEC 33/97. 

658197 Antonio carlos Valadares Destaque para votaçAo em separado Aprovado 
da Emenda nO 7-Plen. à PEC 33196. 

659/97 Sebastiao Rocha Destaque para votaçao em separado Prejudicado 
da Emenda nO 7 -Plen. à PEC 33196. 

660197 Lucldio Portella Destaque para votaçao em separado Retirado (RQS 
da Emenda nO 8-Plen. à PEC 33196. 794/97) 

661/97 José Eduardo Dutra Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da Emenda nO 9-Plen. à PEC 33196. 

662197 José Eduardo Dutra Destaque para votaçAo em separado Aprovado 
da Emenda nO 10-Plen. à PEC 33/96. 

663/97 Ronaldo Cunha Lima Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da Emenda n° 11-Plen. à PEC 33/96. 

664/97 Sebastiao Rocha Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da Emenda nO 17-Plen. à PEC 33/96. 

665197 José Eduardo Dutra Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da Emenda nO 19-Plen. à PEC 33/96. 

666/97 Eduardo Suplicy Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da Emenda nO 20-Plen. à PEC 33/96. 

667/97 José Eduardo Dutra Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da Emenda nO 21 -Plen. à PEC 33196. 

668/97 José Ignácio Ferreira Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da Emenda nO 25-Plen. à PEC 33196. 

669/97 José Eduardo Dutra Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da emenda nO 30-Plen. à PEC 33/96. 
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670197 SebastiAo Rocha Destaque para votaçao em separado Rejeitado" 
da Emenda nO 31 -Plen. i PEC 33196. 

671/97 Sebastiao Rocha Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da Emenda n° 32-Plen. i PEC 33196. 

672/97 Sebastiao Rocha Destaque para votaçao em separado Prejudicado 
da Emenda nO 33-Plen. ti PEC 33196. 

673/97 Júnia Manse Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da Emenda nO 33-Plen. ti PEC 33196. 

674/97 Sebastiao Rocha Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da emenda nO 34-Plen. ti PEC 33/96. 

675/97 Júnia Manse Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da Emenda nO 34-Plen. à PEC 33/96. 

676/97 Emllia Femandes Destaque para votaçao em separado Prejudicado 
da Emenda n° 39-Plen. ti PEC 33/96. 

677/97 Sebastiao Rocha Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da Emenda n° 39-Plen. ti PEC 33/96. 

678/97 Emllia Femandes Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da Emenda nO 40-Plen. ti PEC 33/96. 

679/97 Emllia Femandes Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da Emenda nO 41-Plen. ti PEC 33196. 

680/97 Emllia Femandes Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da Emenda nO 45-Plen. ti PEC 33/96. 

681/97 Sebastiao Rocha Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da Emenda nO 45-Plen. ti PEC 33196. 

682/97 Emllia Fernandes Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da Emenda nO 46-Plen. ti PEC 33/96. 

683/97 José Alves Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da Emenda nO 47-Plen. ti PEC 33196. 

684/97 LIderes Adiamento de votaçao da PEC 33/96. Aprovado 

685/97 José Eduardo Dispensa do parecer da Comissao de Rejeitado 
ConstituiçAo, Justiça e Cidadania s0-
bre o PLS 133196. 

686/97 Regina Assumpçao Preferência para apreciaçao do Subs- Aprovado 
titutivo ao PLS 41/96. 
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688/97 

689/97 

690/97 

691/97 

692/97 

693/97 

694/97 

695/97 

696/97 

697/97 

698/97 

Humberto Lucena 

Gilvam Borges 

José Fogaça 

Lideres 

Lideres 

Lideres 

Edison LobAo 

Ademir Andrade 

Emllia Fernandes e ou
tros Senadores 

Lúcio AlcAntara 

José Roberto Arruda 

Preferência para apreciaçAo do Subs
titutivo ao PLS 41/96. 

Votaçao em globo do Substitutivo da Aprovado 
CAmara ao PLS 318/91-
Complementar. 

Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discussao e votaçAo da redaçao final 
do PLC 30/95. 

Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discussao e votaçAo da redaçao final 
do PRS 96/97. 

Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS 111/97. 

Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS 112/97. 

Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PLC37/97. 

Adiamento de votaçAo do PLC 89/92, a Aprovado 
fim de ser reexaminado pela Comissao 
de Assuntos EconOmicos. 

Pedido de informações ao Ministro da Aprovado pela 
Fazenda sobre a normatizaçao das Mesa em 28.10.97 
taxas de juros cobradas pelos bancos Atendido (Aviso na 
comerciais e estaduais em todo o Pais 1.138/97) 
e os critérios que definem as qualifica-
çOes de juros abusivos ou escorchan-
teso 

Solicitando que o tempo destinado aos Aprovado 
oradores da Hora do Expediente da 
sessao do dia 15 de outubro seja dedi-
cado a homenagear o Dia do Profes-
sor. 

TramitaçAo conjunta dos PRS de nOS Aprovado 
34, 50, 52, 80 e 115, de 1996, 32, 41, 
43, 101 e 108, de 1997, com o PRS n° 
49, de 1996. 

TramitaçAo conjunta das PEC nOS 3 e Retirado (RQS na 
20, de 1997. 859/97) 
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699/97 Ademir Andrade Pedido de informaçOes ao Ministro Aprovado pela 
Chefe da Casa Civil da Presidência da Mesa em 28.10.97 
República relativas és atividades do Atendido (Aviso n° 
Programa Comunidade SoIidaria. 1.641/97) 

700/97 Lúcio AJcantara TramitaçAo conjunta dos PRS nOs 16 e Aprovado 
125, de 1996, e 97, de 1997. 

701/97 Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS 113/97. 

702/97 Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS 117/97. 

703/97 Ronaldo Cunha Uma InversA<> da Ordem do Dia da sesslo Aprovado 
deliberativa ordinária do dia 16.9.97, a 
fim de que as matérias contantes dos 
itens nOs 2 (PRS 111/97) e 3 (PRS 
112/97), sejam submetidas ao Plenário 
em 1° e ~ lugares. 

704/97 José Eduardo Dutra Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
do § 1° do art. ao do PLC 37/97. 

705197 José Serra Destaque para votação em separado Rejeitado 
do § 4° do art. 59, do PLC 37/97. 

706197 Jáder Barbalho Destaque para votação em separado Aprovado 
da emenda nO 1-CCJ ao PLC 37/97. 

707/97 José Eduardo Dutra Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da emenda nO 1-CCJ ao PLC 37/97. 

708197 Jáder Barbalho Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da emenda nO 2-CCJ ao PLC 37/97. 

709/97 SebastiAo Rocha Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da emenda nO 2-CCJ ao PLC 37/97. 

710197 José Eduardo Dutra Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da emenda nO 2-CCJ ao PLC 37/97. 

711/97 Sebastiao Rocha Destaque para votação em separado Rejeitado 
da emenda n° 19-CCJ ao PLC 37/97. 

712/97 José Eduardo Dutra Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da emenda nO 19-CCJ ao PLC 37/97. 

713/97 SebastiAo Rocha Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da emenda nO 25-CCJ ao PLC 37/97. 
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Destaque para votaçIo em 
da emenda nO 27-CCJ ao PLC 37/97. 

715197 Jáder Barbalho Destaque para votaçAo da a"nea "a", Aprovado 
VI, art. 74, constante da emenda nO 27-
CCJ ao PLC 37/97. 

716/97 Jéder Barbalho Destaque para votaçAo da a"nea "b", Rejeitado 
VI, art. 74, constante da emenda nO 27-
CCJ ao PLC 37/97. 

717/97 Epitácio cafeteira Destaque para votaçAo em separado Aprovado 
da emenda n° 28-CCJ ao PLC 37/97. 

718/97 SebastiAo Rocha Destaque para votaçAo em separado Rejeitado 
da emenda nO 28-CCJ ao PLC 37/97. 

719/97 Jéder Barbalho Destaque para votaçAo em separado Rejeitado 
do inciso IV da emenda n° 28-CCJ, a 
fim de ser mantido o texto da a"nea 
"c", VI, do art. 74 do PLC 37/97. 

720/97 Epitácio cafeteira Destaque para votaçAo em separado Rejeitado 
da emenda nO 29-CCJ ao PLC 37/97. 

721/97 SebastiAo Rocha Destaque para votaçAo em separado Rejeitado 
da emenda n° 29-CCJ ao PLC 37/97. 

722/97 Epitácio cafeteira Destaque para votaçAo em separado Rejeitado 
da emenda n° 3O-CCJ ao PLC 37/97. 

723/97 Epitácio Cafeteira Destaque para votaçAo em separado Aprovado 
da emenda nO 31-CCJ ao PLC 37/97. 

724/97 José Eduardo Dutra Destaque para votaçAo em sepaiado RÊljeitado 
da emenda nO 31-CCJ ao PLC 37/97. 

725197 SebastiAo Rocha Destaque para votaçAo em separado Rejeitado 
da emenda nO 32-CCJ ao PLC 37/97. 

726/97 Jéder Barbalho Destaque para votaçAo em separado Rejeitado 
da emenda nO 33-CCJ ao PLC 37/97. 

, . , , 
727/97 SebastiIo Rocha Destaque para votaçAo em separado Rejeitado 

da emenda n° 33-CCJ ao PLC 37/97. 

728/97 Jéder Barbalho Destaque para votaçAo em separado Rejeitado 
da emenda nO 37-CCJ ao PLC 37/97. 

729/97 José Eduardo Dutra Destaque para votaçAo em separado Rejeitado 
da emenda nO 39-CCJ ao PLC 37/97. 
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731197 . SebastiIo Rocha Destaque para YOIaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 44-CCJ ao PLC 37197. 

732197 José Eduardo Dutra Destaque para YOIaçIo em separado AProvado 
da emenda nO 45-CCJ ao PLC 37197. 

733/97 SebastiIo Rocha Destaque para YOIaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 53-CCJ ao PLC 37197. 

734197 SebastIIo Rocha Destaque para YOIaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 58-CCJ ao PLC 37197. 

735/97 Ademir Andrade Destaque para YOIaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 61-P1en. ao PLC 37197. 

73S/97 Ademir Andrade Destaque para YOIaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 63-P1en. ao PLC 37197. 

737197 SebastIIo Rocha Destaque para YOIaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 68-P1en. ao PLC 37197. 

738/97 Jefferson Peres Destaque para YOIaçIo em separado Aprovado 
da emenda nO 70-P1en. ao PLC 37197 . 

739/97 AntOnio Cartos Valadares . Destaque . para YOIaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 71-P1en. ao PLC 37197. 

740197 José Eduardo Dutra Destaque para YOIaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 73-P1en. ao PLC 37197. 

741197 SebastiIo Rocha Destaque para YOIaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 74-P1en. ao PLC 37197. 

742197 AntOnio C8rIos Valadares Destaque para YOIaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 75-P1en. ao PLC 37197. 

743/97 Ademir Andrade Destaque para YOIaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 76-P1en. ao PLC 37197. 

744/97 SebastIIo Rocha Destaque para YOIaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 78-P1en. ao PLC 37197. 

745/97 SebastiIo Rocha Destaque para votaçAo em separado Rejeitado 
da emenda nO 79-P1en. ao PLC 37197. 

746/97 Ademir Andrade Destaque para YOIaçIo em separado RejeItIIdo 
da emenda nO 8O-PIen. ao PLC 37197. 
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748/97 Ademir Andrade Destaque para votaçIo em separado Rejeitado 
da emenda ri" 82-P1en. ao PLC 37/97. 

749/97 SebastiIo Rocha Destaque para votaçIo em separado Aprovado 
da emenda ri" 84-P1en. ao PLC 37/97. 

750197 SebastiIo Rocha Destaque para votaçIo em separado Rejeitado 
da emenda ri" 85-P1en. ao PLC 37/97. 

751/97 SebastiIo Rocha Destaque para votaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 88-PIen. ao PLC 37/97. 

752197 Ademir Andrade Destaque para votaçIo em separado Aprovado 
da emenda n° 89-P1en. ao PLC 37/97. 

753/97 Ademir Andrade Destaque para votaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 9O-PIen. ao PLC 37/97. 

754/97 SebastiIo Rocha Destaque para votaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 91-P1en. ao PLC 37/97. 

755/97 AnlMio cartos Valadares Destaque para votaçIo em separado Rejeitado 
da emenda ri" 92-P1en. ao PLC 37/97. 

75JW7 AntMio C8rIo8 Valadares Destaque para votaçIo em separado Rejeitado 
da emenda ri" 93-P1en. ao PLC 37/97. 

757/97 Ademir Andrade Destaque para votaçIo em separado Rejeitado 
da emenda n° 95-P1en. ao PLC 37/97. 

758/97 SebastiIo Rocha Destaque para votaçIo em sep8rado Rejeitado 
da emenda nO 99-PIen. ao PLC 37/97. 

759/97 José Eduardo Dutra Destaque para votaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 100-P1en. ao PLC 37/97. 

760/97 José Eduardo Dutra Destaque para votaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 107-P1en. ao PLC 37/97. 

761/97 José Eduardo Dutra Destaque para votaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 106-P1en. ao PLC 37/97. 

762197 SebastiIo Rocha Destaque para votaçao em separado Rejeitado 
da emenda nO 111-P1en. ao PLC 37/97. 

763/97 . SebastiAo Rocha Destaque para votaçIo em separado Rejeitado 
da emenda nO 114-P1en. ao PLC 37/97. 
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764/97 

765/97 

76RJ197 

767/97 

768/97 

769/97 

n0/97 

n1/97 

n2197 

n3/97 

n4l97 

n5/97 

n6/97 

Sebastiao Rocha 

AntOnio Car10s Valadares 

Ademir Andrade 

Sebastiao Rocha 

José Eduardo Dutra 

José Eduardo Dutra 

José Eduardo Dutra . 

José Eduardo Dutra 

Marina Silva 

Gilberto Miranda 

Destaque para votaçao em separado 
da emenda nO 117-P1en. ao PLC 37/97. 

Destaque para votaçao em separado 
da emenda n° 118-PIen. ao PLC 37/97. 

Destaque para votaçao em separado 
da emenda n° 119-Plen. ao PLC 37/97. 

Destaque para votaçao em separado 
da emenda nO 120-Plen. ao PLC 37/97. 

Destaque para votaçao em separado 
da emenda n° 123-Plen. ao PLC 37/97. 

Destaque para votaçao em separado 
da emenda nO 124-Plen. ao PLC 37/97. 

Destaque para votaçAo em separado 
da emenda nO 125-Plen. ao PLC 37/97. 

Destaque para votaçAo em separado 
da emenda nO 129-Plen. ao PLC 37/97. 

Destaque para votaçAo em separado 
da emenda nO 130-Plen. ao PLC 37/97. 

Pedido de informações ao Ministro 
Extraordinário de Polltica Fundiária 
sobre a situaçAo fundiária em Municl
pios da Amazônia. 

Pedido ao Ministro dos Transportes 
dos seguintes Pareceres da Consulto
'ria Jurldica daquele Ministério: MTs 
nOs 11/96, 2, 137, 149, 180 e 210/97. 

Rejeitado 

Rejeitado 

Aprovado 

Rejeitado 

Rejeitado 

Aprovado 

Rejeitado 

Rejeitado 

Rejeitado 

Aprovado pela 
Mesa em 28.10.97 
Atendido (Of. nO 
140197) 

Aprovado pela 
Mesa em 28.10.97 
Atendido (Aviso nO 
1.011/97) 

José Eduardo Dutra e Sér- - ' . Votaçao nominal para as matérias Aprovado 
gio Machado destacadas referentes PLC 37/97. 

RomeroJuçá Pedido ·de informaçOes ao Ministro do Aprovado pela 
Meio Ambiente sobre as providências Mesa em 28.10.97 
-judiciais tomadas pelo IBAMA para Aguardando aten-

.' coibir a açAo ilegal das madeireiras dimento 
asiáticas que atuam na floresta 
amazônica. 
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778/97 

779/97 

780197 

781197 

712117 

713187 

784187 

785197 

7P1fJ197 

787197 

Seb8ItiIo Rocha e outros 
Senadores 

BeIIo Parga 

Hugo NaPQleAo 

Jos6 Eduardo Dutra 

Edu.rdo Suplicy 

VIIIon KlelnObing 

Uderes 

TranscriçIo nos AnaIs do taxto 
conferência realizada na Academia 
Piauiense de Letras, no dia 15 de 
março de 1997, pelo acadêmico Celso 
Barros Coelho, na homenagem pres-
tada ao Senador Darcy Ribeiro. 

Solicita que o tempo destinado aos Aprovado 
oradores da Hora do Expediente da 
Sesslo Deliberativa Ordinária do dia 
21.10 seja dedicada a homenag8ar o 
"Dia do Médico". 

InversIo da Ordem do Dia, a fim de Aprovado 
que as matérias constantes dos itens 
10 (PRS 102197),11 (PRS 103197 e 12 
(PRS 112197), da Ordem do Dia da 
Sessao Deliberativa do dia 18.9.97, 
sejam submetidas ao Plenário após o 
item 3 (PlS 41193). 

Adiamento da votaçao do Requeri- Aprovado 
mento nO 586197 para a aesslo do dia 
24.9.97. 

Preferência para apraciaçIo do item 7 Aprovado 
(RQS 601/97), constante da pauta da 
Sesslo deliberativa Ordinária do dia 
18.9.97, antes do item 6 (RQS 
596/97). 

Audiência da CAE sobre o PLS 81/95. Aprovado 

Adiamento da discusslo do PlC Aprovado 
156/93 a fim de que sobre ele seja ou-
vida a CAE. . 

Dispensa de publlcaçlo para Imediata Aprovado 
discussAo e votaçIo do Parecer da 
redação final do PRS 103/97. 

Dispensa de publicaçAo para imediata Aprovado 
discussAo e votaçio . do Parecer da 
redação final do PRS 106197. 

Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado . 
PRS 118197. 

Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado . 
PRS86197. 
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TramitaçAo conjunta do PLC n° 44196; 
com o PLS 112/97. 

789/97 Ramez Tebet e outros Se- Solicitam que o tempo. destinado aos Aprovado 
nadores oradores da Hora do Expediente da 

sessao do dia 9.10.97 seja dedicado a 
homenagear o 200 aniversário da cria-
çAo do Estado do Mato Grosso do Sul. 

790197 Romeu Tuma e outros Se- Solicitam que o tempo destinado aos Aprovado 
nadores oradores da Hora do Expediente da 

sessao do dia 9.12.97 seja dedicado A 
comemoraçlo especial do Dia da Ma-
rinha. 

791/97 Lideres Urgência. art. 336. ·b·. do RISF. para o Aprovado 
PRS 124/97. 

792/97 Lideres Urgência. art. 336. ·b". do RISF. para o Retirado (RaS 
PRS 125/97. 810197) 

793/97 Romeu Tuma e Eduardo Homenagens de pesar pelo faleci- Aprovado 
Suplicy mento do pintor Manabu Mabe. 

794/97 . Lucldio Portella Retirada. em caráter definitivo. do Re- Deferido 
querimento nO 660197. 

795/97 José Eduardo Dutra ~ue para votaçIo em separado Prejudicado 
da expressa0 • .. .inclusive ..... constante 
do §, 12 do art. 40 ao Substitutivo ofe-
recido A PEC 33196. 

796/97 José IgnAcio Ferreira Destaque ~r'a votaçIo em separado Retirado (RaS 
da expressa0 'e ao montante resul- 802/97) 
tante da adiçao de proventos de inati-
vidade. com. remuneraçAo de cargo 
acumulAvel, na forma desta Constitui-
çAo. inclusive cargo em comissao de-
cIa~ em lei de livre nomeaçAo e 
exoneraçlo e de cargo eletivo". cons-
tante do § 1~. do art. 40 do Substituti-
vo oferecido A.PEC 33196. 
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Destaque para votaçIo em separado 
da expressa0 "e ao montante resul-
tante da adição de proventos de inati-
vidade com remuneraçlo de cargo 
acumulável na forma desta Constitui-
çao, inclusive cargo em comissAo de-
clarado em lei de livre nomeaçAo e 
exoneraçlo e de cargo eletivo", cons-
tante do § 12, do art. 40 do Substituti-
vo oferecido à PEC 33196. 

798/97 José Eduardo Dutra Destaque para votação em separado Rejeitado 
da Emenda 15-PIen. ao Substitutivo 
oferecido à PEC 33196. 

799/97 Lideres Extinçao da urgência concedida ao Aprovado 
PRS 86197. 

800/97 Lideres Adiamento da votação do PRS 86197, Aprovado 
a fim de que sobre o mesmo seja 0u-
vida a ComissAo de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania. 

801/97 Jonas Pinheiro Destaque para votação em separado Aprovado 
da Emenda n° 4-Plen. ao Substitutivo 
do PLS 41/96. 

802197 José Ignácio Ferreira Retirada do Requerimento nO 796/97. Deferido 

803/97 José Eduardo Dutra Preferência para votação da emenda Aprovado 
nO 21 ao Substitutivo da CCJ à PEC 
33196, a fim de ser votada após a ma-
téria constante do Requerimento nO 
650/97 (sessAo do dia 24.9.97). 

804/97 ~osé Ignácio Ferreira Preferência para votação da emenda Aprovado 
nO 25, ' oferecida ao Substitutivo da 
CCJ à PEC 33196, a fim de ser votada 
após a emenda nO 21 (sessAo do dia 
24.9.97) . 

805/97 Ronaldo Cunha Lima . Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da expressA0 "e candidato à reelei-
çao", constante do § 70 do art. 14 da 
PEC nO 39/96. 

806/97 Jàder Barbalho Adiamento da votaçao da PEC nO . Aprovado 
39/96, a fim de que seja encaminhada 
ao reexame da CCJ. 
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808197 

809197 

810197 

811/97 

812/97 

813/97 

814/97 

815/97 

816197 

817/97 

818/97 

819/97 

Lúdio Coelho e Emllia Fer- Desapensamento dos Projetos de Lei 
nandes da CAmara nO 72/93 com o do Senado 

Bernardo Cabral 

Bernardo cabral 

Lideres 

RomeuTuma 

Lideres 

nO 20195. . 

Adiamento da discusslo do PLS Aprovado 
175/97, a fim de ser feita na sessao do 
dia 8.10.97. 

Adiamento da discusslo do PLS 
176197, a fim de ser feita na sesslo do 
dia 8.10.97. 

Retirada do Requerimento nO 792/97. 

Pedido de infonnaçOes ao Ministro da 
Fazenda sobre os recursos aplicados 
nochalÍ1ado ·investimento em boi gor
do·. 

Aprovado 

Deferido 

Aprovado pela 
Mesa em 28.10.97 
Atendido (Aviso nO 
1.141/97) 

Urgência, art. 336, ·b·, para o PLC Aprovado 
49/96. 

Sebastiao Rocha e Eduardo Adiamento de votaçao do Requeri- Aprovado 
,Suplicy mento nO 685/97, a fim de ser feita na 

Leomar Quintanilha 

Lideres 
• I •• , • ••• 

'f.' , .• 
" •• , '. , # 

Gilberto Miranda-

• I •• , • •• 

. . 

. s8SsAo CIo dia 6.11.97. 

Tramitaçao conjunta das Propostas de Retirado (RQS nO 
Emenda é ConstituiçAo nOs 23 e 39, de 899/97) 
1996, com a n° 8, de 1997. 

Urgência, art. 336, ·b·, do RISF, para o Aprovado 
PDL n'! 85/97 . 

P.edidO .de infonnaçOes ao Ministro da Aprovado pela 
Fazenda sobre as operaçOes de crê- Mesa em 28.10.97 
dito externo, Com garantia da Repúbli- Atendido (Aviso nO 
ea Federativa do Brasil, enviadas ê 1.137/97) 

'. apreciaçao do Senado Federal nos 
. últimos cinco anos . 

Regina Assumpçao Solicita que o PLS 166196, além da Aprovado 
... , .. ' ,,·CAS, seja 'remetido é CAE . 

• • t , ~ • , • , •• 

C8siIdo' Maldanér 

Pedro Sirnon 

, , DispenSa de publicaçAo para imediata Aprovado 
discusslo e votaçao da redaçAo final 
do PRS 115/97. 

InclusAo em Ordem do Dia de um voto Tramitando 
de louvor ao jornal ·Correio do Povo·, 
pelo 102 anos de sua fund&çao. 
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821/97 

822/97 

823/97 

824/97 

825/97 

826197 

827/97 

· 828/97 

Pedido de informaçOes ao Ministro 
Minas e Energia relacionadas ao C0n
trato de AssociaçAo firmado entre a 
Petrobrás e a OPP Petroqulmica SA 

Aprovado pela 
Mesa em 28.10.97 
Atendido (Aviso n-
324/97) 

Lideres Urgência, art. .3~, ·,"b", para o PLC Aprovado 
16/96 (n° 2.942/92, na casa de 0ri-
gem). 

Joio Rocha e outros Sana- Solicita que o tempo destinado aos Aprovado 
dores oradores da Hora do Expediente da 

sessao de 6 de outubro seja destinado 
• comemoraçAo dos 9 anos de criaçIo 
do Estado do Tocantins, pela Consti
tuiçao de 1988. 

José Eduardo Dutra 

José Roberto Arruda 

Destaque para votaçAo em separada Aprovado 
. da Emenda n° 13-PIen. ao PLC 49/96. 

Adiamento da votaçAo do Requeri- Aprovado 
mento nO 698/97, a fim de que seja 
feita na sessão do dia 15.10.97. 

José Eduardo Dutra Pedido de realizaçAo de auditoria, pelo Aprovado 
TCU, nos procedimentos adotados 
pela Companhia de Pesquisa de Re-
cursos Minerais (CPRM) para a trans-
ferência dos direitos de expIoraçao de 
250 reservas minerais no pais. 

Benedita da Silva e outros RealizaçAo de SessAo Especial no dia Aprovado 
Senadores 5 de março de 1998, destinada a h0-

menagear o "Dia Internacional da Mu
lher". 

Antonio cartos MagalhAes e Homenagens de pesar pelo faleci- Aprovado 
Josaphat Marinho mento do pinto Hector Júlio Péliride 

Bemabó - carybé. 

Humberto Lucena InserçAo na ata da sesslo do dia Aprovado 
2.10.97, de um voto de regozijo pela 
visita ao Brasil, mais especificamente 
ao Rio de Janeiro, do Papa Joio Paulo 
li, para participar de um Congresso em 
homenagem à famllia, e transmisslo 
dessa homenagem a Sua Excelênçi8 
Reverendlssima, ao cardeal Eugênio 
Sales, ao Senhor Presidente da CNBB 
e, afinal, ao Senhor Governador do 
Estado do Rio de Janeiro. 
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830/97 

831/97 

832/97 

833/97 

834/97 

835/97 

836/97 

837/97 

838/97 

Antonio carlos Magalhaes 

Pedido de infonnaçOes ao Ministro da 
Educaçao e do Desporto relacionadas 
A ínatrlcula de alunos em instituiç6es 
de ensino superior. 

Aprovado pela 
Mesa em 28.10.97 
Aguardando aten
dimento 

Voto de louvor pelo sucesso alcançado Aprovado 
pela visita de Sua Santidade o Papa 
Joao Paulo " A cidade do Rio de Ja-
neiro, no perfodo de 2 a 5 de outubro, 
por ocasiao da Segunda Jornada 
Mundial da Famllia. 

Francelino Pereira e Regina Adiamento da votaçao do Projeto de Aprovado 
Assumpçao Resoluçao nO 119, de 1997, a fim de 

ser submetido ao reexame da CAE. 

Francelino Pereira e Regina Adiamento da discussao do Projeto de Aprovado 
Assumpçao Resoluçao nO 120, de 1997, a fim de 

ser submetido ao reexame da CAE. 

Lideres 

Lideres 

Antonio carlos Magalha&s 

José Eduardo Dutra 

José Eduardo ,Dutra 

, 
Eduardo Suplicy · ~' Manna , 
Silva 

Urgência, art. 336, "b", para o PRS nO Aprovado 
122/97. 

Urgência, art. 336, "b", para o PRS n° Aprovado 
123/97. 

Destaque . para votaçao em separada Aprovado 
da expressa0 "no que couber" cons-
tante do inciso VI do art. 93 da Consti-
tuiçao, na redaçao dada pelo art. 1° do 
Substitutivo da PEC 33196. 

Destaque .para votaçao em separado Aprovado 
do § go do art. 42 constante do art. 1 ° 
do Substitutivo à PEC nO 33196. 

Destaque . para votaçao em separado 
da expressa0 "§ 10 do art. 42" cons
tante do art. 17 do Substitutivo A PEC 
nO 33196. 

Pedido de infonnaçOes ao Ministro do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hldricos 
e da AmazOnia Legal sobre as provi
dências que estao sendo tornadas 
para prevenir e fiscalizar queimadas 
em todo o Brasil, especialmente na 
regiao amazOnica. 
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839197 . Eduardo Suplicy e Marina Pedido de infonnaçOes ao Ministro da Aprovado pela 
Silva Ciência e Tecnologia sobre focos de Mesa em 28.10.97 

calor detectados pelo satélite NOAA-14 Aguardando aten-
e as razOes desses dados nao estarem dimento 
sendo divulgados. 

840197 Gilvam Borges Pedido de infonnaçOes ao Ministro da Aprovado pela 
Fazenda sobre à denúncia veiculada Mesa em 28.10.97 
na ediçao nO 1.456 da revista ISTO~, Atendido (Aviso n° 
sobre a falsificaçao de selos de IPI 1.143/97) 
pela Agropecuária Grande Sul Ltda. 

841/97 Gilvam Borges Pedido de infonnaçOes ao Ministro da Aprovado pela 
Justiça sobre à denúncia veiculada na Mesa em 28.10.97 
ediçao nO 1.456 da revista ISTO~, 50- Atendido (Aviso nO 
bre. a falsificaçao de selos de IPI pela 2.079/97) 
Agropecuária Grande Sul Ltda. 

842/97 RomeroJucé Realizaçao, pelo Tribunal de Contas da Aprovado 
Uniao, de inspeçOes e auditorias finan- Aguardando aten-
ceira, orçamentária, operacional e pa- dimento 
trimonial sobre o Convênio nO 031/97-
GERlSESAV, COOPERPAI-MED, fir-
mado entre o Govemo do Estado de 
Roraima, através da Secretaria Esta-
dual de Saúde e a Cooperativa de Pro-
fissionais de Saúde de Nlvel Superior-
COOPERPAI-MED. 

843/97 BeniVeras Preferência para apreciaçAo do subs- Aprovado 
titutivo apresentado ao PLC n° 16196. 

844/97 PedroSimon Preferência para apreciaçao do item 9 Aprovado 
(PRS nO 116197) antes do item 4 (RQS 
nO 697/97). 

845197 Ney 5uassuna Adiamento da discussao do PLC nO Aprovado 
43196, a fim de ser feita na sessao do 
dia 20 de novembro de 1997. 

846/97 Francelino Pereira Adiamento da discussao do PRS nO Aprovado 
121/97, a fim de que seja reexaminada 
pela Comissao de Assuntos EconOmi-
coso 

847/97 PedroSimon Dispensa de publicaçao, para imediata Aprovado 
discussao e votaçao, da redaçao final 
do PRS n° 116197. 
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de e prévia distri-
buiçao de avulsos para. inclusAo, em 
Ordem do Dia, do Projeto de Decreto 
Legislativo nO 94, de 1997. \ 

849/97 Ademir Andrade Pedido de informaçOes ao Ministro do Aprovado pela 
Meio Ambiente, dos Recursos Hldricos Mesa em 28.10.97 
e da AmazOnia Legal sobre as madei- Aguardando aten-
reiras asiáticas atuando na AmazOnia. dimento 

850/97 Gilberto Miranda P.edido de informaçOes ao Ministro de Aprovado pela 
Estado. da Previdência e Assistência Mesa em 28.10.97 
Social relativas ti Secretaria de Previ- Aguardando aten-
dência Complementar - SPC. dimento 

851/97 Júlio campos InversAo da Ordem do Dia da SessAo Aprovado 
Deliberativa Ordinária do dia 14.10.97, 
a fim de que a matéria constante do 
item nO 5 (Parecer 600/97) seja sub-
metida ao Plenário em primeiro lugar. 

852/97 !:lcio Alvares e outros Sena- Adiamento da discussao do Substituti- Aprovado 
dores vo do Senado ao PLC nO 47194. 

853197 !:Icio Alvares e outros Sena- Adiamento da discussao do Substituti- Aprovado 
dores vo do Senado ao PLC nO 18/95, a fim 

de ser feita na sessao do dia 25 de 
novembro de 1997. 

854/97 !:Icio Alvares e outros Sena- Adiamento da discussao do PLC nO Aprovado 
dores 18/97, a fim de ser feita na sessao do 

dia 25 de novembro de 1997. 

855/97 Lideres Urgência, art. 336, "b", para do PRS nO Aprovado 
133197. 

856/97 Vilson K1einObing Retirada do PRS n° 50/96, de sua au- Aprovado 
toria. 

857/97 Vilson K1einobing Retirada do PRS n° 80/96, de sua au- Aprovado 
toria. 

858197 Vilson K1einObing Retirada do PRS nO 115/97, de sua Aprovado 
autoria. 

859/97 José Roberto Arruda Retirada, em caráter definitivo, do RQS Deferido 
nO 698/97. 

860/97 Lúcio Alcantara Dispensa de publicaçAo para imediata Aprovado 
discussAo e votação da redaçAo final 
do PLS n° 257/96. 
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Urgência, art. 336, "b", para o 
135197. 

862/97 Eduardo Suplicy Pedido de infonnaçOes ao Ministro Aprovado pela 
Chefe da Casa Civil da Presidência da Mesa em 28.10.97 
República sobre o valor das despesas Resposta (Aviso nO 
efetuadas, até o momento, com a pu- 1.573197) 
blicidade e propaganda do programa 
Bolsa Criança CidadI. 

863197 Lideres Urgência, art. 336, "b", para o Projeto Aprovado 
de Resoluçao n° 136197. 

864197 Pedro Simon InclusA<>, em Ordem do Dia, do Projeto Tramitando 
de Lei do Senado nO 45, de 1995. 

865197 PedroSimon InclusA<>, em Ordem do Dia, do Projeto Tramitando 
de Lei do Senado n061, de 1995. 

866197 Mariuce Pinto Adiamento da discussao do PLC n° Aprovado 
54196, para que seja encaminhado ao 
reexame da Comissao de Assuntos 
Sociais. 

867/97 PedroSimon InclusA<> em Ordem do Dia do Projeto Tramitando 
de Lei do Senado nO 63, de 1995 

868/97 PedroSimon Inclusão em Ordem do Dia do Projeto Tramitando 
de Lei do Senado n° 110, de 1995. 

869/97 Renan Calheiros Pedido de infonnaçao ao Ministro da Aprovado pela 
Previdência e Assistência Social sobre Mesa em 28.10.97 
a concessao do beneficio das bolsas Aguardando aten-
de estudo do projeto "Criança Cidada" dimento 
às famllias das crianças e dos jovens 
carentes que trabalham nos canaviais 
da Zona da Mata alagoana. 

870197 Joao Rocha Pedido de infonnaçOes ao Ministro da Aprovado pela 
Previdência e Assistência Social sobre Mesa em 28.10.97 
as contribuições das empresas esta- Aguardando aten-
tais aos respectivos fundos de pensA<>. dimento 

871/97 Casildo Maldaner Remessa também, à Comissao de Rejeitado 
Assuntos Sociais, do Projeto de Lei da 
camara n° 36, de 1997, de iniciativa do 
Poder Executivo, e que a matéria seja 
apreciada em reuniao conjunta das 
três comissOes a que foi despachada, 
para economia de tempo. 
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Freitas Neto e outros Sena- Dispensa de interstrcio e prévia distri-
dores buiçao de avulsos do Parecer n° 645, 

de 1997, da Comissa<> de Serviços de 
Infra-Estrutura sobre a Mensagem n° 
171, de 1997 (n° 1.132/97, na origem). 

873/97 Freitas Neto e outros Sena- Dispensa de interstrcio e prévia distri- Aprovado 
dores buiçao de avulsos do Parecer n° 646, 

de 1997, da Comissa<> de Serviços de 
Infra-Estrutura sobre a Mensagem nO 
172, de 1997 (n° 1.133/97, na origem). 

874/97 Freitas Neto e outros Sena- Dispensa de interstrcio e prévia distri- Aprovado 
dores buiçao de avulsos do Parecer nO 647, 

de 1997, da Comissa<> de Serviços de 
Infra-Estrutura sobre a Mensagem n° 
173, de 1997 (nO 1.134/97, na origem). 

875197 Freitas Neto e outros Sena- Dispensa de interstlcio e prévia distri- Aprovado 
dores buiçao de avulsos do Parecer nO 648, 

de 1997, da Comissa<> de Serviços de 
Infra-Estrutura sobre a Mensagem nO 
174, de 1997 (nO 1.135/97, na origem) 

876/97 Freitas Neto e outros Sena- Dispensa de interstrcio e prévia distri- Aprovado 
dores buiçao de avulsos do Parecer nO 649, 

de 1997, da Comissa<> de Serviços de 
Infra-Estrutura sobre a Mensagem n° 
175, de 1997 (nO 1.136197, na origem). 

8n/97 José Eduardo Dutra Pedido de informaçOes ao Ministro do Retirado (RQS 
Planejamento sobre os recursos cap- 889/97) 
tados anualmente pelo BNDES e ad-
ministrados pelo FAT. 

878/97 PedroSimon Inclusao em Ordem do Dia do Projeto Tramitando 
de Lei do Senado n° 189, de 1995. 

879/97 PedroSimon Inclusao em Ordem do Dia do Projeto Tramitando 
de Lei do Senado nO 20, de 1996. 

880197 Odacir Soares Tramitaçao conjunta do Projeto de Lei Retirado (RQS 
da camara n° 51, de 1997, com o 880/97) 
Projeto de Lei do Senado nO 68, de 
1997. 

881/97 Lideres Urgência, art. 336, "b", para o Projeto Aprovado 
de ResoluçAo n° 134/97. 
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Adiamento da discussao do Projeto de 
ResoIuçao nO 110197, a fim de ser feita 
na sessao de 29.10. 

883/97 Jefferson Pêres Tramitaçao conjunta das Propostas de Rejeitado 
Emenda ti Con$tituiçAo nOs 3 e 20, de 
1997. 

884/97 Geraldo Melo e Jefferson Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
Péres discusdo e votaçao da redaçao final 

do PLS nO 259/89. 

885/97 Jefferson Pêres Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discusdo e votaçao da redaçAo final 
do Projeto de Resoluçao n° 51~N. 

886/97 Gilberto Miranda Pedido de informaçOes ao Ministro da Aprovado pela 
Saúde sobre a proíbíçao de se vender, Mesa em 28.10.97 
em um Estado da Federaçlo, remé- Atendido (Aviso nO 
dios mediante apresentaçao de receita 1.536/97) 
médica de outro Estado. 

887/97 Emandes Amorim Pedido de informaçOes ao Ministro do Aprovado pela 
Planejamento e Orçamento, no âmbito Mesa em 28.10.97 
do Programa de Ajuste Fiscal dos Es- Atendido (Of. nO 
tados, e de Incentivo ti Privatizaçao de 642-N97) 
suas Empresas Públicas, sobre as im-
plicaçOes ti transgressAo ao contrato 
de compra e venda . de açOes das 
Centrais Elétricas de Rondônia - CE-
RON. 

888/97 Gilberto Miranda Audiência da ComissAo de Fiscaliza- Retirado (RQS nO 
çao e Controle sobre a Mensagem nO 963/97) 
156/97, além da Comissao constante 
do despacho inicial. 

889/97 José Eduardo Dutra Retirada do Requerimento nO 877/97. Deferido 

890/97 José Eduardo Dutra Pedido de informaçOes ao Ministro do Aprovado pela 
Planejamento e Orçamento sobre a Mesa em 28.10.97 
aplicaçao, pelo BNDES, dos recursos Aguardando aten-
advindos do PIS/PASEP e administra- dimento 
dos pelo FAT. 

891/97 Júlio Campos Inversa<> da Ordem do Dia da SessAo Aprovado 
Deliberativa Ordinária de 22.10.97, a 
fim de que a matéria constante do item 
n° 15 (PRS nO 125/97) seja apreciada 
em 1° lugar. 
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893/97 

894/97 

895197 

896/97 

897/97 

898/97 

899/97 

900/97 

901/97 

902197 

Júlio Campos 

Gilberto Miranda 

Odacir Soares 

lideres 

publlicaçjkl para ímeclíata 
discussa<> e votaçao da redaçAo final 
do PlS nO 88/97. 

Dispensa de publicaçjkl para imediata Aprovado 
discussa<> e votaçao da redaçao final 
do PRS nO 125197. 

Pedido de informaçOes ao Ministro do 
Trabalho sobre a concessao de finan
ciamento a empresas privadas com 
recursos do FGTS. 

Aprovado pela 
Mesa em 28.10.97 
Atendido parcial
mente (Aviso nO 
264/97). 

Retirada do Requerimento nO 880, de Deferido 
1997, de sua autoria. 

Urgência, art. 336, "b", do Regimento Aprovado 
Intemo, para o Projeto de lei da CA-
mara nO 51 , de 1997 (nO 2.353196, na 
Casa de origem),. 

lideres Urgência, art. 336, "b", do Regimento Aprovado 
Interno, para o Projeto de ResoIuçAo 
nO 139, de 1997. 

Presidente da Comissa<> ProrrogaçAo do prazo da Comissao Aprovado 
Especial destinada a proce- por mais trinta dias. 
der exames de sugestoes Novo prazo: 28111/97 
encaminhadas por govema-
dores (Div. 90 a 96196). 

leomar Ouintanilha 

Eduardo Suplicy 

Ademir Andrade 

Jefferson Peres 

Retirada do Requerimento nO 814/97, Aprovado 
de sua autoria. 

Pedido de informaçOes ao Ministro da Aprovado pela 
Fazenda sobre a garantia prestada Mesa em 28.10.97 
pelo Banco Central para com o HSBC. Atendido (Aviso ri' 

1.134/97) 

TramitaçAo conjunta, nos tennos regi- Aprovado 
mentais, dos Projetos de lei do Sena-
do nOs 15,17 50 e 112, de 1996,177 e 
197, de 1997, que dispOem sobre PIa-
no de Saúde. 

ConvocaçAo do titular da Secretaria de Tramitando 
Comunicaçao Social da Presidência da 
República a fim de prestar esc1areci-
mentos sobre os gastos com publici-
dade oficial . . 

425 



pesar pelo faleci-
mento do ex-Ministro Hélio BeItrAo. 

904/97 José Ignécio Ferreira Tramitaçao conjunta do Projeto de Lei Retirado (RQS nO 
do Senado nO 73, de 1996, com o PiO- 968197) 
jeto de Lei da CAmara nO 50, de 1997. 

905/97 Romeu Tuma Tramitaçao conjunta das Propostas de Aprovado 
Emenda à ConstituiçAo nOs 32, de 
1996, e 24, de 1997. 

906197 José Ign~;j rerreira Audiência da CCJ sobre o PLS nO 73, Retirado (RQS 
de 1996,. 969/97) 

907/97 Lideres Urgência, art 336, "b", para o Projeto Aprovado 
de Resoluçao nO 138, de 1997. 

.. 908197 José Eduardo Dutra Adiamento da discussao, do PDL n° Aprovado 
62, de 1997, a fim de ser feita na ses-
sao do dia 9 de dezembro. 

909/97 Edison Lobao e outros Se- Adiamento da discussao do PRS n° Aprovado 
nadores 132, de 1997, a fim de ser feita no dia 

18 de novembro. 

910197 Pedro Simon Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discussao e votaçao da redação final 
do PDL nO 57, de 1997. 

911/97 car10s Wilson e JoeI de Ho- Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
llanda discussão e votaçao da redação final 

do PDL nO 63, de 1997. 

912/97 JoeI de Hollanda Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discussao e votaçao da redaçao final 
do PDL nO 64, de 1997. 

913/97 Benedita da silva Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discussao e votaçao da redaçao final 
do PDL n° 65, de 1997. 

914/97 Joel de HoIlanda Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discussao e votaçao da redaçao final 
do PDL n° 66, de 1997. 

915/97 Romeu Tuma Dispensa de publicaçao par imediata Aprovado 
discussao e votaçao da redação final 
do PDL nO 67, de 1997. 
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917197 

918197 

919197 

920197 

921197 

922J97 

923197 

924/97 

925197 

926197 

Odacir Soares 

Odacir Soares 

Roberto Freire 

José Fogaça 

José Eduardo Dutra 

José Eduardo Dutra 

Odacir Soares 

Odacir Soares 

Antonio carlos Valadares 

ConvoC8l;;IO do Ministro do Planeja
mento e Orçamento, Senhor AntOnio 
Kandir, a comparecer perahlf! o Sena-
do, a fim de prestar esclarecimentos 
sobre recente entrevista do Presidente 
do BNDES, Sr. Luis carlos Mendonça 
de Barros, concedida ao jornal "O Es-
tado de S. Paulo", publicada em 
26110197, intitulada "Governo vai iniciar 
gestao privada da Petrobrés". 

Tramitaçlo conjunta do PLC 51197 Retirado (RQS nO 
com o PLS 68197. 918197) 

Retirada do RQS nO 917197. Deferido 

Preferência para apreciaçAo, pelo Pie- Prejudicado 
nário, do PLC nO 51197 antes do subs-
titutivo. 

Preferência para apreciaçAo, pelo Pie- Aprovado 
nária, do substitutivo ao PLC n° 51197. 

Destaque para votaçAo em separado Aprovado 
do § 8" do art 30 da Lei nO 6.015173, 
constante do art 1° do PLC nO 51197, 
nos termos do substitutivo apresenta-
do. 

Destaque para votaçIo em separado Aprovado 
do § go do art 30 da Lei n° 6.015173, 
constante do art 1° substitutivo apre-
sentado ao PLC nO 51197. 

Destaque para votaçAo em separado Aprovado 
da expressa0 "primeira" constante do 
caput do art 45, da Lei nO 8.935, de 
1994, constante do art JO do substitu-
tivo apresentado ao PLC 51197. 

DeStaque para votaçao em separado Aprovado 
da expressa0 "primeira" constante do 
art 30, a que se refere o art 1° do PLC 
n° 51197. 

Destaque para votaçAo em separado Aprovado 
da Emenda nO 8 - PIen. ao PLC 51197. 

Albino Boaventura e outros Homenagens de pesar pelo faleci- Aprovado 
Senadores mento do representante goiano, De

putado Federal Joao Natal. 
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Osmar Dias e Waldeck Or- Dispensa do parecer, nos termos re-
nelas gimentais, da Comissao de Assuntos 

EconOmicos sobre as emendas de 
Plenário apresentadas ao Projeto de 
Lei do Senado nO 142, de 1995, que 
tramita em conjunto com o Projeto de 
Lei do Senado nO 143, de 1995, por 
encontrar-se esgotado o prazo daquela 
Comissao. 

928197 José Roberto Arruda e Lide- Urgência, art 336, "b", para o Projeto Aprovado 
res de Lei da Ctmara nO 89, de 1996 (nO 

667195, na Casa de origem). 

929197 Waldeck 0meIas Destaque para votaçao em separado Aprovado 
do art. 3° do PRS n° 137/97. 

930197 Emandes Amorim Adiamento da discussao do PDL n° Rejeitado 
89197 (nO 482/97, na Ctmara dos De-
putados), a fim de que sobre ela seja 
ouvida a Comissao de Assuntos S0ci-
ais. 

931/97 Osmar Dias e Roberto Re- Dispensa de publicaçAo da redaçao Aprovado 
quiao final do PRS n° 110197. 

932/97 Waldeck Omelas Dispensa de publicaçAo para imediata Aprovado 
discussao e votaçao da redaçao final 
do PRS n° 137/97. 

933/97 RomeroJucé Dispensa de publicaçAo para imediata Aprovado 
discussao e votaçao da redaçao final 
do PLS nO 348191 . 

934/97 PedroSimon Dispensa de publicaçAo para imediata Aprovado 
discussao e votaçao da redaçao final 
do PDL nO 72/97. 

935/97 Casildo Maldaner Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discussao e votaçao da redaçao final 
do PDL nO 73/97. 

936/97 Odacir Soares Dispensa de publicaçAo para imediata Aprovado 
discussao e votaçAo da redaçao final 
do PDL nO 75/97. 

937/97 Odacir Soares e Car10s Dispensa de publicaçAo para imediata Aprovado 
Wilson discussao e votaçao da redaçao final 

do PDL nO 76/97. 
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Dispensa de publicaçAo para imediata 
discussao e votaçao da redaçao final 
do PDL nO 87/97. 

939/97 Emllia Fernandes Dispensa de publicaçAo para imediata Aprovado 
diSCI.Issao e votaçao da redaçAo final 
do PDL nO 88/97. 

940197 Odacir Soares Dispensa de publicaçAo para imediata Aprovado 
discussao e votaçao da redaçao final 
do PDL nO 89/97. 

941/97 Epiticio cafeteira Tramitaçao conjunta dos Projetos de Aprovado 
Lei do Senado nOs 329, de 1995, e 
184, de 1996. 

942/97 JOnia Marise Retirada do Requerimento nO 1.037, Deferido 
de 1995. 

943/97 AntOnio carlos Valadares Retirada do Requerimento nO 1.038, de Deferido 
1995. 

944/97 Gerson camata Retirada do Projeto de Lei do Senado Retirado (RaS 
n° 290/95. 985/97) 

945/97 José Ignácio Ferreira Tramitaçao conjunta dos Oficios n~s Aprovado 
8115,41 e 42, de 1996,1,2,3 e 30, de 
1997. 

946197 LCIcio AJcantara Retirada do Projeto de Lei do Senado Aprovado 
n° 137/95. 

947/97 José Serra e outros Senado- Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
res PRS n° 146/97. 

946197 Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovaao 
PRS nO 142/97. 

949/97 LOcio AJcantara e Antonio Homenagens de pesar pelo faleci- Aprovado 
Carlos Magalhaes menta do Embaixador (talo Zappa. 

950/97 EsperidiAo Amin Pedido de informaçOes ao Ministro da Aprovado pela 
Fazenda sobre o destino dado às Mesa em 13.11 .97 
contas de cadernetas de poupança Aguardando aten-
bloqueadas à época do Plano Collor, dimento 
nao reclamadas por seus donos. 
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952197 

953197 

954/97 

955197 

956197 

957/97 

958/97 

959/97 

960/97 

961/97 

962197 

963197 

964/97 

Eduardo Suplicy 

Eduardo Suplicy 

Eduardo Suplicy 

Eduardo Suplicy 

Eduardo Suplicy 

Eduardo Suplicy 

Eduardo Suplicy 

Eduardo Suplicy 

Eduardo Suplicy 

Eduardo Suplicy 

Gilberto Miranda 

Gilberto Miranda 

José Eduardo Dutra 

InversAo da Ordem do Dia da SesiSlo 
Deliberativa Ordinária do dia 6.11.97, a 
fim de que o PLC 41196, constante do 
item 13, seja submetido ao Plenário 
após o RQS nO 6S5I97, item 5. 

Preferência para votaçao da Emenda Rejeitado 
2-CE (substitutivo) ao PLC 89196. 

Destaque para votaçao em separado 
do art. 1° da Emenda 2-CE, a fim de 
que pásse a fazer parte do Substitutivo 
da CAE ao PLC 89196. 

Destaque para votaçao em separado 
do art. ~ da Emenda 2-CE, a fim de 
que passe a fazer parte do Substitutivo 
da CAE áo PLC 89196. 

Destaque para votaçao em separado 
do art. se da Emendá 2-CE, a fim de 
que passe a fazer parte do Substitutivo 
da CAE ao PLC 89196. 

Destaque para votaçao em separado 
do art. 10 da Emenda 2-CE, a fim de 
que passe a fazer parte do Substitutivo 
da CAE ao PLC 89196. 

Retirada do RQS nO 953/97. 

Retirada do RQS nO 954/97. 

Retirada do RQS nO 955197. 

Retirada do RQS nO 956197. 

Aprovado (retirado 
pelo RQS 957/97, 
nos termos do art. 
314, V, do RISF) 

Aprovado (retirado 
pelo RQS 958/97; 
nos termos do art. 
314, V, do RISF) 

Aprovado (retirado 
pelo RQS 959/97, 
nos termos do art. 
314, V, do RISF) 

Aprovado (retirado 
pelo RQS 960/97, 
nos termos do 8ft 
314, V, do RISF) 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da Emenda n° 6-Plen. ao Substitutivo 
da CAE ao PLC 89196. 

Adiamento da discusiSlo do PLC Aprovado 
246196, a fim de ser reexaminado pela 
Comissão de Constituiçao, Justiça e 
Cidadania. 

Retirada do RQS nO 888197. Apróvado 

Adiamento da discusiSlo do PLC 39196 Aprovado 
a fim de ser feita na sessao do dia 
11 .11 .97. 
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965,1g7 José Alves 

966197 Lideres 

967/97 Lideres 

968/97 José Ignácio Ferreira 

969197 José Ignácio Ferreira 

970/97 José Eduardo Dutra 

971/97 EsperidiAo Amin 

972/97 Emandes Amorim 

973/97 Emandes Amorim 

974/97 . Emandes Amorim 

975/97 Valmir Campelo 

978/97 Valmir campelo 

JoAoRocha 

Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discussao e votaçao da redaçAo final 
do PLC n° 21196. 

Urgência, alt. 336, "b", para o Projeto Aprovado 
de Lei da Gamara nO 36, de 1997 (nO 
3.242/97, na Casa de origem). 

Urgência, alt. 336, "b", para o Projeto Aprovado 
de ResoluçAo nO 148, de 1997. 

Retirada, em caráter definitivo, do Re- Aprovado 
querimento n° 904, de 1997. 

Retirada, em caráter definitivo, do Re- Aprovado 
querimento nO 906, de 1997. 

Preferência para votaçao do PLC Rejeitado 
39/96 ao Substitutivo. 

Adiamento da discilssao do PLC Aprovado 
75196, a fim de que sobre ele seja ou-
vida a Comissao de Constituiçao, Jus-
tiça e Cidadania. 

Audiência da CFC sobre o PRS nO Rejeitado 
127/97. 

Audiência da CFC sobre o PRS nO Rejeitado 
128/97 . 

Adiamento da votaçao do PRS nO Rejeitado 
128/97, a fim de que seja ouvida a 
Comissao de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. 

Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discussao e votaçao da redaçAo final 
do PRS n° 127/97. 

Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discussao e votaçao da redaçAo final 
do PRS nO 128/97. 

Tramitaçao dos PRS nOs 130 e 131, de Aprovado 
1997, com o PRS nO 49, de 1996, que 
já tramita em conjunto com os de nOs 
34 e 52, de 1996 e 32, 41 e 43, de 
1997. 
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978/97 

979197 

980197 

981/97 

982/97 

983/97 

984/97 

985/97 

986/97 

987/97 

988/97 

989/97 

Eduardo Suplicy 

Esperidiao Arnin 

Pedido de informaçOes ao Ministro da Aprovado pela 
Administraçao Federal e Reforma do MeSa em 13.11.97 
Estado sobre as demissOes de servi- Aguardando aten
dores nAo-estáveis e a extinçaq .. de dimento 
cargos efetivos vagos no Poder'"Exe-
cutivo Federal. 

Adiamento da discussAo do PLS Aprovado 
25/97 -Complememtar, a fim de ser 
feita na sessAo do dia 19.11 .97. 

Francelino Pereira e Gerson Adiamento da discussao do PLS Aprovado 
Camata 219/97, a fim de que seja ouvida a 

Comissao de Constituiçao, Justiça e 
Cidadania. 

Gerson Camata e Francelino Adiamento da discussao do PLS Aprovado 
Pereira 220/97, a fim de que seja ouvida a 

ComissAo de Constituiçao, Justiça e 
Cidadania. 

Romero Jucá Pedido de informaçOes ao Ministro da Aprovado pela 
Fazenda sobre a divida do Estado de Mesa em 11 .12.97 

Lideres 

Lideres 

Gerson Camata 

Carlos Wilson 

.2milia Fernandes 

Presidente da comisAo Es
pecial 

Eduardo Suplicy 

Roraima. Aguardando aten
dimento 

Urgência, art. 336, "b", para o Projeto Aprovado 
de Resoluçao nO 149, de 1997. 

Urgência, art. 336, "b", para o PRS nO Aprovado 
150, de 1997. 

Retirada do RQS nO 944, de 1997. 

Pedido de informaçOes ao Ministro de 
Estado do Planejamento e Orçamento 
sobre relacionadas ao FINOR e à 
SUDENE. 

Deferido 

Deferido ad ,..,. 
rendum em 
17.11.97 
Aguardando aten
dimento 

Adiamento da discussao da PEC n° 63, Aprovado 
de 1995 por quinze dias. 

Sobrestamento temporário do estudo 
do PLC 146/92 a fim de que se proce
da diligência junto à Comissao de 
Constituiçao, Justiça e Cidadania. 

Pedido de informaçOes ao Ministro da 
Fazenda sobre a divida ativa da UniAo 
em condiçOes de cobrança pela Procu
radoria Geral da Fazenda Nacional. 

432 

Tramitando 

Aprovado pela 
Mesa em 11.12.97 
Aguardando infor
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991/97 Gerson camata Retirada do PLS nO 60/96. Aprovado 

992/97 Emandes Amorim Pedido de infonnaçOes ao Departa- Aprovado pela 
mento Nacional de Combustlveis, atra- Mesa em 11.12.97 
vés do Ministro de Minas e Energia Aguardando infor-
sobre o critério para contrataçao de maçOes 
empresas transportadoras e autOno-
mas para transporte de combustlveis, 
álcool, gasolina e diesel. 

993197 PedroSimon InclusAo em Ordem do Dia do PLS nO Tramitando 
131/96. 

994/97 Bello parga Exame da ComissAo de Constituiçao, Aprovado 
Justiça e Cidadania sobre o PRS nO 
149/97. 

995/97 Júnia Marise Audiência da ComissAo de Constitui- Prejudicado 
çao, Justiça e Cidadania sobre o PRS 
nO 149197. 

996197 Gerson camata Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discussAo e votaçao da redaçao final 
do PRS 132/97. 

997/97 PedroSimon Dispense de publicaçao para imediata Aprovado 
discussAo e votaçao da redação final 
do PRS 143197. 

998197 Ney Suassuna Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discussAo e votaçao da redação final 
do PRS 144/97. 

999/97 Lideres Urgência, art. 336, "b", para o PLC n° Aprovado 
42/97 (2.899197, na casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da Repúbli-
ca. 

1.000197 Eduardo Suplicy Audiência da ComissAo de Assuntos Rejeitado 
Sociais sobre o PLS n° 266196. 

1.001/97 Gilberto Miranda Pedido de inforrnaç&Is A Petrobrés, Aprovado pela 
através do Ministério das Minas e Mesa em 11 .12.97 
Energia, e envio de cópias de docu- Aguardando aten-
mentos sobre matérias publicadas no dimento 
jornal "Folha de sao Paulo", ediçao de 
17 de novembro de 1997. 
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1.003197 

1.004197 

1.005/97 

1.006197 

1.00797 

1.008197 

. 1.009/97 

1.010197 

1.011/97 

1.012/97 

1.013197 

1.014/97 

1.015/97 

Lideres 

Vilson KleinObing 

Odacir Soares 

José Fogaça 

Edison Lobao 

Coutinho Jorge 

Coutinho Jorge 

Sérgio Machado 

Edison Lobao 

Lideres 

Lideres 

RorneroJucé 

Urgência, art. 336, "b", para o PLC nO 
41/97, de iniciativa do Presidente da 
República. 

Urgência, art. 336, "b", para o POL nO Aprovado 
129/97. 

Retirada da Emenda nO 10 Aprovado 
(substitutivo) ao PRS nO 149/97. 

VotaçAo nominal para o PRS nO Aprovado 
149/97. 

Destaque para votaçAo em separado Aprovado 
da Emenda nO 1-Plen. ao PRS nO 
149/97. 

Destaque para votaçAo em separado Aprovado 
da Emenda nO 3-PIen. ao PRS n° 
149/97. 

Destaque para votaçAo em separado Retirado (RQS no 
da Emenda n° 4-PIen. ao PRS n° 1.009/97) 
149/97. 

Retirada do RQS n° 1.008197. Aprovado 

Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da Emenda nO 5-P1en. ao PRS n° 
149/97. 

Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da Emenda n° 9-Plen. ao PRS n° 
149/97. 

Urgência, art. 336, "b", para o PLC nO Aprovado 
14/97. 

Urgência, art. 336, "b", para o PLC nO Aprovado 
64/97. 

Pedido de informaçOes ao Ministro da Aprovado pela 
Fazenda, através da Superintendência Mesa em 11.12.97 
de Seguros Privados - SUSEP, sobre o Aguardando aten
processo de liquidaçAo extrajudicial da dimento 
Planalto Companhia de .Seguros Ge-
rais, decretada em agosto de 1969. 

Guilhenne Palmeira e Anio- Homenagens· de pesar pelo faleci- Aprovado 
nio cartos MagalhAes mento do jornalista Zózirno Barroso do 

Amaral. 
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1.017197 Lúcio Alcântara 

1.018197 Josaphat Marinho 

1.019197 PedroSimon 

1.020197 Lideres 

1.021197 PedroSimon 

1.022197 PedroSimon 

1.023/97 Eduardo Suplicy 

1.024/97 Romeu Tuma 

1.025197 Lúcio Alcantara 

1.026/97 RomeroJuca 

1.027197 Edison Lobao 

. InversAo da Ordem 
Deliberativa Ordinária do dia 20.11.97, 
a 'fim de que a matéria do item 12 (PLS 
25X17-Cornpl.) seja submetida ao PIe-
náoo·após o item nO 3 (PLC 42/97). 

Preferência para votaçao do substituti- Aprovado 
vo da CCJ ao PLS 25197-
Complementar. 

Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discussAo e votaçao da redaçAo final 
do PRS n° 147197. 

Tramitaçao conjunta dos PLS nOs 111 Aprovado 
e 231197 . 

. Urgência, art. 336, "b", para o PLS nO Aprovado 
25197 -Complamentar. 

Pedido de informações ao Ministro da 
Justiça sobre questOes relativas ti im
plementaçao da Lei nO 9.454, de 7 de 
abril de 1997. 

Pedido de informações ao Ministro da 
Educaçao e do Desporto sobre o Fun
do de Manutençao e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valoriza
çao do Magistério e sobre o Programa 
Nacional de Alimentaçao Escolar. 

Pedido de informaçOes ao Ministro do 
Trabalho sobre as despesas do Go
vemo Federal com a publicidade e 
propaganda do programa Bolsa Crian
çaCidada. 

Aprovado pela 
Mesa em 11.12.97 
Aguardando aten
dimento 

Aprovado p&iéI 
Mesa em 11 .12.97 
~uardando aten
dimento 

Aprovado pela 
Mesa em 11 .12.97 
Aguardando aten
dimento 

Tramitaçao conjunta do PLC n° 102196 Aprovado 
com o PLS nO 187197. 

Homenagens e voto de profundO pesar 
pelo falecimento do ex-Deputado Es
tadual e Jornalista AntOnio de Pádua 
Campos. 

Pedido de informações ao Ministro da 
Saúde sobre os recursos destinados 
ao Programa da Farmácia Básica. 

Retirada do PLS nO 83197. 
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1.029/97 lideres 

1.030/97 Ademir Andrade 

1.031/97 Eduardo Suplicy 

1.032/97 Josaphat Marinho 

1.033/97 Josaphat Marinho 

1.034/97 AntOnio Carlos Valadares 

1.035/97 AntOnio Carlos Valadares 

1.036/97 Josaphat Marinho 

1.037/97 Romeu Tuma 

1.038197 AntOnio carlos Valadares 

1.039/97 Antonio carlos Valadares 

Urgência, art 336, "b", para o PRS nO Aprovado 
155/97. 

Prorrogaçao, até o dia 15 de abril de Aprovado 
1998, do prazo de funcionamento da 
Comissao Temporária destinada a de-
finir uma polltica para o desenvolvi-
mento econOmico e social da 
AmazOnia. 

Inserçao em ata de um voto de profun- Aprovado 
do pesar pelo falecimento de Madre 
Cristina, ocorrido em 26.11 .97, em sao 
Paulo. 

Retirada da Emenda nO 413-R ao PLC Aprovado 
nO 118/94. 

Retirada da Subemenda apresentada Aprovado 
à Emenda nO 281 ao PLC nO 118/94. 

Destaque para votaçao em separado Aprovado 
do § 1° do art 1.211 do PLC 118/84. 

Destaque para votaçao em separado 
do § 2° do art 1.211 do PLC 118/84. 

Destaque para votaçAo em separado 
da expressa0 "comodidade, ou·, 
constante do § ~ do art 1.229 do PLC 
nO 118/84. 

Destaque para votação em separado 
da expressa0 "cinco anos", constante 
do art 1.276 do PLC n° 118/84, a fim 
de substitui-ia por "três anos", como 
consta do art 26. 

Destaque para Yotaçao em separado 
. da allnea "b" do art 589 ao PLS 110, 

de 1991, a fim de ser inserido no textó 
do PLC n° 118, de 1984. 

Aprovado (retirado 
pelo RQS 1.045/97, 
nos termos do art 
314, V, do RISF) 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Destaque para votaçAo em separado Aprovado 
do art 1.514 do PLC nO 118/84. 
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1.041/97 Ronaldo Cunha Lima e Ja- Destaque para votaçAo em separado Aprovado 
der Barbalho do § 1° do art. 1.575 do PLC nO 118/84. 

1.042/97 AntOnio Car10s Valadares Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da expressa0 ·para efeito de alimen-
tos' constante do art. 1.631 do PLC nO 
118/84. 

1.043/97 Ronaldo Cunha Lima e Ja- Destaque para votaçAo em separado Aprovado 
der Barbalho do art. 1.739 do PLC nO 118/84. 

1.044/97 Ronaldo Cunha Lima e Ja- Destaque para votaçao em separado Aprovado (retirado 
der Barbalho da expressa0 · tenham ou nao', cons- pelo ROS 1.046/97, 

tantes do inciso IV do art. 1.759 do nos termos do art. 
PLC nO 118/84. 314, V, do RISF) 

1.045/97 AntOnio Car10s Valadares Retirada do Requerimento nO 1.035/97. Deferido 

1.046/97 Ronaldo Cunha Lima Retirada do ROS nO 1.044/97. Deferido 

1.047/97 AntOnio Car10s Valadares Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da Emenda nO 70 ao PLC nO 118/84. 

1.048197 AntOnio Car10s Valadares Destaque para votaçAo em separado Aprovado 
da Emenda nO 125 ao PLC nO 118/84. 

1.049/97 AntOnio Car10s Valadares Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da Emenda n° 126 ao PLC n° 118/84. 

1.050/97 AntOnio Car10s Valadares Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da expressa0 • ... desde a concepçao ... • 
constante da Emenda nO 368-R ac 
PLC n° 118/84. 

1.051/97 Edison Loba<> Destaque para votaçao em separado Aprovado 
do art. 854, constante da Emenda nO 
404/R ao PLC nO 118/84. 

1.052/97 Josaphat Marinho Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da expressa0 ·por utilidade pública' , 
constante da Emenda nO 4381R ao PLC 
nO 118/84. 

1.053/97 Ronaldo Cunha Lima e Ja- Destaque para votaçAo em separado Aprovado 
der Bilrbalho da Emenda nO 255, que dá nova reda-

çao ao caput do art. 1.632 e suprime o 
seu parágrafo único, apresentada ao 
PLC nO 118/84. 
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1.054/97 

1.055/97 

1.056197 

1.057/97 

1.057/97-A 

1.058197 

1.059/97 

1.060/97 

1.061/97 

1.062/97 

Ronaldo Cunha Lima e Ja- Destaque para votaçao em separado Aprovado 
der Barbalho da subemenda n° 3, apresentada à 

Emenda n° 1 do PLC nO 118/84 . 

AntOnio Carlos Valadares 

AntOnio Carlos Valadares 

AntOnio Carlos Valadares 

Josaphat Marinho 

. ," 
Destaque para votação em separado Aprovado 
da Emenda nO 257 ao PLC n° 118/84. 

Destaque para votação em separado Aprovado 
da Emenda nO 259 ao PLC nO 118/84. 

Destaque para votaçao em separado Aprovado 
da Emenda nO 260 ao PLC nO 118/84. 

Votaçao em globo das emendas com Aprovado 
subemendas nOs 1, 2, 10, 11, 12, 19, 
~,~, ~,G,a,~,~,~,~,~, 
68, 74, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 99, 102, 
109,111,112,115,116,117,118,119, 
120, 121, 122, 136, 146, 147, 148, 152, 
155, 156, 157, 160, 163, 165, 166, 167, 
174, 176, 177, 180, 182, 185, 186, 192, 
193,194,201,202,204,207,208,209, 
211,214,215,217,218,219,222,223, 
224,225,226,227,228,229,231,232, 
235,236,237,2~,249,254,255,256, 
257,258,259,260,261,262,263,265, 
266,268,269,275,278,279, 280,281, 
282,284,288,294,295,300, 301,307, 
309,310,311,313,314, 317,318,319, 
325,327,328, 331,333,337,339, ~O, 
~3, 351 , 354, 357, 3~,359, 360, 361 
e 362, apresentadas ao PLC nO 
118/84. 

Ronaldo Cunha Lima e Jà- Destaque para votação em separado Aprovado 
der Barbalho da Emenda nO 331 ao PLC nO 118/84. 

Ronaldo Cunha Lima e Já- Destaque para votação em separado Aprovado 
der Barbalho da EOlenda nO 190 ao PLC nO 118/84. 

AntOnio Carlos Valadares 

Ronaldo Cunha Lima 

Lúcio Alcantara 

Destaque para votação em separado Aprovado 
da Emenda nO 336 ao PLC nO 118/84. 

Destaque para votação em separado Aprovado 
da Emenda n° ~1 ao PLC nO 118/84. 

Tramitaçao conjunta do PLS nO 128/97 Aprovado 
com o PLS nO 209/95. 
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1.063197 

1.064/97 

1.06.5197 

1.066197 

1.067/97 

1.068197 

1.069/97 

1.070/97 

1.071/97 

1.072/97 

1.073197 

1.074/97 

1.075/97 

1.076197 

Presidente da Comissao 
Especial Temporária criada 
através do RQS 353 - SF. 

Prorrogaçao do prazo conCedido . Aprovado 
àquela Comissao da pOr mais seis 
meses. 
Novo prazo: 15.8.98 

Presidente da Comissao prorrogaçao do prazo concedido Aprovado 
especial Temporária criada àquela Comissao por mais seis meses. 
através do RQS 518/95. Novo Prazo: 15.8.98 

José Eduardo Dutra Destaque para votaçao em separado Aprovado 
do art. 2° do PLC 64/97. 

Renan Calheiros e Edison Encaminhamento do PLC nO 18/97 ao Aprovado 
Lobao reexame da Comissao de Constituiçao, 

Justiça e Cidadania. 

Comissao de Assuntos 50- Pedido de infonnaçOes ao Ministro da Aprovado pela 
ciais Justiça sobre providências adotadas Mesa em 11.12.97 

pela FUNAI quando da invasao da Fa- Aguardando infor
zenda Xingu, no Estado do Mato Gros- maçOes 

Pedro Simon 

PedroSimon 

PedroSimon 

Pedro Simon 

PedroSimon 

PedroSimon 

Pedro Simon 

Jefferson Peres 

Comissao criada pelo RQS 
nO 17/96 

so, ocorrida em agosto de 1995. 

Inclusao em Ordem do Dia do PLS nO Tramitando 
46/97. 

Inclusao em Ordem do Dia do PLS n° Tramitando 
52/95. 

Inclusao em Ordem do Dia do PLS n° Tramitando 
172/97. 

Inclusao em Ordem do Dia do PLS nO Tramitando 
89/97. 

Inclusao em Ordem do Dia do PLS nO Tramitando 
122/97. 

Inclusao em Ordem do Dia do PLS nO Tramitando 
127/97. 

Inclusao em Ordem do Dia do PLS n° Tramitando 
198/97. 

Tramitaçao conjunta das PEC nOs 3 e Prejudicado (art 
20/97. 334, "b", do RISF) 

Prorrogaçao do prazo concedido 
àquele Órgao técnico por mais seis 
meses. 
Novo prazo: 15.08.98. 
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1.ü77/97 

1.078/97 

1.079/97 

1.080/97 

1.081/97 

1.082/97 

1.083/97 

1.084/97 

1.085/97 

1.086/97 

1.087/97 

1.088/97 

Comissa<> criada pelo RQS 
nO 201/95 

Lideres 

Lideres 

Freitas Neto 

Lideres 

Albino Boaventura 

Ronaldo Cunha Lima 

Lideres 

Lideres 

Lideres 

Eduardo Suplicy 

José Bianco 

Prorrogaçao do prazo concecido Aprovado 
àquele Órgao Técnico por mais seis 
meses. 
Novo prazo: 15.08.98 

Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS nO 158/97. 

Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS nO 159/97. 

Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discussa<> e votaçao da redaçao final 
do PRS nO 151/97. 

Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado . 
PLS nO 243/97-Complementar. 

Inserçao em ata de um voto de profun- Aprovado 
do pesar pelo falecimento do escritor 
goiano Bemardo ~Iis, membro da Aca-
demia Brasileira de Letras, ocorrido no 
dia 30 de novembro de 1997. 

Invemo da Ordem do Dia da Sessao Aprovado 
Deliberativa Extraordinária do dia 
4.12.97, às 10:00 horas, a fim de que 
as matérias constantes dos itens 3 
(PRS 158/97) e 4 (PRS 159/97) sejam 
submetidas ao Plenário em 1° e 2° lu-
gares, respectivamente. 

Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS nO 165/97. 

Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS nO 160/97. 

Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PLC nO 67/97 (3.553/97, na Casa de 
origem). 

Pedido de informaçOes ao Ministro do Aprovado pela 
Planejamento relacionadas a financia- Mesa em 11 .12.97 
mentos do BNDES. Aguardando infor-

mações 

Pedido de informações ao Ministro do Aprovado pela 
Planejamento e Orçamento sobre os Mesa em 11 .12.97 
grupos de trabalho no âmbito do PLA- Aguardando infor-
NAFLORO (Estado de RondOnia). maçOes 
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1.090197 

1.091/97 

1.092/97 

1.093197 

1.094/97 

1.095/97 

1.095-A197 

1.096/97 

1.097/97 

1.098197 

1.099/97 

1.100/97 

Lúcio AlcAntara 

Lideres 

Lideres 

Lideres 

Lideres 

Albino Boaventura 

Onofre Quinan 

Republicaçao da Resoluçao nO 123197, Aprovado 
do Senado Federal, tendo em vista 
retificaçAo de erro material, substituin-
do-se no art 4° a expressa0 ·Estado 
de sao Paulo" pela expressa0 ·Estado 
do Ceará". 

Urgência, art 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS nO 166197. 

Urgência, art 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS nO 167/97. 

Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS nO 168/97. 

Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS nO 169/97. 

Homenagens de pesar pelo faleci- Aprovado 
mento do ex-Senador goiano, Benedito 
Ferreira. 

Registro nos anais da Casa de voto de Aprovado 
pesar pelo falecimento do ex-Senador 
Benedito Ferreira, ocorrido em Goia-
nia. 

Jefferson Peres Dispensa de interstlcio para o Parecer Aprovado 
nO 802197, a fim de que conste da Or-
dem do Dia da sessao seguinte 
(10.12.97). 

Joel de Hollanda Dispensa de interstlcio e prévia distri- Aprovado 
buiçao de avulsos do Parecer n° 
818/97, a fim de que conste da Ordem 
do Dia da próxima ses&ao (10.12.97). 

Otoniel Machado e Ronaldo Dispensa de interstlcio e prévia distri- Aprovado 
Cunha Lima buiçao de avulsos do Parecer nO 

819/97, a fim de que conste da Ordem 
do Dia da próxima sessao (10.12.97). 

Pedro Simon e Jader Bar- Dispensa de interstlcio para a inclu&ao, Retirado (RQS nO 
balho em Ordem do Dia, · da Proposta de 1.100/97) 

Emenda à Constituiçao nO 37/97. 

Pedro Sirnon Retirada, em caráter definitivo, do Re- Deferido 
querimento nO 1.099/97. 
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1.102/97 lideres 

1.103197 Ney Suassuna 

1.104197 José Eduardo Dutra 

1.105197 Jonas Pinheiro 

1.106197 Ney Suassuna 

1.107/97 Júnia Marise 

1.108/97 Ronaldo Cunha lima 

1.109/97 lideres 

1.110/97 lideres 

1.111/97 lideres. 

1.112/97 José Eduardo Dutra 

Urgência, aFt. 336, "b", do RISF, para o 
PlS nO 216/97. 

Urgência, aFt. 336, "b", para o PlC nO Aprovado 
58/97 (1.530/97, na Casa de origem). 

Inversao da Ordem do Dia da sessAo Aprovado 
do dia 9.12.97, a fim de que a matéria 
constante do item 6 (PRS 156197) seja 
submetida ao Plenário após o item nO 
3. 

Adiamento da discussAo do PDl nO Aprovado 
62/97, a fim de ser reexaminado pela 
ComissAo de RelaçOes Exteriores e 
Defesa Nacional. . 

Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado 
discussAo e votação da redaçAo final . 
do PRS nO 153197. 

Dispensa de publicaçao para imediata Aprovado . 
discussAo e votação da redaçAo final 

. do PRS nO 156197. 

CriaçAo de uma ComissAo · Extema. Aprovado .,. 
para representar o Senado Federal Foram designadas 
nas comemoraçOes do Centenário de as Senadoras Júnia 
Belo Horizonte, a realizar-se no dia Marise, Regina As-
12.12.97. ' , sumpçao e o Sena-

dor Francelino Pe
reira. 

Dispensa de publicaçao ~, imed~ta. ~rovado 
discussao e votação da redaçAo final 
.do PRS nO 126/97-CN. 

. I)rgência, aFt. 336, "b", do RISF, para .~ , Aprovado 
PRS. nO 171197. 

Urgência, aFt. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS nO 172/97. 

Urgência, aFt. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
·PlC nO 55197. 

Destaque para votação em separado Aprovado 
da Emenda nO 8 ao PlS nO 216/97. 
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Pedido de informaçOes ao Ministro 
Saúde, através da Secretaria Nacional Mesa em 11 .12.97 
de ASsistência à Saúde, com objetivo Aguardando aten-
de avaliar a gestao dos serviços de dimeoto 
assistência da rede pública hospitalar e 
ambulatorial, prestadas pelas Secreta-
ria de Saúde dos Estados e do Distrito 
Federal. 

1.114197 Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PLC nO 72/97-Complementar. 

1.115197 Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS nO 177/97. 

1.116/97 Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS n° 176/97. 

1.117/97 Lideres Urgência, art. 336, "b", do RISF, para o Aprovado 
PRS nO 178197. 

1.118197 cartos P8troclnio Dispensa de publicaçAo para imediata Aprovado 
discussAo e votaçao da redaçAo final 
do PDL nO 90197. 

1.119/97 Geraldo Melo Dispensa de publicaçAo para imediata Aprovado 
discussAo e votaçao da redaçAo final 
do PDL nO 91/97. 

1.120197 cartos P8troclnio Dispensa de publicaçAo para imediata Aprovado 
discussAo e votaçao da redaçAo final 
do PDL n° 92/97. 

1.121/97 cartos· Patroclnio Dispensa de publicaçAo para imediata Aprovado 
. discussAd e votaçao da redaçAo final 

do PDL nO 101/97. 

1.122/97 . cartos P8troclnio Dispensa de publicaçAo para imediata Aprovado 
discussAo' e votaçao da redaçAo final 
do PDL n° 103/97. 

, , 

1.123/97 José Eduardo Dutra Pedido de informaçOes ao Ministro do Aprovado pela 
Planejamento e Orçamento sobre os Mesa em 11.12.97 
itens de remuneraçAo previstos nos Aguardando Infor-
contratos firmados pelo BNDES com maçOes 
as empresas responsàveis pela mo-
delagem de venda das empresas es-
tatais, federais ou estaduais, em cada 
setor de atividades destas. 
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a.3) de licença 

prazQ 
121 (cento e vinte e um) art. 43, li, 
do RISF, a fim de tratar de interesses 
particulares. 
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1/93 Ney Maranhão 

h) Proposta de Fiscalização e Controle 

De sessões legislativas anteriores 

Levantar os reais números das contas pú
blicas de 1993 e nos últimos cinco exercí
cios, em face ao desencontro dos números 
apresentados pelo Ministério da Fazenda, 
Governos Estaduais e Empresas Estatais, 
segundo divulgado pela imprensa. 

445 

Prejudicado em 
17.2.97, em virtude da 
criação da CPI destina
da a apurar irregulari
dades relacionadas a 
autorização, emissão e 
negociação de Utulos 
públicos, estaduais e 
municipais, nos exercí
cios de 1995 e 1996 
(AOS 1.101196). 



i) Pareceres 

Comissão Diretora 224 
ComissAo de Assuntos Econômicos . 143 
ComissAo de Assuntos Sociais 77 
ComissAo de Constituiçao, Justiça e 140 
Cidadania 
Comissão de Educação 63 
ComissAo de Relações Exteriores e Defesa 64 
Nacional 
ComissAo de Serviços de Infra-Estrutura 15 
CCJ/CAElCAS (em conjunto) 1 
ComissAo Temporária Especial (Código Civil) 2 

SUB-TOTAL 729 . 

Orais 61 

TOTAL 790 

1.1 - emitidos pelas Comissões e lidos em Plenário 

i.1.1 - COMISSÃO DIRETORA 

.' 

101/96-
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88 Ronaldo Cunha Lima Redação final do PRS 28/97. 
89 Ronaldo Cunha Lima Redação final do PRS 27/97 
90 Ronaldo Cunha Lima Redação final do PRS 29/97. 
91 Ronaldo Cunha Lima Redacao final do PRS 26/97. 
98 . Flaviano Melo PR 10/95-CN. 
99 Ronaldo Cunha Lima Redação final do PRS 40/97. 
101 Geraldo Melo Red. final do PLC 110/94. 
102 Geraldo Melo PR 1/95-CN - RQS 235/97. 
128 Geraldo Melo Redacao final do PRS 39/97. 
129 Ronaldo Cunha Lima Redacao final do POS 110/96. 
130 Ronaldo Cunha Lima Redação final do POS 12/97. 
131 Ronaldo Cunha Lima Redação final do POS 17/97. 
132 Ronaldo Cunha Lima Redação final do PR nO 10/95-CN. 
147 Geraldo Melo Redação final do PRS 45/97. 
148 Geraldo Melo Redação final do PRS 46/97. 
152 Ronaldo Cunha Lima PRS 42/97 (tram. em conjunto com o PRS 

119/95). 
172 Ronaldo Cunha Lima Redacao final do POS 24/97. 
180 Ronaldo Cunha Lima Redacao final do PRS 51/97. 
181 Ronaldo Cunha Lima Redação final do PRS 56/97. 
182 Ronaldo Cunha Lima Redação final, do POS 31/97. 
183 Ronaldo Cunha Lima Redação final do POS 32/97. 
184 Ronaldo Cunha Lima Redação final do POS 33/97. 
195 Júnia Marise Redação final do PRS 57/97. 
208 Ronaldo Cunha Lima Redação final do PLC 88/96. 
209 Geraldo Melo Redação final das emendas do Senado ao 

PLC 44/95. 
225 Joel de Hollanda Redacao final do PRS 59/97. 
226 Emilia Fernandes Redacao final do PRS 52/97. 
229 Carlos Patrocinio Redacao final do POS 34/97. 
230 Carlos Patroclnio Redacao final do POS 35/97. 
231 Flaviano Melo Redacao final do PRS 60/97. 
232 Carlos Patrocinio Redacao final do PRS 61/97. 
233 Carlos Patrocinio Redação final do Substitutivo do Senado ao 

PLC 81/94. 
260 Lúdio Coelho Redação final do PRS 66/97. 
294 Lucidio Portella Redação final do PRS 67/97. 
295 Lucldio Portella Redacao final do PRS 68/97. 
305 Ronaldo Cunha Lima Redação final do POS 13/97. 
306 Ronaldo Cunha Lima Redacao final do POS 21/97. 
307 Ronaldo Cunha Lima Redação final do POS 25/97. 
312 Ronaldo Cunha Lima Redação final do PRS 73/97. 
313 Ronaldo Cunha Lima Redação final do PRS 74/97. 
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Substitutivo do 
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i.1.2 - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
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i.1.3 - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
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---------

i.1.4 - COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO, JUSTiÇA E CIDADANIA 

457 

------------------~---~ 



em conjunto com o 

( tramo conj. com o PLS 
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550 Roberto Freire PLS 55/97 . . 
551 José Fogaça PLS 77/97. 
552 Edison Lobão PLS 93/97. 
561 José Eduardo Dutra PLC 74/96. 
Oral Bernardo Cabral RQS 828/97. 
568 RamezTebet PLS 67/96. 
569 RamezTebet PLS 99/96. 
570 Esperidião Amin PLS 169/96. 
571 Josaphat Marinho PLS 173/96. 
572 José Eduardo Dutra PLC 73/95. 
573 RamezTebet PLC 39/96, tramito conj. com PLS 44/96. 
574 José Eduardo Dutra PLC 41/96. 
575 Lúcio Alcântara PLC 99/96. 
576 Romeu Tuma PLC 10/97. 
590 José Bianco PLS 235/95. 
595 Beni Veras Emendas de Plenário ao Substitutivo da 

PEC nO 33/96. 
596 Beni Veras Redação final da PEC N° 33/96. 
601 Renan Calheiros PEC 25/97. 
606 José Bianco Emendas da Câmara ao PLS 273/91. 
610 Josaphat Marinho PLS 43/95. 
612 José Fogaça PLS 1/96. 
629 Josaphat Marinho Consulta n° 2/96. 
641 Lúcio Alcântara PLS 75/96. 
643 F rancelino Pereira PLC 10/94. 
662 RamezTebet PLC 48/97. 
663 Lúcio Alcântara PLS 25/97 - Complementar. 
667 Jefferson Peres PLC 13/97. 
669 José Ignácio Ferreira PLC 33/97. 
681 Jefferson Peres PEC 63/95. 
688 Edison Lobão PLC 29/97. 
689 Edison Lobão PLC 30/97. 
690 Antônio Carlos Valadares PLS 198/96. 
691 Lúcio Alcântara PLS 199/96. 
704 Lúcio Alcântara PLS 154/96. 
707 Renan Calheiros Redação da PEC 25/97 para o 2° turno. 
715 Guilherme Palmeira PLC 77/93 - Complementar. 
718 Esperidião Amin PEC 25/95 (tram. em conj. com a PEC 

30/95). 
719 José Fogaça Emendas de Plen. ao PLS 87/96. 
720 Romeu Tuma PLC 21/97. 
722 Edison Lobão PLC 36/97. 
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i.1.5 - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
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i.1.6 - COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 
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i.1.7 - COMISSÃO DE SERViÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

i.1.8 - Em conjunto (CCJ/CAE/CAS) 

537 8eni Veras (CCJ), 
Dias (CAE) e 
Júnior(CAS) 
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1.1.9 -, Comlsslo Especial (Código Civil) 

1.2 - proferidos oralmente em Plenário 
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55197 

56197 

F.8 - Mensagens recebidas do Sr. Presidente da República 
(Art. 52, V, da Constituição Federal) 

50/97 

138197 

143197 

Solicita seja autorizada a contratação de opa- Transformada no 
raçao de crédito externo, no valor equivalente 12/97 (Parecer oral da CAE 
a até trezentos e cinqoenta milhOes de d61a- - Relator: Sen. Ademir M
res norte-americanos, de principal, entre a drade) 
República Federativa do Brasil e o Banco In- ResoIuçAo n° 6, de 26.1.97 
teramericano de Desenvolvimento - BIO, des-
tinada a financíar, parcialmente, o Projeto de 
Reforço à Reorganizaçao do Sistema Único 
de Saúde - REFORSUS, a ser executado pelo 
Ministério da Saúde. 

Solicita seja autorizada a contrataçao de ope- Transformada no PRS nO 
raçao de crédito externo, no valor equivalente 26197 (Parecer nO 62197, da 
a treze milhOes e quinhentos mil marcos ale- CAE) 
mães, sendo doze milhOes e quinhentos mil Resoluçao nO 26, de 
marcos alemães como empréstimo e um mi- 13.3.97 
IMo de marcos alemaes a titulo de contribui-
çao financeira nao reembolsável, entre o Es-
tado da Bahia e o Kreditanstalt fOr Wiederau-
fbau - KfW, destinada ao financiamento, par-
cial, do Projeto de Saneamento Básico do 
Estado da Bahia, Fase li, a ser executado 
pela Companhia de Engenharia Rural da 
Bahia - CERB. 

Solicita seja autorizada a contrataçao de ope- Transformada no PRS nO 
raçao de crédito externo, com ;:o garantia da 26197 (Parecer n° 60197, da 
República Federativa do Brasil, no valor de CAE) 
dezoito milhOes de marcos alemães, de prin- Resoluçao nO 24, de 
cipal, entre o Estado do Paraná e o Kredi- 13.3.97 
tanstalt fOr Wiederaufbau - KFW, destinada 
ao financiamento, parcial, do Projeto Proteçao 
da Floresta Atlântica do Estado do Paraná. 

Nos termos do § 1° do inciso 11 do art. 6" da Transformada no POL nO 
Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, enca- 34197 (Parecer nO 219/97, 
minha a programação monetária relativa ao da CAE) 
primeiro trimestre de 1997, com estimativas Projeto aprovado e remeti
das faixas de variação dos principais agrega- do à Câmara dos Deputa
dos monetários, análise da evoluçao da eco- dos em 20.5.97 
nomia nacional prevista para o trimestre e 
justificativas pertinentes. 

Em 26.2.97, foi recebido o Oficio nO 397/97, do Banco Central do Brasil, com parecer técnico. 
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60/97 153/97 

~/97 172197 

66/97 255/97 

72/97 290/97 

~3/97 291/97 

Encaminha o demonstrativo das emissões do Arquivada definitivamente 
real referentes ao trimestre outubro-<lezembro em 6.2.97 
de 1996, as razOes delas determinantes e a 
posiçao das reservas internacionais a elas 
vinculadas. 

Solicita seja autorizada a contrataçao de ope- Transformada no PRS n° 
raçao de crédito externo, no valor equivalente 45/97 (Parecer nO 104/97, 
a até cem milhOes de dólares norte- da CAE) 
americanos, de principal, com garantia da Resoluçao nO 31, de 
República Federativa do Brasil, entre o Go- 22.4.97 
vemo do Estado da Bahia e o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento 
- BIRD (Banco Mundial), destinada ao financi-
amento parcial do Projeto de Gerenciamento 
e Desenvolvimento da Infra-estrutura Munici-
pal da Bahia - PRODU R. 

Solicita autorização para a República Federa- Transformada no PRS nO 
tiva do Brasil contratar operação de crédito 27/97 (Parecer nO 81/97, da 
externo, no valor de trinta bilhOes, oitocentos CAE) 
e vinte milhões de ienes, de principal, desti- Resoluçao n° 25, de 
nada a financiar, parcialmente, o Projeto do 13.3.97 
Trem Metropolitano de Fortaleza - METRO-
FOR. 

Solicita seja autorizada a contrataçao de ope- Transformada no PRS n° 
ração de crédito externo, com garantia da 29/97 (Parecer nO 83/97, da 
Uniao, no valor em ienes equivalente a qua- CAE) 
renta e oito milhOes de dólares norte- Resolução nO 27, de 
americanos, de principal, entre o Governo do 13.3.97 
Estado de Tocantins e o Export Import Bank o, Japan - JEXIM, destinada a financiar parci-
almente o Programa de Gerenciamento da 
Malha Rodoviária Estadual. 

Solicita seja autorizada a contrataçao de ope- Transformada no PRS n° 
ração de crédito externo, com garantia da 57/97 (Parecer n° 175/97, 
Uniao, no valor equivalente a até quarenta e da CAE) 
dois milhOes de dólares norte-americanos, de Resoluçao nO 38, de 8.5.97 
principal, entre o Governo do Estado do Cea-
rá e o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento - BID, destinada ao financiamento par-
cial do Programa de Apoio às Reformas Soci-
ais para o Desenvolvimento de Crianças e 
Adolescentes no Estado do Ceará - PROA-
RES. 

2 Em 12.3.97, foi recebido o Oficio n° 573/97, do Banco Central do Brasil, com parecer técnico. 
3 Em 17.4.97, foi anexado, ao processado da Mensagem, o Oficio n° 972/97, do Banco Central. 
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75/97 293/97 

76/97 294/97 

45681 /97 354/97 

84/97 360/97 

383/97 

Solicita seja a contrataçao ope
raçao de crédito externo no valor de cinqOenta 
e um bilhões, setecentos e cinqOenta milhões 
de ienes, equivalentes a quatrocentos e cin
qOenta milhões de dólares norte-americanos, 
de principal, entre a República Federativa do 
Brasil e o Export /mport Bank of Japan - JE
X/M, destinada ao financiamento do Projeto 
de Duplicaçao da Rodovia sao Paulo
Curitiba-Florianópolis. 

no 
39/97 (Parecer nO 94/97, da 
CAE) 
Resoluçao nO 30, de 
15.4.97 

Solicita seja autorizada a contrataçao de ope- Transformada no PRS nO 
raçao de crédito externo no valor equivalente 76/97 (Parecer nO 310/97, 
a até duzentos e setenta e cinco milhões de da CAE) 
dólares norte-americanos, entre a República Resoluçao nO 56, de 
Federativa do Brasil e o Banco Interamericano 12.6.97 
de Desenvolvimento - BID, destinada a finan-
ciar parcialmente o Projeto de Modemizaçao 
da Rodovia Femao Dias (BR-381) - 2· Etapa. 

Solicita seja autorizada a contrataçao de ope- Transformada no PRS nO 
raçao de crédito externo, pela República Fe- 46/97 (Parecer nO 105/97, 
derativa do Brasil, no valor equivalente a até da CAE) 
trezentos milhões de dólares norte- Resoluçao n° 32, de 
americanos, de principal, destinada a financi- 22.4.97 
ar o Programa de Crédito MultisetoriaL 

Solicita seja autorizada a contrataçao de ope- Transformada no PRS nO 
raçao de crédito externo, com garantia da 177/97 (Parecer nO 845/97, 
República Federativa do Brasil, no valor equi- da CAE) 
valente a vinte e três bilhões, seiscentos e Resoluçao n° 135, de 
oitenta e seis milhões de ienes japoneses, 12.12.97 
entre o Governo do Estado do Paraná e o 
Fundo de Cooperaçao EconOmica Ultramari-
na, destinada ao financiamento parcial do 
Projeto de Saneamento Ambiental do Estado 
do Paraná, a ser executado pela Companhia 
de Saneamento do Paraná - SANEPAR 

Solicita a ampliaçao do limite do valor autori- Transformada no PRS nO 
zado pela Resoluçao nO 57, de 1995, do Se- 69/97 (Parecer nO 258/97, 
nado Federal, para o prosseguimento do Pro- da CAE) 
grama de Emissao e Colocaçao de Trtulos de Resoluçao nO 51, de 
Responsabilidade do Tesouro Nacional no 10.6.97 
Exterior. 

Solicita seja autorizada a contrataçao de ope- Transformada no PRS n° 

8.10.97, foi anexado, ao seu procesado, o Oficio n° 2.946/97, do Banco Central. 
17.4.97, foi anexado, ao processado da Mensagem, o Oficio n° 968/97, do Banco Central. 
9.12.97, foi anexado, ao seu processado, o Oficio nO 3.659/97, do Banco CentraL 
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8987/97 379/97 

94/97 477/97 

95/97 478/97 

97/97 486/97 

1011 106/97 649/97 

raçao de crédito externo, com da 
Uniao, no valor de seis bilhOes e vinte milhOes da CAE) 
de ienes japoneses, entre o Governo do Esta- Resoluçao nO 50, de 3.6.97 
do do Ceará e o Fundo de Cooperaçao Eco-
nOmica Ultramarina, destinada ao financia-
mento, parcial, do Projeto de Energia Eólica 
do Ceará. 

Encaminha contra~o celebrado entre a Caixa Transformada no PRS nO 
EconOmica Federal e o Estado de Minas Ge- 51/97 (Parecer nO 162/97, 
rais, no âmbito do Programa de Apoio á Re- da CAE) 
estruturaçao e ao Ajuste Fiscal dos Estados, Resoluçao n° 34, de 6.5.97 
destinado á capitalizaçao do Banco de Crédito 
Real de Minas Gerais SA - CREDIREAL 

Solicita seja autorizada a contrataçao de ope- Transformada no PRS nO 
raçao de crédito extemo, no valor equivalente 70/97 (Parecer nO 259/97, 
a doze milhOes, seiscentos e setenta mil, oi- da CAE) 
tenta e três dólares norte-americanos e no- Resoluçao nO 52, de 
venta e cinco centavos, de principal, entre o 10.6.97 
Govemo da República Federativa do Brasil e 
um consórcio bancário liderado pelo Banque 
Paribas, destinado ao Programa de Reapare-
Ihamento da Marinha, para financiamento de 
oitenta e cinco por cento do custo de importa-
çao de cinco helicópteros, de seus acessórios 
e peças de reposiçao, de origem francesa, e 
cem por cento do prêmio de seguro da CO-
FACE. 
A Comissao de Assuntos EconOmicos. 

Encaminha, nos termos do inciso 11 do art. 7° Arquivada definitivamente 
da Lei nO 9.069, de 1995, o demonstrativo das em 2.5.97 
emissões do real referentes ao trimestre de 
janeiro a março de 1997, as razOes delas de-
terminantes e a posiçao das reservas intema-
cionais a elas vinculadas. 

Encaminha, nos termos do § 1° do inciso \I do Transformada no PDL nO 
art. 6° da Lei nO 9.069, de 29 de junho de 35/97 (Parecer n° 220/97, 
1995, a Programaçao Monetária relativa ao da CAE) 
segundo trimestre de 1997, com estimativas Projeto aprovado e remeti
das faixas de variaçao dos principais agrega- do á Câmara dos Deputa
dos monetários, análise da evoluçao da eco- dos em 20.5.97 
nomia nacional prevista para o trimestre e 
justificativas pertinentes. 

Encaminha, nos termos do art. 52 da Consti- Transformada no PRS nO 

7 Em 17.4.97, foi anexado, ao processado da Mensagem, o Oficio nO 970/97, do Banco Centrai. 
8 Anexada ao processado do Projeto de Resolução nO 133, de 1996. 
9 Em 16.4.97, foi anexado, ao processado da Mensagem, o Oficio nO 958/97, do Banco Centrai. 
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108/97 651/97 

1213109/97 672/97 

14115/97 730/97 

15116/97 731/97 

tuiçao Federal, contratos celebrados entre a 
União e o Estado de Sêo Paulo, no ambito do 
Programa de Apoio à Reestruturaçao e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados. 

Solicita seja áutorizada a contrataçêo de ope
raçao de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor de 
trinta e nove milhOes de dólares norte
americanos, entre o Governo do Estado de 
Pernambuco e o Banco Internacional para 
Reconstruçao e Desenvolvimento - BIRD 
(Banco Mundial), destinada ao financiamento, 
parcial, do Projeto de Combate à Pobreza 
Rural no Estado de Pernambuco. 

Encaminha contrato celebrado entre a Caixa 
EconOmica Federal e o Estado do Rio de Ja
neiro, com garantia da Uniêo, no ambito do 
Programa de Apoio à Reestruturaçao e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados. 

Solicita seja autorizada a contrataçao de ope
raçao de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor equi
valente a até dois milhOes e seiscentos mil 
dólares norte-americanos, de principal, entre 
a Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS e 
o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento 
da Bacia do Prata - FONPLATA, destinada ao 
financiamento parcial do Projeto de Arnplia
çao do Hospital de Pronto Socorro de Porto 
Alegre. 
Solicita seja autorizada a contrataçao de ope
raçao de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor equi
valente a até um milhêo, cento e quarenta e 
três mil dólares norte-americanos, de princi
pal, entre a Prefeitura Municipal de Porto Ale
gre - RS e o Fundo Financeiro para o Desen
volvimento da Bacia do Prata - FONPLATA, 
destinada ao financiamento parcial do Pro
grama Preservaçao do Meio Ambiente Natural 
e Recuperaçao de Areas Degradadas da Ba
cia do Arroio do Dilúvio. 

10 Em 9.7.97, foi anexado, ao seu processado, o Oficio n° 2.024/97, do Banco Central. 
11 Anexada ao processado do Projeto de Resolução nO 140, de 1996. 
12 Anexada ao processado do Projeto de Resolução nO 15, de 1997. 
Il Em 13 .6.97, foi anexado, ao seu processado, o Oficio nO 1.679/97, do Banco Central. 
14 Em 17.7.97, foi anexado, ao seu processado, o Oficio n° 2.172/97, do Banco Central. 
IS Em 17.7.97, foi anexado, ao seu processado, o Ofic io nO 2.173/97, do Banco Central. 
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86/97 (Parecer nO 376/97, 
da CAE) 
Resoluçao n° 118, de 
21.11 .97 

Transformada no PRS n° 
87/97 (Parecer n° 376/97, 
da CAE) 
Resoluçao nO 70, de 
24.7.97 

Transformada no PRS n° 
79/97 (Parecer n° 327/97, 
da CAE) 
Resoluçao n° 61, de 
24.6.97 

Transformada no PRS nO 
104/97 (Parecer nO 423/97, 
da CAE) 
Resoluçao nO 77, de 
28.8.97 

Transformada no PRS n° 
105/97 (Parecer nO 424/97, 
da CAE) 
Resoluçao n° 78, de 
28.8.97 



120/97 510/97 

124/97 757/97 

126/97 800/97 

128/97 811/97 

135/97 865/97 

Solicita seja autorizada a operação. financeira 
que visa ao reescalonamento de créditos bra
sileiros junto à República Argentina, nos ter
mos do contrato firmado em 20 de maio de 
1997. 

Solicita seja autorizada operação financeira 
que visa o reescalonamento de créditos bra
sileiros junto à República do Suriname, na 
forma do Acordo assinado em 10 de janeiro 
de 1996. 

Solicita seja autorizada a contratação de ope
ração de crédito extemo no valor equivalente 
a até sessenta milhOes de dólares norte
americanos, de principal, entre a República 
Federativa do Brasil e o Banco Intemacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, destinada ao financiamento parcial do 
Projeto de Apoio ao Desenvolvimento de Tec
nologia Agropecuária para o Brasil - PRODE
TAB. 

Solicita seja autorizada a contratação de ope
ração de crédito extemo no valor equivalente 
a vinte e cinco milhOes de dólares norte
americanos, de principal, entre a República 
Federativa do Brasil e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BID, destinada ao fi
nanciamento parcial do Programa Rede de 
Pesquisa e Desenvolvimento de Politicas PÚ
blicas (Rede lpea). 

Solicita seja autorizada a contratação de ope
ração de crédito externo, no valor equivalente 
a até noventa milhOes de dólares dos Estados 
Unidos, de principal, entre a República Fede
rativa do Brasil e o Banco Intemacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, 
destinada ao financiamento, parcial, do Pro
jeto Piloto de Alivio á Pobreza e Reforma 
Agrária. 

Encaminha, nos termos do § 1° do inciso 11 do 
art. 6° da Lei nO 9.069, de 29 de junho de 
1995, a programação monetária relativa ao 
terceiro trimestre de 1997, com estimativas 
das faixas de variação dos principais agrega
dos monetários, análise da evolução da eco
nomia nacional prevista para o trimestre e 
justificativas pertinentes. 
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Transformada no PRS nO 
96/97 (Parecer nO 400/97, 
da CAE) 
Resolução n° 84, de 
10.9.97 

Transformada no PRS nO 
88/97 (Parecer nO 377/97, 
da CAE) 
Resolução n° 71, de 
24.7.97 

Transformada no PRS nO 
106/97 (Parecer nO 425/97, 
da CAE) 
Resolução n° 88, de 
18.9.97 

Transformada no PRS nO 
89/97 (Parecer nO 378/97, 
da CAE) I 
Resolução n° 67, de i 
22.7.97 I 

Transformada no PDL nO 
61/97 (Parecer nO 397/97, 
da CAE) 
Projeto aprovado e remeti 
do à Câmara dos Deputa 
dos em 13.8.97 

I 
I 
I 



137/97 867/97 

16138/97 _ _ .-926/97 

144/97 959/97 

961/97 

153/97 1.005/97 

154/97 1.006197 

Encaminha, nos termos do inciso 11 do art. 7" Arquivada definitivamente 
da lei nO 9.069, de 1995, o demonstrativo das em 6.8.97 
emissões do Real referentes ao trimestre 
abril-junho de 1997, as razOes delas determi-
nantes e a posiçao das reservas intemacio-
nais a elas vinculadas. 

. Solicita retificaçao da Resoluçao n° 30, de Transformada no PRS nO 
1997, que autoriza a República Federativa do 109/97 (Parecer n° 436/97, 
Brasil a contratar operaçao de crédito extemo da CAE) 
no valor de cinqOenta e um bilhões, setecen- Resoluçao n° 83, de 4.9.97 
tos e cinqOenta milhões de ienes, equivalen-
tes a quatrocentos e cinqOenta milhões de 
dólaTes norte-americanos, junto ao Export 
Import Bank of Japan - JEXIM, destinada ao 
financiamento do Projeto de Duplicaçao da 
Rodovia sao Paulo-Curitiba-Florian6polis. 

Encaminha, nos termos do inciso 11 do art. 7° Arquivada definitivamente 
da lei n° 9.069, de 1995, o demonstrativo das em 2.9.97 
emissOes do Real referente ao mês de julho 
de 1997, as razOes delas determinantes e a 
posiçao das reservas intemacionais a elas 
vinculadas. 

Solicita seja autorizada a contrataçao de ope- Transformada no PRS nO 
raçao de crédito extemo, com garantia da 125/97 (Parecer nO 524/97, 
Uniao, no valor equivalente a até cinqOenta e da CAE) 
cinco milhOes e quatrocentos e seis mil dóla- Resoluçao nO 101, de 
res norte-americanos, entre o Istituto Bancario 22.10.97 
San Paolo di Torino S.p.A e o Govemo do 
Estado do Mato Grosso, destinada ao financi-
amento, parcial, da aquisiçao de bens e servi-
ços - importaçao e construçao de pontes de 
concreto - no ambito do Programa de Pereni-
zaçao de Travessias do Estado. 
Solicita seja autorizada a contrataçao de ope- Transformada no PRS nO 
rações de crédito extemo, entre a República 127/97 (Parecer nO 565/97, 
Federativa do Brasil e o Brasilian American da CAE) 
Merchant Bank, destinadas ao financiamento Resoluçao n° 108, de 
do Programa de Reaparelhamento e Modemi- 12.11 .97 
zaçao da Força Terrestre, a ser executado 
pelo Ministério do Exército. 
Solicita seja autorizada a contrataçao de ope- Transformada no PRS nO 
raçOes de crédito extemo, entre a República 128/97 (Parecer n° 566/97, 
Federativa do Brasil e o Brasilian American da CAE) 
Merchant Bank, destinadas ao financiamento Resoluçao n° 109, de 
do Programa de Reaparelhamento e Modemi- 12.11 .97 
zaçao da Força Terrestre, a ser executado 
pelo Ministério do Exército. 

16 Anexada ao processado do Projeto de Resolução n° 39, de 1997. 
17 Em 11.9.97, foi anexado, ao seu processado, o Oficio nO 2.758/97, do Banco Central. 
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164/97 1.061/97 

166/97 1.093/97 

167/97 1.103197 

18168/97 1.094/97 

169/97 1.144/97 

opa
raça<> de crédito externo, no valor de cin
qOenta milhOes de dólares norte-americanos, 
entre a República Federativa do Brasil e a 
empresa húngara Medicor Comercial S.A., 
destinados às Organizações Militares de Saú
de do Ministério do Exército. 

Solicita seja autorizado a contraçao de opera
çao de crédito extemo, no valor de oito mi
IhOes, oitocentos e setenta e cinco mil e trinta 
dólares norte-americanos e nove centavos, de 
principal, entre a República Federativa do 
Brasil e o consórcio integrado pelo Banque 
Paribas e o Barclays Bank PlC, destinada o 
Programa de Reaparelhamento da Marinha. 

Encaminha a programaçao monetária relativa 
ao 4° trimestre de 1997, com estimativas das 
faixas de variaçao dos principais agregados 
monetários, análise da evoluçao da economia 
nacional prevista para o trimestre e justificati
vas pertinentes. 

no 
156/97 (Parecer nO 768/97, 
da CAE) 
Resoluçao n° 125, de 
10.12.97 

Transformada no PRS nO 
144/97 (Parecer n° 683/97, 
da CAE) 
Resoluçao n° 115, de 
19.11 .97 

Transformada no PDl n° 
104/97 (Parecer nO 624/97, 
da CAE) 
Projeto aprovado e remeti
do à Câmara dos Deputa
dos em 16.10.97 

Encaminhando, nos termos do inciso 11 do art. Arquivada definitivamente 
7° da lei nO 9.069, de 1995, o demonstrativo em 3.10.97 
das emissOes do real referente ao mês de 
agosto de 1997, as razOes del",~ determinan-
tes e a posiçao das reservas intemacionais a 
elas vinculadas. 

Encaminha, nos termos do art. 52 da Consti
tuiçao Federal, termo aditivo ao contrato cele
brado entre a Caixa EconOmica Federal e o 
Estado do Rio de Janeiro, com a garantia da 
Uniao, no âmpito do P,iqgrama . de . ~io à 
Reestruturaça<> e ao Ajuste Fiscal dos Esta-
dos. ' . 

Solicita seja autorizada a .contrataçap de opa
raça<> de crédito extemo, no valor equivalente 
a até trezentos milhOes de dólares norte
americanos, de principal, entre a Rep~blica 
Federativa do Brasil e o Banco ln'têhi8cional 
para Reconstruçao e Desenvolvimehto -

, BIRD, destinada ao financiamento, ParCIal, do 
Projeto de Restauraçao e DescentralizaçAo 
de Rodovias Federais, a ser executado pelo 
Departamento Nacional de Estradas de Ro
dagem - DNER. 

Tramitando 

Transformada no PRS n° 
138/97 (Parecer nO 664/97, 
da CAE). 
Resolúçao nO '106: de 
4.11.97 

. , 
, , 

.1 Anexada ao processado do Projeto de ResoluçAo n° 79, de 1997. 
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20176197 1.192/97 

21 182/97 1.321/97 

22183/97 1.322/97 

, 
184/97 1.317/97 . , 

Solicita seja autorizada a alteração da 
luçAo nO 56, de 1997, que autoriza a UniA<> a 
contratar operaçao de crédito externo junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento -
BIO, no valor equivalente a até duzentos e 
setenta e cinco milhOes de dólares noite
americanos, destinada a financiar parcial-
mente o Projeto de ModemizaçAo da Rodovia 
Femão Dias (BR-381) - 2·. Etapa. 

no 
139/97 (Parecer nO 665/97, 
da CAE) 
ResoluçAo nO 103, de 
28.10.97 

Solicita seja autorizada a contratação de ope- Transformada no PRS nO 
raçao de crédito extemo, com garantia da 147/97 (Parecer n° 710/97, 
UniA<>, no valor de cinqOenta e um milhOes de da CAE) 
dólares norte-americanos, junto ao Banco ResoluçAo n° 116, de 
Intemacional para Reconstrução e Desenvol- 20.11.97 
vimento - BIRO, destinada ao financiamento, 
parcial, do Projeto de Gerenciamento de Re-
cursos Hldricos do Estado da Bahia. 

Solicita seja autorizada a contratação de ope- Transformada no PRS n° 
ração de crédito extemo, com garantia da 155/97 (Parecer n° 767/97, 
República Federativa do Brasil, no valor equi- da CAE) 
valente a até nove milhOes e seiscentos mil ResoluçAo nO 120, de 
dólares norte-americanos, de principal, entre 27.11.97 
o Govemo do Estado do Ceara e o Banco 
Intemacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento - BIRO, destinada ao financiamento 
parcial do Programa de Gerenciamento e In-
tegração dos Recursos Hldricos do Estado do 
Ceara - PROGERIRH. 

Solicita seja autorizada a contrataçao de ope- Transformada no PRS n° 
raçao de crédito extemo, com garantia da 154/97 (Parecer n° 766/97, 
República Federativa do Brasil, no valor de da CAE) 
cento e quinze milhOes de dólares norte- Resolução nO 119, de 
americanos, de principal, entre o Governo do 27.11 .97 
Estado do ceara e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BID, destinada ao fi-
nanciamento parcial do Programa Rodoviário 
do Estado do Ceara. . 

Encaminha, nos termos do inciso 11 do art. ~ Arquivada definitivamente 
da Lei nO 9.069, de 1995, o demonstrativo das em 7.11 .97 
emissOes do real referente ao trimestre julho-
setembro de 1997, as razOes delas determi-
nantes e a posiçAo das reservas intemacio-
nais a elas vinculadas. 

\9 Anexada ao processado do Projeto de Resolução nO 76, de 1997. 
20 Anexado, em 21.10.97, ao seu processado, o Oficio nO 3.178/97, do Banco Central, com parecer técnico. 
2\ Anexada, em 4.11.97, ao processado do Oficio n° S/93, de 1997. 
22 Anexada, em 4.11.97, ao processado do Oficio n° S/94, de 1997. 
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188197 

190197 

204/97 

25205197 

1.332/97 

1.380/97 

1.438/97 

1.439/97 

1.440/97 

Solicita seja autorizada a contrataçao de opa
raçao de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor equi
valente a até quarenta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos, de principal, entre 
o Governo do Estado do Mato Grosso e o 
Banco Internacional para Reconstruçao e 
Desenvolvimento - BIRO, destinada ao finan
ciamento do Projeto de Reforma do Estado. 

Solicita seja autorizada a contrataçao de opa
raçao de crédito externo :'1) valor equivalente 
a até duzentos e cinqoenta milhões de dóla
res norte-americanos, de principal, junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento -
BIO, destinada ao financiamento do Programa 
de Reforma da Educaçao Profissional. 

Solicita seja autorizada a contrataçao de opa
raçao de crédito externo, entre a República 
Federativa do Brasil e o Banco Internacional 
para Reconstruçao e Desenvolvimento -
BIRO, no valor de vinte milhOes de dólares 
norte-americanos, de principal, destinada a 
financiar, parcialmente, o Programa de Aper
feiçoamento dos Instrumentos de AtuaçAo do 
Banco Central do Brasil. 

Submete à deliberaçAo do Senado o Aditivo 
ao Acordo de Reescalonamento de DIvida 
firmado entre a República Federativa do Brasil 
e a República do Suriname em 10 de janeiro 
de 1996, em Brasllia. 

Submete à apreciaçao do Senado, nos ter
mos do art. 52, inciso V, da ConstituiçAo Fe
deral, o Acordo de Reescalonamento de Divi
da entre a República Federativa do Brasil e a 
TelecomunicaçOes do Suriname - TELESUR, 
referente ao Convênio de Crédito firmado em 
15 de dezembro de 1986. 

Encaminha cópia das traduçOes juramentadas 
dos três Acordos celebrados entre a Repúbli
ca Federativa do Brasil e a República do Ga
ba0, nos termos das Atas de Entendimentos 
no âmbito do chamado Clube de Paris. 

23 Anexada, em 6.11.97, ao processado do Oficio snS/97. 
24 Apensada, em 28.11.97, ao PRS na 96/97. 
25 Anexada, em 28.11.97, ao PRS na 3/97. 
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no 
164/97 (Parecer nO 805/97, 
da CAE) 1 
Tramitando 1 

Transformada no PRS 
150/97 (Parecer nO 740/97, 1 
daCAE) 1 
Resoluçao nO 112, 
18.11 .97 

Transformada no PRS n~ 
169/97 (Parecer nO 810/97/ 
da CAE) 
Resoluçao nO 132, d~ 
11.12.97 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Tramitando 1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

Tramitando 1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Tramitando I 
1 

1 

1 



Encaminha o demonstrativo das emissões do 
Real referente ao mês de outubro de 1997, as em 3.12.97 
razões delas determinantes e a posição das 
reservas internacionais a elas vinculadas. 
A Comissao de Assuntos EconOmicos. 

213/97 1.475/97 Solicita seja autorizada a contratação de ope- Transformada no PRS nO 
ração de crédito externo, no valor equivalente 173/97 (Parecer n° 833/97, 
a até US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões da CAE) 
de dólares norte-americanos), de principal, Tramitando 
entre a República Federativa do Brasil e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento -
BID, destinada ao financiarnento parcial do 
Programa de Restauração e Descentralização 
de Rodovias Federais. 

218/97 1.500/97 Solicita seja autorizada a contratação de ope- Tramitando 
ração de crédito externo, no valor equivalente 
a até trinta e sete milhões, cento e trinta e 
quatro mil, setecentos e setenta e sete dóla-
res norte-americanos e noventa centavos, 
pela República Federativa do Brasil junto a 
Consórcio de bancos formado pelo Banque 
Paribas, Barclays Banck Plc. e Istituto Banca-
rio San Paolo di Torino S.P.A, destinada ao 
financiamento, parcial, da importação de bens 
e serviços necessários ao Projeto de Moder-
nização das Fragatas Classe Niterói, no am-
bito do Programa de Reaparelhamento da 
Marinha. 

219/97 1.502197 Solicita seja autorizada a contratação de ope- Tramitando 
ração de crédito externo, no valor equivalente 
a vinte e um milhões, noventa e dois mil, no-
vecentos e doze libras esterlinas e vinte cen-
tavos, de principal, entre a República Federa-
tiva do Brasil e o tonsórcib integrado pelo 
Banque Paribas e o Barclays Banck Plc., des-
tinada ao financiamento de 80% (oitenta por 
cento) do valor da importação de sistemas e 
equipamentos junto a várias empresas, bem 
como de 80% (oitenta por cento) do total do 
prêmio seguro Export Credits Guarantee De-
paitment - EGGD, no ambitb do Programa de 
Reaparelhamento da Marinha. 

220/97 1.501/97 Solicita seja autorizada a contratação de ope- Tramitando 
ração de crédito externo, no valor equivalente 
a cinqüenta e sete milhões de dólares norte-
americanos, de principal, entre a República 
Federativa do Brasil e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BID, destinada ao fi-
nanciamento parcial da "Primeira Etapa do 
Programa de Modernização do Poder Execu-
tivo Federal". 
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Solicita seja autorizada a contrataçao de ope
raçao de crédito extemo, no valor equivalente 
a até US$ 155,000,000.00 (cento e cinqOenta 
e cinco milhOes de dólares norte-americanos), 
de principal, entre a República Federativa do 
Brasil e o Banco Intemacional para Recons
truçao e Desenvolvimento - BIRD, destinada 
ao financiamento parcial do Projeto de Su
porte a Reforma do Setor Ciência e Tecnolo
gia - PADCTIIII. 
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207/97 

33/97 210/97 

4/97 88/97 

5/97 157/97 

6/97 160/97 

F.9 - Ofícios "5" 
(art. 52, VI ao IX, da Constituiçao Federal) 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal 
encaminhando cópia do acórdAo transitado 
em julgado, proferido nos autos da açao origi-
nária n° 302-4/320, e do parecer do Ministério 
Público Federal, no que conceme à declara-
çAo de inconstitucionalidade do § 5° do art. 1° 
e do § ~ do art. 3° da Lei nO 1.115, de 1988, 
do Estado de Santa Catarina. 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal Tramitando 
encaminhando cópia do acórdAo transitado 
em julgado, proferido nos autos da açao origi-
nária n° 256-7/320, e do parecer do Ministério 
Público Federal, no que conceme à declara-
çAo de inconstitucionalidade do § 5° do art. 1° 
da Lei n° 1.115, de 1988, do Estado de Santa 
Catarina. 

do Presidente C!O Supremo Tribunal Federal Tramitando 
encaminhando cópia do acórdAo transitado 
em julgado, proferido nos autos da açao origi-
nária nO 260-5/320, e do parecer do Ministério 
Público Federal, no que concerne à declara-
çAo de inconstitucionalidade do § 2° do art. 3° 
da Lei nO 1.115, de 1988, do Estado de Santa 
Catarina. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da ResoluçAo nO 69, de 1995, do 24/97 (Parecer n° 255/97, 
Senado Federal, manifestaçao acerca da soli- da CAE) 
citaçao da Prefeitura do Municlpio de sao ResoluçAo nO 22, de 
Paulo (SP), para emitir Letras Financeiras do 27.2.97 
Muriiclpio de sao Paulo - LFTMSP, cujos re-
cursos serao destinados ao giro da divida 
mobiliária venclvel no 1° semestre de 1997. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da ResoluçAo nO 69, de 1995, do 19/97 (Parecer oral: Sen. 
Senado Federal, manifestaçao daquele ÓrgAo Carlos Bezerra) 
relativa à solicitaçao do Govemo do Estado ResoluçAo nO 15, de 4.2.97 
de Mato Grosso, para que possa emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Mato 
Grosso - LFTEMT, cujos recursos serao des-
tinados ao giro da divida mobiliária, venclvel 
no 1° semestre de 1997. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando o Transformado no PRS nO 

I Em 20.11.97, passou a tramitar em conjunto com os Of. 5115,41 e 42, de 1996 e 2,3 e 30, de 1997. 
2 Em 20.11.97, passou a tramitar em conjunto com os Of. 5115,41 e 42, de 1996 e 1, 3 e 30, de 1997. 
3 Em 20.11.97, passou a tramitar em conjunto com os Of. 5115,41 e 42, de 1996 e 1, 2, e 30, de 1997. 
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7/97 160/97 

8/97 160/97 

9/97 160/97 

10/97 160/97 

156/97 

234/97 

Parecer ao 
Protocolo de Acordo entre o Governo Federal 
e o Governo do Estado de Mato Grosso. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando o 
Parecer nOs DEDIP/DIARE-97/45, relativos 
aos Protocolos de Acordo entre o Governo 
Federal e o Governo do Estado de Goiás. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando o 
Parecer nOs DEDIP/DIARE-97/46, relativo ao 
Protocolo de Acordo entre o Governo Federal 
e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando o 
Parecer nOs DEDIP/DIARE-97/47, relativo ao 
Protocolo de Acordo entre o Governo Federal 
e o Governo do Estado de RondOnia. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando o 
Parecer nOs DEDIP/DIARE-97/57, relativo ao 
Protocolo de Acordo entre o Governo Federal 
e o Governo do Estado da Pararba. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando 
solicitaçao do Governo do Estado do Tocan
tins, no sentido de que seja retificada a aUnea 
' e' do artigo 2° da Resoluçao nO 5, de 1996, 
que autorizou o Governo do Estado do To
cantins a prestar garantia ao Banco do Brasil 
S/A, em operaçao de crédito junto ao Pro
grama Nipo-Brasileiro para Desenvolvimento 
dos Cerrados - PRODECER 111 , a ser implan
tado no Municrpio de Pedro Afonso, naquele 
Estado, no valor de trinta e quatro milhOes de 
reais. 

CAE) 
ResoIuçao nO 7, de 28.1.97 

Transformado no PRS nO 
14/97 (Parecer n° 47/97, da 
CAE) 
Resoluçao n° 14, de 
30.1.97 

Transformado no PRS nO 
15/97 (Parecer nO 48/97, da 
CAE) 
Resoluçao nO 10, de 
30.1.97 

Transformado no PRS nO 
16/97 (Parecer nO 49/97, da 
CAE) 
Resoluçao n° 11, de 
30.1.97 

Transformado no PRS n° 
11/97 (Parecer nO 37/97, da 
CAE) 
Resoluçao nO 8, de 28.1 .97 

Transformado no PRS nO 
17/97 (Parecer nO 50/97, da 
CAE) 
Resoluçao nO 13, de 
30.1.97 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 52/97 (Parecer nO 163197, 
Senado Federal, manifestaçao daquele Órgao da CAE) 
relativa à solicitaçao do Governo do Estado Resoluçao nO 39, de 
do Piaur, para contratar operaçao de crédito 14.5.97 
externo junto ao Banco Internacional para 
Reconstruçao e Desenvolvimento - BID, no 
valor de trinta milhOes de dólares americanos, 
cujos recursos serao destinados à execuçao 
do Projeto de Combate à Pobreza Rural no 

4 Anexada aos processados dos Projetos de ResoluçAo nOs 4 e 12, de 1996. 
s Em 16.4.97, foi anexada, ao seu processado, a Mensagem bO 426197, do Presidente da República. 
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813/97 232197 do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS nO 
$Olicitaçao do Govemo do Estado de Mato 20197 (Parecer oral, do Se-
Grosso do Sul, no sentido de que sejam retifi- nador Levy Dias) 
cadas as alfneas "a", "d" e "e" do artigo 2° da ResoIuçao nO 20, de 4.2.97 
Resoluçao nO 107, de 1996, que autorizou o 
Govemo do Estado de Mato Grosso do Sul a 
contratar operaçao de crédito sob o amparo 
do "Programa de Apoio ti Reestruturaçao e ao 
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

22197 42197 do Govemador do Estado de Alagoas, enca- Transformado no PRS nO 
minhando o Termo Aditivo de Rerratificaçao 47/97 (Parecer nO 123, da 
ao Contrato de Abertura de Crédito, celebrado CAE) 
com a Caixa Econômica Federal e com ga- Resoluçao nO 37, de 7.5.97 
rantia da Unlao, !los termos das ResoluçOes 
nOs 70, de 1995, e 12, de 1997, do Senado 
Federal, a fim de dar prosseguimento ao Pro-
grama de Incentivo ti Exoneraçao Voluntária. 

723/97 379/97 do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 53/97 (Parecer nO 164/97, 
Senado Federal, manifestaçao daquele ÓrgAo da CAE) 
relativa ti solicitaçao do Govemo do Estado Resoluçao nO 40, de 
do Rio Grande do Norte, para que possa con- 14.5.97 
tratar operaçAo de crédito externo junto ao 
Banco Intem~al para Reconstruçao e 
Desenvolvimento - BIRD, no valor de vinte e 
quatro milhOes ~e. dólares norte-americanos, 

, , cujos recursos serao destinados ti imple-
mentaçao do Projeto de Apoio ao Pequeno 

.. Produtor do Rio Grande do Norte. 

824/97 32197 ' . do Govemo do Estado do Esplrito Santo, soli- Transformado no PRS n° 
citando, nos termos das ResoluçOes nOs 70, 61/97 (Parecer nO 211/97, 
de 1995, e 12, de 1997, do Senado Federal, daCAE) 
autorizaçao para contratar, junto ti caixa Eco- Resoluçao nO 43, de 
nômica Federal, operaçao de crédito no valor 15.5.97 
de sessenta e cinco milhOes de reais, neces-
sárips ti cobertura de créditos trabalhistas 
provenientes da. execuçao do Programa de 

, . ,Demissao Voluntária. 

25/97 505/97 do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termdS dà Ràsoluçao nO 69, de 1995, do 56/97 (Parecer nO 174/97, 
Senado Federal, manifestaçao daquele ÓrgAo daCAE) 
relativa ti solicitaçao da Prefeitura de Uber- Resoluçao nO 35, de 6.5.97 
landia-MG, para que possa contratar opera-
çao de crédito junto ti Caixa Econômica Fede-

6 Anexada ao processado do Projeto de Resolução nO 134, de 1996. 
7 Em 7.4.97, foi anexada, ao seu processado, a Mensagem nO 380, do Presidente da República. 
• Em 13.5.97, foi anexado, ao seu processado, o Df. nO 1.252197, do Banco Central. 
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26197 534197 

27/97 535/97 

':28197 574/97 

29/97 649/97 

1°30197 23/97 

ral - , no valor de sete milhOes, trezentos 
e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e 
seis reais e noventa e seis centavos, destina
da ti execuçlo de obras de drenagem urbana 
e exten&ao de redes de.éguas pluviais. 

do Banco Central do Brasil, encaminhado Transformado no PRS ri' 
manifeslaçAo daquele Orgao relativa ti $Olici- 30197 (Parecer nO 84/97, da 
laçA0 do Governo do Estado de sao Paulo, CAE) 
para que possa emitir Letras Financeiras do ResoluçAo nO 23, de 
Tesouro do Estado de sao Paulo - LFTP, cu- 13.3.97 
jos recursos serao destinados ao giro da divi-
da mobiliária, venclvel em março de 1997. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS nO 
manifestação daquele Órgao relativa ti soIici- 31/97 (Parecer nO 85197, da 
tação do Governo do Estado de Sergipe, para CAE) 
que possa emitir Letras Financeiras do Te- ResoIuçlo nO 28, de 
$Ouro do Estado de Sergipe - LFTSE, cujos 13.3.97 
recursos serao destinados ao giro da divida 
mobiliária, venclvel no 1° semestre de 1997. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos do art. 13 da ResoluçAo nO 69, de 50197 (Parecer nO 146/97, 
1995, do Senado Federal, parecer referente ti da CAE) 
$Olicitaçao do Governo do Estado da Bahia, ResoIuçAo nO 36, de 7.5.97 
para contratar operaçao de crédito no valor de 
sete bilhOes, oitocentos e noventa e cinco 
milhOes de ienes, cujos recursos serao desti-
nados a financiar o Programa de Saneamento 
Ambiental de Salvador e Cidades do Entorno 
da Bahia de Todos os Santos. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Trànsformado no PRS nO 
nos termos da Re$Oluçlo nO 69, de 1995, do 80/97 (Parecer nO 328/97, 
Senado Federal, manifestação daquele Órgao da CAE) 
relativa ti $OlicitaçAo do Governo ·do Estado Resoluçlo nO 107, de 
de Santa Catarina, para que possa emitir Le- 11 .11.97 
tras Financeiras do Tesouro do Estado -
LFTSC, cujos recursos serao destinados ao 
giro da divida mobiliária do municlpio, vencl-
vel no 1° semestre de 1997. 

do Supremo Tribunal Federal, encaminhando Tramitando 
cópia do ac6rdao transitado em julgado: pro-
ferido na açao originária nO 37~10, e do 
parecer do Ministério Público Estadual emitido 
nos mesmos autos, para os fins previstos no 
art. 52, X, da Constituiçao Federal, tio-
somente quanto ti Lei n° 1.115, de 09/12/88, 
do Estado de Santa Catarina, uma vez que a 

9 Em 1°.4.97, foi anexada, ao seu PfOC8ssado, a Mensagem nO 374/97, do Presidente da República. 
10 Em 20.11 .97, passou a tramitarem conjunto com os Of. 5115, 41 e 42, de 1996 e 1, 2 e 3de 1997. 
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31/97 22197 

967/97 

.. . 

33/97 973/97 , , , ,. 

34/97 974/97 

lei Estadual nO 6.747 (arts. 2" e sus
pensa pela Resolução nO 79, de 1996, publi
cada no Diário Oficial da UniA<> de 25 de ou
tubro do mesmo ano. 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Tramitando 
encaminhando, para os fins previstos no art. 
52, inciso X, da Constituiçao Federal, cópias 
do parecer do Ministério Público Federal, da 
versao do registro taquigráfico do julgamento 
e do acórdao proferido por aquela Corte, nos 
autos do Recurso Extraordinário n° 183119-
71210, através do qual declarou a inconstituci-
onalidade, sem redução do texto, da expres-
sa0 "correspondente ao perlodo base de 
1989", com reiaçao ao inciso 11 do art. 1°, da 
lei n° 7.988, de 28 de dezembro de 1989. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS n° 
nos termos da Resolução nO 69, de 1995, do 71/97 (Parecer n° 292/97, 
Senado Federal, solicitação do Govemo do da CAE) 
Estado do Rio Grande do Sul para que possa Resolução nO 58, de 
contratar operação de crédito junto ao Banco 17.6.97 
Interamericano de Desenvolvimento - BID, no 
valor de cento e cinqOenta milhOes de dólares 
norte-americanos, equiValentes a cento e cin-
qOenta e seis milhOes e novecentos e quinze 
mil reais, a preços de 31 .01 .97, cujos recur-
sos sera<> destinados ao financiamento de 
parte de Programa de Rodovias daquele Es-
tado. . 

do .Banco Central do Brasil, encaminhado, nos Transfor:mado no PRS nO 
termos da Resoluç19 ncr• 6~: de 1995, do Se- 90197 (Parecer n° '379/97, 
na,do t=Éld~,ral, .solicitaçao do Govemo do Es- da CAE) 
tado de Minas.Gerais ~ICI ~'ue possa contra- Resolução n° 68, de 

.. , tar oper,aÇao: de crédito 'junto ti Caixa Econc)o.'-.,24.7.97 
mica Fe<leral, ' no valor de 'um milhAo, sete-

, centos 'e noverità e cincó mil, novecentos e 
sessenta reais, cujos r~",1'SQS serao destina
dos a financiar a exec'uçAO do Programa 
PRÓ-SANEAMENTQ" - Drenagem Urbana e 
Esgoto Sanitário, nós Murficlpios de campo 

.... Belo e Andradas. ' 

do Banro Centf.jl (jo Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resolução nO 69, de 1995, do 91/97 (Parecer nO 380/97, 
Senado Federal, solicitaçao do Govemo do da CAE) 
Estado de Minas Gerais para' que pOssa con- Resolução nO 69, de 
tra~f' operaçao de crédito no valor de vinte e 24.7.97 
três milhOes, oitocentos e noventa e uni mil, 
quatrocentos e oitenta reais e dez centavos, 

} 
11 Em 20.5.97, foi anexada, ao seu processado, a Mensagem nO 578/97, do Presidente da República. 

/ 483 

----------------------------------------~ 



971/97 

36/97 1.097/97 

131437/97 1.098/97 

1538/97 1.184/97 

recursos serao destinados à ",,.,.,,ml"Jt[] 

de débito de natureza previdenciárijl de res
ponsabilidade da empresa Minas Gerais Ad
ministraçao e Serviços - MGS. . 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 67/97 (Parecer n° 256/97, 
Senado Federal, solicitaçao do Governo do da CAE) 
Estado do Rio Grande do Sul para que possa Resoluçao n° 48, de 
contratar operaçao de crédito junto ao Banco 27.5.97 
Intemacional para a Reconstruçao e Desen-
volvimento - BIRO, no valor de cento e vinte e 
cinco milhOes de dólares norte-americanos, 
equivalentes a cento e trinta milhOes, sete-
centos e sessenta e dois mil e quinhentos 
reais, a preços de 31 .1.97, cujos recursos 
serao destinados a financiar a execuçao do 
Programa de Reforma do Estado. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 59/97 (Parecer nO 207/97, 
Senado Federal, manifestaçao daquele Órgao da CAE) 
relativa à solicitaçao do Govemo do Estado Resoluçao nO 41 , de 
do Rio Grande do Sul para que possa emitir 14.5.97 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio Grande do Sul - LFTRS, cujos recursos 
serao destinados ao giro da divida mobiliária, 
venclvel no 1° semestre de 1997. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS n° 
parecer daquele Órgao a respeito da solicita- 60/97 (Parecer nO 210/97, 
çao do Governo do Estado do Piaul sobre da CAE) 
aditamento ao contrato de operaçao de crê- Resoluçao nO 42, de 
dito firmado junto à Caixa EconOmica Federal, 15.5.97 
relativo ao Programa de Apoio à Reestrutura-
çao e ao Ajuste Fiscal dos Estados, especifi-
camente o Programa de Desligamento Vo-
luntário - POV, ao amparo dos mencionados 
normativos, alterando o valor de trinta e oito 
milhOes e setecentos mil reais para cinqOenta 
e três milhOes e quinhentos mil reais. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS n° 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 77/97 (Parecer nO 311/97, 
Senado Federal, solicitaçao do Governo do da CAE) 
Estado do Rio Grande do Sul, para contratar Resoluçao n° 59, de 
operaçao de crédito junto ao Banco Intemaci- 12.6.97 
onal para Reconstruçao e Desenvolvimento -
BIRO, no valor de cem milhOes de dólares 

12 Em 30.4.97, foi anexada, ao seu processado, a Mensagem nO 476/97, do Presidente da República. 
13 anexado ao processado do Projeto de ResoluçAo nO 137, de 1996. 
14 Em 13.5.97, foi anexado, ao seu processado, o Cf. nO 1.253197, do Banco Central, em aditamento ao Cf. nO 1.098J97. 
I' Em 4.6.97, foi anexada, ao seu processado, a Mensagem nO 634197, do Presidente da República. 
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39/97 1.183/97 

40/97 1.251/97 

41/97 1.293/97 

1.324/97 

americanos, equivalentes a cento e quatro 
milhOes e seiscentos e dez mil reais, a preços 
de 31 de janeiro de 1997, cujos recursos se
ra<> destinados ao financiamento de parte do 
Projeto de Conservação dos Recursos Natu
rais e Combate à Pobreza e do t:xodo Rural 
daquele Estado. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS n° 
parecer daquele Órgão a respeito da solicita- 103/97 (Parecer n° 422/97, 
çao do Governo do Estado do Piaul sobre a da CAE) 
alteraçao da forma e prazo de pagamento dos Resoluçao nO 87, de 
contratos de operaçao de crédito, celebrados 18.9.97 
em 22 e 29 de dezembro de 1995, junto à 
Caixa EconOmica Federal, relativo ao Pro-
grama de Apoio à Reestruturaçao e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados, no valor total de setenta e 
cinco milhOes, oitocentos e trinta e seis mil, 
setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta 
e um centavos. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS nO 
parecer daquele Órgao a respeito da solicita- 74/97 (Parecer nO 308197, 
çao do Governo do Estado do Esplrito Santo da CAE) 
sobre o refinanciamento da divida mobiliária Resoluçao nO 57, de 
do Estado, as operaçOes de Antecipaçao de 12.6.97 
Receita 'Orçamentária - ARO e os emprésti-
mos da Caixa EconOmica Federal, inclusive 
os concedidos com amparo nos Votos CMN 
nOs 162 e 175/95, 122/96, 1 e 9/97 e suas aI-
teraçOes, na conformidade do Protocolo de 
Acordo firmado com o Governo Federal, den-
tro do Programa de Apoio à Reestruturaçao e 
Ajuste Fiscal dos Estados. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 75/97 (Parecer nO 309/97, 
Senado Federal, manifestaçao daquele Órgao da CAE) 
relativa à solicitaçao do Governo do Estado Resoluçao n° 55, de 
de Sergipe referente a operaçao de crédito 12.6.97 
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
EconOmico e Social - BNDES, no valor de 
onze milhOes, quinhentos e trinta e cinco mil e 
duzentos reais, cujos recursos sera<> utiliza-
dos como contrapartida de recursos no âm-
bito do Convênio de Financiamento firmado 
com o Banco do Nordeste do Brasil - BNB 
para o Programa de Açao para o Desenvolvi-
mento Turlstico do Nordeste do Brasil - PRO-
DETUR. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS n° 

16 Anexado ao processado do Projeto de Resoluçao nO 14, de 1997. 
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parecer daquele sobre solicitaçao do 68/97 (Parecer nO 257/97, 
Govemo do Estado de Goiás, a respeito do da CAE) 
aditamento ao contrato de operaçAo de crê- Resoluçao nO 49, de 
dito firmado junto à Caixa EconOmica Federal, 27.5.97 
relativo ao Programa de Apoio à Reestrutura-
çao e ao Ajuste Fiscal dos Estados, especifi-
camente ao Programa de Desligamento Vo-
luntário - PDV, com o amparo dos menciona-
dos normativos, alterando o valor de cin-
qOenta e sete milhOes e duzentos mil reais 
para sessenta e sete milhOes e novecentos 
mil reais. 

43/97 89/97 do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Tramitando 
encaminhando, para os fins previstos no art. 
52, inciso X, da Constituiçao Federal, cópias 
do parecer do Ministério Público Federal, da 
versao do registro taquigráfico do julgamento 
e do acórdao proferido por aquela Corte, nos 
autos da Açao Originária nO 322-9, através da 
qual declarou a inconstitucionalidade dos arts. 
2° e 3° da Lei nO 6.747/86 do Estado de Santa 
Catarina. 

44/97 90/97 do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Tramitando 
encaminhando, para os fins previstos no art. 
52, inciso X, da Constituiçao Federal, cópias 
do parecer do Ministério Público Estadual, da 
versao do registro taquigráfico do julgamento 
e do acórdao proferido por aquela Corte, nos 
autos do Recurso Extraordinário nO 204827, 
através do qual declarou a inconstitucionali-
dade do art. 7° e seus incisos I e li, do art. 87, 
caput e incisos I e li, e do art. 94, da Lei Mu-
nicipal n° 6.989/66, todos com a redaçao dada 
pela Lei nO 10.921, de 1990, do Municfpio de 
sao Paulo. 

45/97 1.592197 do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado nos PRS nOs 
parecer daquele Órgao a respeito da solicita- 78 e 92197 (Pareceres nOs 
çao do Govemo do Estado de Minas Gerais 323 e 395/97, respectiva-
relativo ao pedido de emissao de Letras Fi- mente, da CAE) 
nanceiras do Tesouro do Estado de Minas ResoluçOes nOs 50, de 
Gerais-LFTMG, cujos recursos serao destina- 24.6.97, e 74, de 14.8.97 
dos ao giro da dfvida mobiliária vencfvel no 2° 
semestre de 1997. 

46/97 1.551/97 do Banco Central do Brasil, submetendo a Transformado nos PRS nOs 
esta Casa o entendimento daquele Órgao, 83/97, (Parecer nO 339/97, 
referente á solicitaçao da Prefeitura Municipal daCAE) 
de Osasco para que possa emitir Letras Fi- Resoluçao nO 76, de 
nanceiras do Tesouro do Municfpio de Osas- 27.8.97 
co - LFTMO, cujos recursos serao destinados 
ao refinanciamento da dfvida mobiliária da-
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47/97 1.626/97 

48/97 1.644/97 

49/97 104197 

50/97 1.795/97 

51/97 1.796/97 

quele Estado. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 
Senado Federal, manifestaçao daquele Órgao 
relativa à solicitaçao do Govemo do Estado 
de sao Paulo para que possa emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de sao 
Paulo - LFTP, cujos recursos serao destina
dos ao giro da divida mobiliária venclvel em 
junho de 1997. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 
Senado Federal, parecer daquele Órgao rela
tivo à solicitaçao do Govemo do Estado de 
Santa Catarina para que possa emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Santa 
Catarina - LFTSC, cujos recursos serao desti
nados ao giro da divida mobiliária venclvel no 
2° semestre de 1997. 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
encaminhando, para os fins previstos no art. 
52, inciso X, da Constituiçao Federal, cópias 
do parecer do Ministério Público Federal, da 
versao do registro taquigráfico do julgamento 
e do acórdao proferido por aquela Corte, nos 
autos da Açao Originária n° 365, de 1996, 
através do qual declarou a inconstitucionali
dade dos arts. ~ e 3° da Lei nO 6.747, de 
1986; arts. 1° § 5° e 3° § 2°, da Lei n° 1.115, 
de 1988; art. 2° e seus §§ 1°, 2° e 3°, da Lei n° 
7.588, de 1989; e arts. 10 e 12 da Lei n° 
7.802, de 1989, todas do Estado de Santa 
Catarina. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 
Senado Federal, solicitaçao da Prefeitura do 
Rio de Janeiro para que possa emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Municlpio do Rio 
de Janeiro - LFTM-RIO, cujos recursos serao 
destinados ao giro da divida mobiliária vencl
vel no 2° semestre de 1997 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 
Senado Federal, solicitaçao do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro para que possa 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do do Rio de Janeiro - LFT-RJ, cujos recursos 
serao destinados ao giro da divida mobiliária 
venclvel no 2° semestre de 1997. 
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Transformado no PRS nO · 
73/97 (Parecer nO 304/97, 
da CAE) 
Resoluçao nO 54, de 
12.6.97 

Transformado nos PRS nOs 
80, 115 e 146/97 
(Pareceres nOs 328, 489 e 
708/97, da CAE, respecti
vamente) 
ResoluçOes nOs 62, de 
26.6.97, 92, de 30.9.97, e 
107, de 11 .11.97, respecti
vamente 

Tramitando 

Transformado no PRS nO 
81/97 (Parecer nO 334/97, 
da CAE) 
Resoluçao nO 64, de 2.7.97 

Transformado nos PRS nOs 
82 e 98/97 (Pareceres nOs 
335 e 407/97, da CAE, res
pectivamente) 
ResoluçOes nOs 65, de 
2.7.97, e 79, de 2.9.97, 
respectivamente 



52/97 1.797/97 

53/97 1.826/97 

54/97 2.018/97 

55/97 127/97 

56/97 132/97 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Tramitando 
nos termos da Resoluçao n° 69, de 1995, do 
Senado Federal, solicitaçao do Govemo do 
Estado do Rio de Janeiro para que possa 
contratar operaçao de crédito junto ao Banco 
Intemacional para Reconstruçao e Desenvol-
vimento - BIRD, no valor de duzentos e cin-
qOenta milhOes de dólares norte-americanos, 
equivalentes a duzentos e cinqOenta e nove 
milhOes, setecentos e cinqoenta mil reais, a 
preços de 31.12.96, cujos recursos serao 
destinados ao financiamento do Programa de 
Reforma do Estado. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 102/97 (Parecer nO 411/97, 
Senado Federal, manifestaçao daquele Órgao da CAE). 
relativa à solicitaçao do Govemo do Estado Resoluçao nO 97, de 
do Rio Grande do Sul para que possa emitir 14.10.97 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado -
LFTRS, cujos recursos serao destinados ao 
pagamento da 8- parcela e correção monetá-
ria da 6- e 7- parcelas de precatórios judiciais. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 116/97 (Parecer nO 490/97, 
Senado Federal, solicitaçao do Governo do da CAE). 
Estado do Rio Grande do Sul para que possa Resoluçao nO 94, de 
realizar operaçao de crédito junto à Caixa 9.10.97 
EconOmica Federal no valor de quatro mi-
IhOes, novecentos e oitenta mil reais, cujos 
recursos serao destinados à assunçao de 
parte dos custos de infra-estrutura dos Núcle-
os Morgados Rosa e Ferronato, em Bagé 
(RS). 

do Supremo Tribunal Federal, encaminhando, Tramitando 
para os fins previstos no art. 52, inciso X, da 
Constituiçao Federal, cópia do acórdao tran-
sitado em julgado proferido por aquela Corte, 
nos autos do Recurso Extraordinário nO 
161031, através do qual declarou a inconsti-
tucionalidade da expressa0 ·vedado o apro-
veitamento do valor do imposto relativo à 
aquisiçao da mesma", constante da parte final 
da allnea "b" do inciso 111 do art. 22 do Decreto 
nO 24.224, de 28/12/84, do Estado de Minas 
Gerais, com a redaçao conferida pelo Decreto 
nO 29.273, de 14/03/89. 

do Supremo Tribunal Federal, encaminhando, Tramitando 
para os fins previstos no art. 52, inciso X, da 
Constituiçao Federal, cópia do acórdao tran-
sitado em julgado proferido por aquela Corte, 

488 



57/97 2.127/97 

58/97 2.155/97 

59/97 2.260/97 

60/97 2.261/97 

nos autos do Recurso Extraordinário nO 
188107, através do qual declarou a inconsti
tucionalidade do art. 10 da Lei nO 2.145, de 
29/12/53, com a redaçao da Lei nO 8.387, de 
30/12/91 . 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 110/97 (Parecer n° 460197, 
Senado Federal, manifestaçao daquele OrgA<> da CAE). 
relativa à solicitaçao da Prefeitura Municipal Resoluçao nO 104, de 
de Goioerê - PR para que possa contratar 4.11.97 
operaçao de crédito junto ao Banco do Estado 
do Paraná SA, no valor de um milhA<>, qua-
trocentos e sessenta mil e duzentos reais, 
cujos recursos serao destinados a obras de 
infra-estrutura urbana, bem como aquisiçao 
de terrenos a serem doados à Companhia de 
Habitaçao do Paraná - COHAPAR, para a 
implantaçao do Programa de Vilas Rurais. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 93/97 (Parecer nO 396/97, 
Senado Federal, manifestaçao daquele OrgA<> da CAE). 
relativa à solicitaçao do Estado do Rio Grande Resoluçao nO 73, de 
do Sul Para que possa emitir Letras Financei- 14.8.97 
ras do Tesouro do Estado - LFTRS, cujos re-
cursos serao destinados ao giro da divida 
mobiliária do Estado, venclvel no 2° semestre 
de 1997. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS nO 
solicitaçao do Govemo do Estado do Rio de 99/97 (Parecer nO 408/97, 
Janeiro para que possa contratar operaçao de da CAE) 
crédito junto ao Banco Nacional de Desenvol- Resoluçao nO 80, de 2.9.97 
vimento EconOmico e Social - BNDES, no 
valor de cinqOenta e seis milhOes, novecentos 
e setenta e sete mil, oitocentos e cinqOenta 
reais, a preços de 19.05.97, cujos recursos 
serao destinados à compra de equipamentos 
relativos ao Projeto de Recuperaçao Operaci-
onal, Consolidaçao e Expansao do MetrO -
RJ. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS nO 
solicitaçao do Governo do Estado do Rio de 100/97 (Parecer nO 409/97, 
Janeiro para que possa contratar operaçao de da CAE) 
crédito junto ao Banco Nacional de Desenvol- Resoluçao nO 81, de 2.9.97 
vimento EconOmico e Social - BNDES, no 
valor de cento e sessenta milhOes de reais, a 
preços de 25.05.97, cujos recursos . serao 
destinados à conclusao dos investimentos 
previstos no Projeto de Recuperaçao Opera-
cional, Consolidaçao e Expansao do MetrO -
RJ. 
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62197 2.387/97 

2.500/97 

64/97 149/97 

65/97 150/97 

no 
manifestaçao a respeito da solicitaçao do Go- 95/97 (Parecer nO 
vemo do Estado de Alagoas de aditamento ao da CAE). 
contrato de operaçao de crédito firmado junto Resolução n° 75, de 
li Caixa EconOmica Federal, relativo ao Pro- 14.8.97 
grama de Apoio li Reestruturaçao e ao Ajuste 
dos Estados, especificamente o Programa de 
Desligamento Voluntário - POVo 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resolução n° 69, de 1995, do 94/97 (Parecer n° 397/97, 
Senado Federal, manifestação daquele ÓrgAo da CAE). 
relativa li solicitaçao do Governo do Estado Resolução nO 72, de 
de Mato Grosso para que possa emitir Letras 13.8.97 
Financeiras do Tesouro do Estado de Mato 
Grosso - LFTEMT, cujos recursos serao des-
tinados ao giro da divida mobiliária venclvel 
no segundo semestre de 1997. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos do art. 16 da Resolução nO 69, de 107/97, (Parecer nO 429/97, 
1995, do Senado Federal, parecer daquele da CAE) 
Órgão acerca da solicitaçao da Prefeitura Resolução nO 82, de 2.9.97 
Municipal de sao PaulolSP para que possa 
emitir Letras Financeiras do Tesouro ·do Mu-
niclpio de sao Paulo - LFTMSP, cujos recur-
sos serao destinados ao giro da divida mobili-
ária venclvel no segundo semestre de 1997. 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Tramitando 
encaminhando, para os fins previstos no art. 
52, inciso X, da ConstituiçAo Federal, cópias 
da certidão de transito em julgado, bem como 
do acórdão proferido por aquela Corte, nos 
autos do Recurso Extraordinário nO 198506, 
do Estado de São Paulo, o qual declarou a 
inconstitucionalidade do artigo 14-A e §§ 1°, 
2°, 3° e 4° da Lei n° 2.677, de 27 de dezembro 
de 1983, do Municlpio de Jundial - SP, com a 
redação que lhe deu a Lei nO 3.083, de 14 de 
julho de 1987. 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Tramitando 
encaminhando, para os fins previstos no art. 
52, inciso X, da ConstituiçAo Federal, cópias 
da certidão de transito em julgado, bem como 
do acórdão proferidO por aquela Corte, nos 
autos do Recurso Extraordinário n° 194036, 
do Estado de sao Paulo, o qual declarou a 
inconstitucionalidade dos artigos 2° e 3° da 

.7 Anexado 80 processado do PRS 47/97 . 
• 1 Em 8.10.97, foi anexado, 80 seu processado, oficio nO 2.947/97, do Banco Central do Brasil . 
• 9 Em 9.12.97, foi anexado, 80 seu processado, o Of. nO 3.659/97, do Banco Central do Brasil. 
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Lei nO 6.747, de 21 de dezembro de 1990, do 
Municlpio de Santo André - SP. 

66/97 2.609/97 do Banco Central do Brasil, encaminhado, nos Transformado no PRS nO 
termos da Resoluçao nO 69, de 1995, solicita- 117/97 (Parecer nO 491/97, 
çao do Governo do Estado d~ Cjt~rá para que da CAE) 
possa contratar operaçaC> de' crédito externo Resoluçao nO 90, de 
no valor de oito milhOes e quinhentos mil dOia- 18.9.97 
res, cujos recursos serA<> utilizados na com-
pra de equipamentos de ensino e pesquisa 
cientlfica e tecnológica destinados ao apare-
lhamento das Universidades Estaduais e Ins-
titutos de Pesquisa vinculados à Secretaria da 
Ciência e Tecnologia do Estado. 

67/97 2.611/97 do Banco Central do Brasil, encaminhando, Tramitando 
nos termos do art. 69, de 1995, solicitaçao do 
Governo do Estado de Sergipe para que p0s-
sa contratar operaçaC> de crédito externo no 
valor de quinze milhOes de marcos alemAes, 
cujos recursos serao destinados ao melhora-
mento do abastecimento de energia elétrica 
em Sergipe. 

68/97 2.629/97 do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 111/97 (Parecer nO 4611S7, 
Senado Federal, manifestaçao daquele OrgAo da CAE) 
relativa à solicitaçao do Governo do Estado Resoluçao nO 86, de 
de sao Paulo para que possa emitir Letras 16.9.97 
Financeiras do Tesouro do Estado de sao 
Paulo - LFTSP, cujos recursos serA<> destina-
dos ao giro da divida mobiliária venclvel em 
setembro de 1997 

69197 2.680197 do Banco Central do Brasil, referentes às ma- Transformado no PRS nO 
nifestaçOes daquele Orgao sobre as conces- 122/97 (Parecer nO 521/97, 
sOes de garantias a serem prestadas pelo da CAE) 
Serviço Municipal de Agua e Esgoto (Semae), Resoluçao n° 95, de 
do Municlpio de Piracicaba, nas operaçOes de 9.10.97 
crédito a serem contratadas com o Banco do 
Estado de SAo Paulo. 

70/97 2.681/97 do Banco Central do Brasil, referentes às ma- Transformado no _ PRS nO 
nifestaçOes daquele OrgAo sobre as conces- 123/97 (Parecer. nO 522/97, 
sOes de garantias a serem prestadas pelo da CAE) 
Serviço Municipal de Agua e Esgoto (Semae), Resoluçao nO 96, de 
do Municlpio de Piracicaba, nas operaçOes de 9.10.97 
crédito a serem contratadas com o Banco do 
Estado de SAo Paulo. 

71/97 2.606197 do Banco Central do Brasil, relativo à solicita- Transformado no PRS nO 
çao da Prefeitura Municipal de Unhares - ES 132/97 (Parecer nO 593/97, 
para que possa contratar operaçaC> de crédito daCAE) 
junto à Caixa EconOmica Federal, no valor de Resoluçao nO 113, de 
dois milhOes e trezentos mil reais, cujos re- 19.11 .97 
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74/97 152197 

2175/97 2.769/97 

76/97 2.809/97 

cursos serao destinados à 
obras de implantaçao do sistema de esgota-
mento sanitário e pavimentaçao de bairros do 
Municlpio. 

do Banco Central do Brasil, referentes às soli- Transformado no PRS n° 
citaçOes do Governo do Estado do Maranhao 112/97 (Parecer n° 479/97, 
para que possa contratar operações de crê- da CAE) 
dito junto à Caixa EconOmica Federal, no Am- Resoluçao nO 85, de 
bito do Programa de Apoio à Reestruturaçao 16.9.97 
e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

do Banco Central do Brasil, referentes às soli- Transformado no PRS nO 
citaçOes do Governo do Estado do MaranhAo 113/97 (Parecer nO 480/97, 
para que possa contratar operaçOes de crê- da CAE) 
dito junto à Caixa EconOmica Federal, no Am- Resoluçao nO 89, de 
bito do Programa de Apoio à Reestruturaçao 18.9.97 
e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Tramitando 
encaminhando, para os fins previstos no art. 
52, inciso X, da Constituiçao Federal, cópias 
do parecer do Ministério Público Federal, da 
versao do registro taquigráfico do julgamento 
e do acOrdA0 proferido por aquela Corte, nos 
autos do Recurso Extraordinário nO 
191648/97, através do qual declarou a in
constitucionalidade do art. 24, § 1°, nO 4, da 
Lei nO 6.374, de 1° de março de 1989, do Es-
tado de sao Paulo. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS 
nos termos da Resoluçao n° 69, de 1995, do 164/97 (Parecer n° 805/97, 
Senado Federal, manifestaçao daquele ÓrgAo da CAE) 
relativa à solicitaçao do Governo do Estado Tramitando 
de Mato Grosso, para que possa contratar 
operaçao de crédito junto ao Banco Internaci-
onal para Reconstruçao e Desenvolvimento -
BIRO, no valor de quarenta e cinco milhOes 
de dólares norte-americanos, equivalentes a 
quarenta e oito milhOes, duzentos e dezes-
sete mil e quinhentos reais, a preços de 31 de 
maio de 1997, cujos recursos serao destina-
dos a promover o equillbrio fiscal e financeiro 
do Estado, através dos projetos do Programa 
de Reforma do Estado de Mato Grosso. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS n° 
parecer daquele Órgao referente à solicitaçAo 124/97 (Parecer n° 523/97, 
do Governo do Estado.de Sergipe referente a da CAE) 
operaçao de crédito no valor de cinqOenta Resoluçao nO 93, de 
milhOes de reais, no Ambito do Programa de 30.9.97 
Apoio à Reestruturaçao e ao Ajuste Fiscal dos 

20 Anexado em seu processado, em 6.11 .97, a MSF nO 186197. 
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Estados, especificamente o Programa de 
Desligamento Voluntário - POVo 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS nO 
parecer daquele Órgao a respeito da solicita- -t33/97 (Parecer n° 619/97, 
«;ao do Govemo do Estado da Paralba, refe- da CAE) 
rente à proposta de aquisiçao, pela Caixa Resoluçao nO 98, de 
EconOmica Federal, de débitos daquele Esta- 21 .10.97 
do junto ao Banco do Brasil, BMC e Banco 
Bandeirantes, no ambito do Programa de 
Apoio à Reestruturaçao e ao Ajuste Fiscal dos 
Estados, no valor total de cento e vinte e qua-
tro milhOes, cento e noventa e cinco mil, sete-
centos e dois reais e nove centavos, apurado 
em 28 de fevereiro de 1997. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS n° 
parecer daquele Órgao a respeito da solicita- 134/97 (Parecer n° 620/97, 
«;ao do Govemo do Estado de Mato Grosso da CAE) 
do Sul, referente à proposta de aquisiçao, Resoluçao n° 102, de 
pela Caixa EconOmica Federal, de débitos 23.10.97 
daquele Estado junto a doze instituiçOes fi-
nanceiras, no ambito do Programa de Apoio à 
Reestruturaçao e ao Ajuste Fiscal dos Esta-
dos, no valor total de trezentos e cinqüenta e 
três milhOes, setecentos e cinco mil, quatro-
centos e trinta e nove reais e oitenta centavos 
apurado em 28 de fevereiro de 1997. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS n° 
pareceres daquele Órgao a respeito das soli- 135/97 (Parecer n° 621/97, 
citaçoes do Govemo do Estado do Rio Gran- da CAE) 
de do Norte, referentes a operaçOes de crê- Resoluçao n° 99, de 
dito junto à Caixa EconOmica Federal, relati- 21.10.97 
vas ao Programa de Apoio à Reestruturaçao 
e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS nO 
pareceres daquele Órgao a respeito das soli- 136/97, (Parecer nO 622/97, 
citaçOes do Govemo do Estado do Rio Gran- da CAE) 
de do Norte, referentes a operaçOes de crê- Resoluçao nO 100, de 
dito junto à Caixa EconOmica Federal, relati- 21 .10.97 
vas ao Programa de Apoio à Reestruturaça<> 
e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS nO 
parecer daquele Órgao a respeito da solicita- 143/97 (Parecer n° 682/97, 
«;ao do Govemo do Estado do Rio Grande do da CAE) 
Sul, referente à proposta de aquisiçao, pela Resoluçao n° 114, de 
Caixa EconOmica Federal, de débitos daquele 19.11 .97 
Estado junto às dez instituições financeiras 
relacionadas no referido parecer, no âmbito 
do Programa de Apoio à Reestruturaçao e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de cento e 
trinta e nove milhOes, cento e sessenta e sete 
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mil, oitocentos e seis reais e sessenta e um 
centavos, apurado em 28 de fevereiro de 
1997. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Tramitando 
parecer daquele Órgao sobre a solicitaçao do 
Govemo do Estado de Mato Grosso do Sul, 
referente à operaçao de crédito a ser realiza-
da junto à Caixa EconOmica Federal, no âm-
bito do Programa Nacional de Apoio à Admi-
nistraçao Fiscal para os Estados Brasileiros -
PNAFE, no valor de vinte e três milhOes, tre-
zentos e vinte e quatro mil, cento e quatro 
reais e sessenta centavos. 

do Supremo Tribunal Federal, encaminhando, Tramitando 
para os fins previstos no art. 52, inciso X, da 
Constituiçao Federal, cópia da Lei nO 6.747, 
de 21 de dezembro de 1991, do Municlpio de 
Santo André - SP, bem como da certidao de 
transito em julgado do acórdao proferido por 
aquela Corte nos autos do recurso extraordi-
nàrio nO 192737, que declarou a inconstitucio-
nalidade dos arts. 2", 3° e 4° da referida Lei 
paulista. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Tramitando 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 
Senado Federal, solicitaçao do Govemo do 
Estado do Rio Grande do Sul para que possa 
contratar operaçao de crédito junto ao Banco 
Intemacional para Reconstruçao e Desenvol-
vimento - BIRD, no valor de setenta milhOes 
de dólares americanos, equivalentes a se-
tenta e cinco milhOes, oitocentos e dez mil 
reais, a preços de 31 de julho de 1997, cujos 
recursos serao destinados à implemenfaçao 
do Programa de Restauraçao e Manutençao 
das Rodovias Estaduais no Rio Grande do Sul 
-PNMRE. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Tramitando 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 
Senado Federal, solicitaçao do Govemo do 
Estado do Rio Grande do Sul para que possa 
contratar operaçao de crédito junto ao Banco 
de Desenvolvimento EconOmico e Social -
BNDES, no valor de trinta e oito milhOes, 
seiscentos e vinte e nove mil e novecentos 
reais, cujos recursos serao destinados ao fi-
nanciamento de parte do Projeto de Renova-

21 Em 3.10.97, foi anexado, ao seu processado, Oficios nOs 1'81 e 183197, do Supremo Tribunal Federal, com cópias de 
documentos. 
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çao do Transporte Coletivo por Onibus nos 
Corredores Norte e Nordeste da Regiao Me
tropolitana de Porto Alegre - RMPA. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 137/97 (Parecer nO 623197, 
Senado Federal, solicitaçao do Govemo do da CAE) 
Estado da Bahia para que possa conceder Resoluçao nO 105, de 
garantias e contragarantias no valor de até 4.11 .97 
quarenta milhOes e oitocentos mil re!lis, aos 
agricultores da lavoura cacaueira baiana, para 
a realizaçao de operaçao de crédito que vise 
o combate à doença "vassoura de bruxa" e à 
recuperaça<> da produtividade da lavoura ca-
caueira. 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Tramitando 
encaminhando, para os fins previstos no art. 
52, inciso X, da Constituiçao Federal, cópia da 
lei n° 5.641, de 22 de dezembro de 1989, do 
Municlpio de Belo Horizonte, bem como da 
certidão de transito em julgado, do parecer da 
Procuradoria-Geral da República e do acór-
dão proferido por aquela Corte nos autos do 
Recurso Extraordinário nO 153771, que decla-
rou a inconstitucionalidde do sub-item 2.2.3 
do Setor 11 da Tabela 111, da referida lei muni-
cipal. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS nO 
parecer daquele Órgão a respeito da solicita- 151/97 (Parecer nO 748/97, 
çao do Govemo do Estado do Piaul sobre da CAE) 
proposta de aquisiçao, pela Caixa EconOmica Resoluçao n° 121, de 
Federal - CEF, de débitos daquele Estado 2.12.97 
junto às cinco instituições financeiras relacio-
nadas no referido parecer, no valor de trinta e 
dois milhOes, quarenta e oito mil e cento e 
cinqOenta e dois reais e cinqOenta centavos, 
no âmbito do Programa de Apoio à Reestrutu-
raça<> e ao Ajuste Fiscal de Estados. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 158/97 (Parecer nO 781/97, 
Senado Federal, solicitaçao do Govemo do da CAE) 
Estado da Paralba para que possa contratar Resolução n° 122, de 
operaçao de crédito junto ao Banco do Nord- 4.12.97 
este do Brasil SA, a fim de elevar seu limite 
de endividamento, no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste -
PRODETURlNE, com recursos do Banco In-
teramericano de Desenvolvimento - BID, no 

22 Em 3.10.97, foi anexado, ao seu processado, oficio n° 212/97, do Governador do Estado da Bahia, encaminhando có
pia de expediente enviado ao Banco do Brasil. 
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'valor de vinte e três milhOes de reais, destina
da à execuçao de projetos de infra.:estrutura e 
desenvolvimento institucional naquele Estado. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Tramitando 
nos termos da Resoluçao n° 69, de 1995, do 
Senado Federal, solicitaçao do Governo do 
Estado de Mato Grosso do Sul para que pos-
sa contratar operaçao de crédito externo junto 
ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento 
da Bacia do Prata - FONPLATA, no valor de 
treze milhOes e quatrocentos mil dólares nor
te-americanos, equivalentes a quatorze mi-
IhOes, quinhentos e doze mil e duzentos reais, 
cujos recursos serao destinados à construçao 
da ponte sobre o Rio Paraguai, na Rodovia 
Federal BR 262, no trecho Miranda-Corumbá. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 148/97 (Parecer nO 714/97, 
Senado Federal, solicitaçao do Governo do da CAE) 
Estado de Sergipe para que possa emitir le- Resoluçao nO 111, de 
tras Financeiras do Tesouro do Estado de 13.11 .97 
Sergipe - lFTSE, cujos recursos serao desti-
nados ao giro da dIvida mobiliària venclvel no 
segundo semestre de 1997. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 172197 (Parecer nO 832197, 
Senado Federal, manifestaçao daquele Órgao da CAE) 
relativa à solicitaçao do Governo do Estado Resoluçao nO 133, de 
de Minas Gerais para que possa contratar 11.12.97 
operaçao de crédito junto à Companhia Vale 
do Rio Doce S.A. - CVRD, no valor de nove 
milhOes, duzentos e sessenta e quatro mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta 
e seis centavos, cujos recursos serao desti-
nados à execuçao de obras e programas na 
área do desenvolvimento econOmico social do 
Estado. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS nO 
manifestaçao daquele Órgao relativa à solici- 155/97 (Parecer n° 767/97, 
taçao do Governo do Estado do Ceará. refe- da CAE) 
rente à operaçao de crédito externo junto ao Resoluçao nO 120, de 
Banco Internacional para Reconstruçao e 27.11.97 
Desenvolvimento - BIRD, no valor de nove 
milhOes e seiscentos mil dólares norte-
americanos, equivalentes a dez milhões, qua-
trocentos e setenta e oito mil e quatrocentos 
reais, a preços de 29 de agosto de 1997, cu-
jos recursos serao destinados à execuçao do 

23 Em 4.11 .97, foi anexada, ao seu processado, a Mensagem nO 182/97 (1.321197, na origem). 
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PrrllOralma de Gerenciamento 
e Integraçao dos Recursos Hldricos do Esta
do do Cean!l - PROGERIRH. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS nO 
manifestaçao daquele Órgao~a à solici- 154/97 (Parecer n° 766/97, 
taçao do Govemo do Estado do Cean!l. refe- da CAE) 
rente à operaçAo de crédito extemo junto ao ResoluçAo n° 119, de 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - 27.11 .97 
BIO, no valor de cento e quinze milhOes de 
dólares norte-americanos, equivalentes a 
cento e vinte e cinco milhOes, quinhentos e 
vinte e dois mil e quinhentos reais, a preços 
de 29 de agosto de 1997, cujos recursos se-
ra<> destinados à execuçao do Programa Ro-
doviàrio do Estado do Cean!l. 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Tramitando 
encaminhando, para os fins previstos no art. 
52, inciso X, da ConstituiçAo Federal, cópias 
do parecer do Ministério Público Federal, da 
versa<> do registro taquign!lfico do julgamento 
e do ac6rdao proferido por aquela Corte, nos 
autos do Recurso Extraordinário nO 205511, 
através do qual declarou a inconstitucionali-
dade do art. 24 da Lei Municipal nO 3.563, de 
16 de dezembro de 1988, do Municlpio de 
VrtOrialES, bem como cópia do texto da refe-
rida Lei. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos do art. 13 da Resoluçao nO 69, de 153/97 (Parecer n° 765/97, 
1995, do Senado Federal, parecer daquele da CAE) 
Órgao relativo à solicitaçAo da Prefeitura Mu- ResoluçAo n° 124, de 
nicipal de Anchieta - ES, para contrataçao de 10.12.97 
operaçao de crédito junto à Caixa Econômica 
Federal, no valor de trezentos e cinqQenta mil 
reais, cujos recursos, oriundos do FGTS, des-
tinam-se à construçAo de unidades habitacio-
nais no Conjunto Padre José de Anchieta. 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Tramitando 
encaminhando, para os fins previstos no art. 
52, inciso X, da Constituiçao Federal, cópias 
do parecer da Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca, e do ac6rdao proferido por aquela Corte, 
nos autos do Recurso Extraordinário n° 
149922, que declarou a inconstitucionalidade 
do art. 11, do Convênio ICM nO 66, de 14 de 
dezembro de 1988, do Ministério da Fazenda. 

24 Em 4 .11.97, foi anexada, ao seu processado, a Mensagem nO 183197 (1 .322/97, na origem). 
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do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Tramitando 
encaminhando, para os fins previstos no art. 
52, inciso X, da Constituição Federal, cópias 
do parecer da Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca, e do ac6rdao proferido por aquela Corte, 
nos autos do Recurso Extraordinário nO 
202261, que declarou a inconstitucionalidade 
do art. 1° da Lei nO 4.759, de 22 de novembro 
de 1990, do Municlpio de sao José do Rio 
PretolSP. 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Tramitando 
encaminhando, para os fins previstos no art. 
52, inciso X, da Constituição Federal, parecer 
da Procuradoria-Geral da República, bem as-
sim da certidao de transito em julgado e do 
ac6rdao proferido por aquela Corte, nos autos 
do habeas-corpus n° 74761, através do qual 
declarou a inconstitucionalidade da expressa0 
absoluta de seus membros, constante do 
caput do art. 181 do Regimento Intemo do 
Superior Tribunal de Justiça. 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Tramitando 
encaminhando, para os fins previstos no art. 
52, inciso X, da Constituição Federal, parecer 
da Procuradoria-Geral da República e do 
ac6rdao proferido por aquela Corte, nos autos 
do Recurso Extraordinário nO 120954, através 
do qual declarou a inconstitucionalidade dos 
arts. ao e go da Lei n° 3.310, de 27 de dezem-
bro de 1979, do Estado do Esplrito Santo. 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Tramitando 
encaminhando, para os fins previstos no art. 
52, inciso X, da Constituição Federal, cópias 
do parecer da Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca, bem assim da certidao de transito em jul-
gado e do acórdao proferido por aquela Corte 
nos autos do Mandado de Segurança n° 
21055, que declarou a inconstitucionalidade 
da ResoIuçao nO 271/89, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 8- Regia<>. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS nO 
parecer relativo ti solicitaçao do Govemo do 159/97 (Parecer nO 782197, 
Estado do Ceará, a respeito do contrato de da CAE) 
confissao, assunçao e refinanciamento de ResoluçAo nO 123, de 
dividas, celebrado com a Unia<> em 16 de 4.12.97 
outubro último, no âmbito do Programa de 
Apoio ti Reestruturaçaoe ao Ajuste Fiscal dos 
Estados, no valor de cento e quatorze mi-
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IhOes, oitenta e um mil, trezentos e 
e dois reais e sessenta centavos, correspon-
dente ao valor da divida mobiliária, existente 
em 16 de outubro de 1997, e vinte e quatro 
milhOes de reais, relativos ti operaçao de cré-
dito a ser contratada pelo Estado junto ti cai-
xa EconOmica Federal. 

103197 3.456197 do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS 
nos termos da Resoluçao na 69, de 1995, do 165197 (Parecer na 806197, 
Senado Federal, manifestaçao daquele Órgao daCAE) 
relativa ti soIicitaçao do Governo do Estado ResoIuçao na 127, de 
Minas Gerais para que possa emitir letras 10.12.97 
Financeiras do Tesouro do Estado de Minas 
Gerais - lFTMG, cujos recursos serao desti-
nados ao giro da divida mobiliária venclvel no 
primeiro semestre de 1998. 

104197 3.457/97 do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS na 
nos termos da Resoluçao na 69, de 1995, do 160/97 (Parecer na 783/97, 
Senado Federal, manifestação daquele Órgao da CAE) 
relativa ti solicitaçao do Govemo do Estado Resoluçao na 126, de 
de sao Paulo para que possa emitir letras 10.12.97 
Financeiras do Tesouro do Estado de sao 
Paulo - lFTSP, cujos recursos serao destina-
dos ao giro da divida mobiliária venclvel em 
dezembro de 1997. 

105/97 3.464/97 do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no Pr:~ 
nos termos da Resoluçao na 69, de 1995, do 166/97 (Parecer na 8C7i::JI, 
Senado Federal, manifestaçao daquele Órgao daCAE) 
relativa ti soIicitaçao do Governo do Estado Resoluçao na 129, de 
do Rio de Janeiro para que possa emitir le- 11.12.97 
tras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio 
de Janeiro - lFTRJ, cujos recursos serao 
destinados ao giro da divida mobiliária vencl-
vel no primeiro semestre de 1998. 

106/97 3.465197 do Banco Central do ·Brasil, encaminhando, Transformado no PRS 
nos termos da Resoluçao na 69, de 1995, do 167/97 (Parecer na 808/97, 
Senado Federal, manifestaçao daquele Órgao da CAE) 
relativa ti soIicitaçao da Prefeitura do Municf- Resoluçao na 130, de 
pio de sao Paulo para que possa emitir letras 10.12.97 
Financeiras do Tesouro do Municlpio de sao 
Paulo - lFTMSP, cujos recursos serao desti-
nados ao giro da divida mobiliária venclvel no 
primeiro semestre de 1998. 

107/97 3.536/97 do Banco Central do Brasil, encaminhando Tramitando 
parecer daquele Órgla sobre solicitaçao do 
Governo do Estado de Santa Catarina a res-
peito de refinanciamento de parte da divida 

499 

--



108/97 3.600/97 

109/97 3.598/97 

110/97 3.658/97 
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mobiliária do Esl:adlo, 
paçao de Receita Orc:ament:liria - ARO e os 
empréstimos da Caixa EconOmicá : F.ral, 
concedidos com amparo nos votos CMN 
162/95, 175/95 e 122/96, e suas alteraçOes, 
na conformidade do Protocolo de Acordo fir-
mado com o Governo Federal, dentro do Pro-
grama de Apoio à Reestruturaçao e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS 
parecer daquele Órgão a respeito da solicita- 168/97 (Parecer n° 809/97, 
çao do Governo do Estado da Bahia referente da CAE) 
ao contrato de confissao, assunçao, consoli- Resoluçao nO 131 , de 
daçao e refinanciamento de dividas, celebra- 11.12.97 
do com a União em 1° de dezembro de 1997, 
no ambito do Programa de Apoio à Reestrutu-
raçao e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor 
de R$ 959.662.780,99 (novecentos e cin-
qQenta e nove milhOes, seiscentos e sessenta 
e dois mil, setecentos e oitenta reais e no-
venta e nove centavos), correspondente ao 
valor da divida mobiliária existente em 27 de 
novembro de 1997, e contratos firmados junto 
à Caixa EconOmica Federal. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Transformado no PRS nO 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 179/97 (Parecer nO 847/97, 
Senado Federal, manifestaçao daquele Órgao da CAE) 
relativa à solicil:açao da Prefeitura da Cidade Tramil:ando 
do Rio de Janeiro para que possa emitir le-
tras Financeiras do Tesouro do Estado -
lFTM-RIO, cujos recursos serao destinados 
ao giro da divida mobiliária do Municlpio, ven-
clvel no 1° semestre de 1998. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Tramil:ando 
nos termos da Resoluçao nO 69, de 1995, do 
Senado Federal, manifestaçao daquele Órgao 
relativa à solicitaçao do Governo do Estado 
do Tocantins para que possa contratar opera-
çao de crédito externo junto ao The Export-
Import Bank Of Japan, no valor de sessenta e 
oito milhOes, setecentos e quarenta mil dóla-
res americanos, cujos recursos serao desti-
nados ao financiamento do Projeto de Desen-
volvimento Rural através do Programa de 
Eletrificaçao Rural. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando Transformado no PRS n° 
parecer daquele Órgão a respeito da solicita- 171/97 (Parecer n° 831/97, 
çao do Governo do Estado do Mato Grosso da CAE) 
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do Sul para que possa contratar operaçAo de ResoluçAo nO 128, de 
crédito, junto à Caixa EconOmica Federal, no 10.12.97 
valor de quarenta milhOes de reais, relativo ao 
Programa Especial de Incentivo ao Desliga-
mento Voluntário do Poder Executivo daquele 
Estado. 
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F.10 - ESCOLHA DE AUTORIDADES E CHEFES DE MISSÃO 
DIPLOMÁTICA 

a) de sessões legislativas anteriores 

234/96 

244/96 

249/96 

47/97 

51/97 

52/97 

54/97 

Temporário do Tribunal Superior 
do Trabalho, representante dos 
trabalhadores, no triênio de 1992 
a 1995. 

1.010/96 Fernando Antônio de Embaixador do Brasil junto à Apreciada em 
Oliveira Santos Fontou- República Dominicana. 9.4.97 
ra 

1.172/96 Arnaldo Carrilho Embaixador do Brasil junto à Apreciada em 
República Democrát ica do Laos. 26.2.97 

(cumulativamente) 

1.260/96 João Carlos de Souza Embaixador do Brasil junto à Apreciada em 
Gomes República da Costa Rica . 26.2.97 

1.450/96 Paulo Cardoso de Oli- Embaixador do Brasil junto à Apreciada em 
veira Pires do Rio República da Albania. 26.2.97 

(cumulativamente) 

Edgard Telles Ribeiro Embaixador do Brasil junto a Apreciada em 
36/97 Nova Zelândia . 26.2.97 

José Marcus Vinicius Embaixador do Brasil junto à Apreciada em 
37/97 de Souza Comunidade de Dominica. 9.4.97 

(cumulativamente) 

Affonso Celso de Ouro- Embaixador do Brasil junto à Apreciada em 
94/97 Preto República Eslovaca, cumulativa- 7.5.97 

mente com a de Embaixador do 
Brasil junto à República da Áus-
tria. 
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57/97 148/97 

58/97 140/97 

mo Agripino Maia 

Paulo Dyrceu Pinheiro 
(em recondução) e 
Arthur Barrionuevo 
Filho 

12) da presente sessao legislativa 

62/97 158/97 Pedro Paulo Pinto As-
sumpção 

63/97 259/97 Luiz Antônio Jardim 
Gagliardi 

65/97 226/97 Thereza Maria Macha-
do Quintella 

68/97 271/97 Ricardo Luiz Viana de 
Carvalho 

71/97 288/97 Nelson Azevedo Jobim 

90/97 427/97 Oto Agripino Maia 

91/97 428/97 Luiz Felipe de Seixas 
Corrêa 

92/97 429/97 Carlos Moreira Garcia 

Embaixador do Brasil junto à 
República de Maurfcio, cumulati
vamente com a de Embaixador 
do Brasil junto 11 . República da 
África do Sul. 

Conselheiros do Conselho Admi
nistrativo de Defesa Econômica -
CADE. 

Embaixador do Brasil junto à 
República de Chipre. 

(cumulativamente) 

Embaixador do Brasil junto à 
República do Azerbaijão. 

(cumulativamente) 

Embaixadora do Brasil junto à 
República da Geórgia. 

(cumulativamente) 

Embaixador do Brasil junto à 
República do Zimbábue. 

Ministro do Supremo Tribunal 
Federal. 

Embaixador do Brasil junto à 
República de Botsuana. 

(cumulativamente) 

Embaixador do Brasil junto à 
República Argentina. 

Embaixador do Brasil junto ao 
Reino da Espanha. 

Apreciada em 
7.5.97 

Aprovadas em 
15.4 .97 

Apreciada em 
9.4.97 

Apreciada em 
9.4.97 

Apreciada em 
14.5.97 

Apreciada em 
3 .6.97 

Apreciada em 
18.3.97 

Apreciada em 
14.5 .9 7 

Apreciada em 
7.5.97 

Apreciada em 
14.5.97 

1 As Mensagens de nOs 125 e 129/97 foram apresentadas durante a 5" Sessao Legislativa Extraordinária, reali-
zada no perlodo de 1° a 25.7.97. . ._ . .. 
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99/97 

102/97 

103/97 

107/97 

117/97 

125/97 

129/97 

136/97 

141/97 

142/97 

152/97 

171/97 

172/97 

173/97 

509/97 

597/97 

616/97 

648/97 

Preto República da Croácia. 
(cumulativamente) 

16.7.97 

Marcos Castrioto 
Azambuja 

de Embaixador do Brasil junto à Apreciada em 

Carlos Moreira Garcia 

Geraldo Brindeiro 

João Felippe Sampaio 
de Lacerda Júnior 

República Francesa. 3.6.97 

Embaixador do Brasil junto ao 
Principado de Andorra . 

(cumulativamente) 

Procurador-Geral da República 
(recondução) . 

Ministro do Superior Tribunal 
Militar. 

Apreciada em 
16.7.97 

Aprovada em 
18.6.97 

Aprovada em 
25 .6.97 

732/97 Carlos Alberto Leite Embaixador Chefe da Missão do Apreciada em 

759/97 

812/97 

866/97 

934/97 

935/97 

979/97 

1.132/97 

1.133/97 

1.134/97 

Barbosa Brasil junto à Organização dos 16.7.97 
Estados Americanos. 

Bassul Athuil Netto 

Luciano Ozorio Rosa 

Embaixador do Brasil junto à 
República do Cameroun. 

Embaixador do Brasil junto à 
República da Hungria. 

Apreciada em 
13.8.97 

Apreciada em 
13.8.97 

Gustavo Henrique de Presidente do Banco Central do Aprovada em 
Barroso Franco Brasil. 12.8.97 

Demosthenes Madureira Diretor do Banco Central do Brasil. Aprovada em 
de Pinho Neto 2.9.97 

Sérgio Darcy da Silva Diretor do Banco Central do Brasil. Aprovada em 
Alves 2.9.97 

Oto Agripino Maia Embaixador do Brasil junto ao Apreciada em 
Reino do Lesoto. 9.12.97 

(cumulativamente) 

Renato Navarro Guerrei- Presidente do Conselho Diretor da Aprovada em 
ro Agência Nacional de Telecomuni- 22.10.97 

caçOes 

Luiz Francisco Tenório Conselheiro da Agência Nacional Aprovada em 
Perrone de TelecomunicaçOes. 22.10.97 

José Leite Pereira Filho Conselheiro da Agência Nacional Aprovada em 
de TelecomunicaçOes. 22.10.97 
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- - - - - ----------------------

de Telecomunicações. 22.10.97 

175197 1.136/97 Antonio Carlos Valente Conselheiro da Agência Nacional Aprovada em 
da Silva de Telecomunicações. 22.10.97 

178/97 1.225/97 Helder Martins de Mora- Embaixador do Brasil junto à Re- Apreciada em 
es pública de Moçambique e, cumu- 9.12.97 

lativamente, junto às Repúblicas 
de Seychelles, TanzAnia, Mada-
gascar e Reino da Suazilándia. 

179/97 1.236/97 Bernardo Pericàs Neto Embaixador do Brasil junto à Re- Apreciada em 
pública do Paraguai. 9.12.97 

185197 1.323/97 Guilherme Fausto da Embaixador do Brasil junto à Re- Apreciada em 
Cunha Bastos pública Árabe da Slria. 9.12.97 

189/97 1.365/97 Germano Amoldi Pedro- Ministro do Superior Tribunal MiIi- Aprovada em 
zo tar. 10.12.97 

209/97 1.448197 Jaconias de Aguiar Para compor a primeira Diretoria Aprovada em 
da Agência Nacional de Energia 10.12.97 
Elébica - ANEEl. 

210/97 1.449/97 Luciano Pacheco Santos Para compor a primeira Diretoria Aprovada em 
da Agência Nacional de Energia 10.12.97 
Elétrica - ANEEl. 

211/97 1.472/97 Márcio Paulo de Oliveira Embaixador do Brasil junto ao Apreciada em 
Dias Reino da Bélgica. 10.12.97 
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F .11 - Corregedoria do Senado Federal 

Nos termos da Resolução nO 17, de 17.03:93, do Senado Federal, foram 
eleitos, na sessao ordinária de 2.4.97, Corregedor e Corregedores Substitutos, os 
seguintes Senadores: 

Romeu Tuma: (58 votos) - Corregedor 
Ramez Tebet: (58 votos) - 1° Corregedor Substituto; 
Joel de Hollanda: (62 votos) - 2° Corregedor Substituto; 
Lúcio Alcântara: (65 votos) - 3° Corregedor Substituto. 

Histórico de matérias recebidas pela Corregedoria 

lDiv. 52/95 (Of. Recebido na 
nll 622/95 da em 3.4.95 

SGM Matéria publicada no jornal da·II·Aclualrdando 
Semana (Goiânia), de autoria do Relatório 

Câmara dos 
Deputados) 

Jornalista Luiz Carlos Bordoni, 
sob o título "Congresso dos 600 
ladrões·, 

F.12 - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 

Em obediência ao disposto no art. 23 ' da Re'solução nO 20, de 1993, fo
ram eleitos, em 19.4.95, 14:30 horas, com 59 vQtos favoráveis e um contra, os se-
guintes Senadores: ' 

1 NIo foi feito histórico no Relatório anterior, 
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Seno Romeu Tuma - Membro nato (art. 25 da Resoluçao nO 20/93). 

I' I' 

. .. . , . F.13 ~ Procuradoria Parlamentar 

A Presidência, nos termos da ReSolução nO 40, de 1995, e de acordo 
com as indicações das Lideranças, designou, em 16.11.95, os Senadores abaixo re
lacionados, para comporem a Procuradoria Parta menta r: 

2 Eleito Presidente na reunilo realizada pelo Conselho no dia 28.2.96. 
3 Eleito Vice-Presidente na reuniao realizada pelo Conselho no dia 28.2.96. 
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Composição 

PMDB 
Nabor Júnior 

PFL 
Waldeck Omelas 

P8DB 
o4José Ignácio Ferreira 

PT 
5Lauro Campos 

PTB 
Emllia Fernandes 

Histórico de matérias recebidas pela Procuradoria 

r <l:J ,~ :>;~< ~ ~ J.o ""'I ' ?,*,A-%%':,t ~,v l ~~'" , , q , 
" " ~,'O~ -', "o."'%,,,,=~-',m_I11m%'11W3J@m~" "$"="',,,,,",,~MC,, ""'W"'t,"" '.WC' " ,'n 

\"/'Vr~> ~~v ~',' .,:( (w,<)< ""1 ~"t»:&:>;~-:::'"~ }I <'''''''':;'' v:<w:~y ~ ~,l,~~~;~';;:"" '., ~Y' 
; .,.. ~' J. i ~ '»~ ':] ~ I ~ I I' a NV ~ l ' ..... T""' ~»~ (\). f .. ~ ; , ~ 

»L' ""'v:.,/) ,:>;Á~, ,:' '~N"",.s::tÁJ,t; '" "",-::,~~~'r.::» 1;:%:§<_- ~ ,«,~;,}~~~." '~" ,,:;;:"~v', 
m"-';w;~:;.o,,~W~,='$:@,m~0mw.:;;;:i:<:i:;J:J;::l~ ~""''''''~;z",r$':: ,v,*:~~x-"," '~ ..... , h w~J ..... " .,:;:~,~ 

Of. Circular SF- do Presidente do Submete a - dos Em exame apreclaçao 
452196-SF SF, em 8.4.96 membros da Procuradoria maté-

rias veiculadas pela imprensa. 

Of. Circular SF do Presidente do Submete a apreciação dos Em exame 
NQ 205/97 8F, EM 3.3.97 membros da Procuradoria maté-

ria veiculada pela imprensa. 

F.14 -Instituto de Previdência dos Congressistas -IPC 

Em 2.4.97, foi realizada eleição para Presidente e Vice-Presidente do 
Instituto de Previdência dos Congressistas (art. 4° da Lei nO 7.087, de 1982, e pará
grafo único do art. 5° do Regulamento Básico do IPC , tendo sido eleitos: 

Senador Edison LoMo (55 votos) 
Deputada Simara Ellery (49 votos) 

4 Designado em 23.11.95. 
S Designado em 23.11.95. 
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22.04.97 

25.04.97 

F.15- Questões de Ordem e Solicitação de Providências 

José Eduardo Dutra 

'.José Edüardo DUtra 

sobre ~ . d~li.~eração 
do Requerimento deÚrgência, de 
sua autoria, para que o Projeto de 
Resolução que visa submeter, à 
apreciação do Senado Federal, o 
edital de privatização da Compa
nhia Vale do Rio Doce (PRS 
104/96) seja incluído na pauta. 

Argumenta, com referência à 
Questão de Ordem anterior, da 
Senadora Júnia Marise, que, nos 
termos dos arts. 60 e 67 da Cons
tituição, combinados com o art. 
341, do RISF, a matéria principal a 
que se referia o Requerimento de 
urgência da Senadora não foi 
apreciada; argumenta, ainda, que a 
Mesa decidiu, então, por analogia, 
quando da indagação feita pela 
Senadora sobre o requerimento 
ql!e pretendera apresentar sobre o 
mesmo projeto, não o acatando, o 
que 'não caberia no caso, uma vez 
que o Regimento Intemo não é 
omisso. 

Quando da discussão da PEC nO 
4/97, questionou a ausência do 
relator da matéria e a falta de quo

,rum para que se fizesse a Ordem 
do Dia, 
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Presidente considerou 
improcedente a Questao de 
Ordem, esclarecendo que o 
Requerimento da Senadora 
versava sobre o mesmo 
assunto de que tratou o RQS 
nO 144/97, no mesmo senti
do, e rejeitado na sessão do 
dia 26.2.97. 

A Presidência, agora exerci
da pelo Senador Antonio 
Carlos Magalhães, resolveu 
manter o entendimento es
posado pelo nobre Senador 
Geraldo Melo, que presidia a 
sessão, encaminhando, en
tretanto, a questao à douta 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, como 
lhe faculta o art. 408 da Lei 
Intema. 

O Senador José 'Eduardo 
Dutra recorreu da decisão da 
Presidência, para o Plenário. 

Aprovada a decisão da ' Mesa 
pelo Plenário, a matéria .foi 
despachada .à .Comissão .de 
Constituição, Justiça e Cida
dania. 

A Presidência considerou 
improcedente a Questao de 
Ordem, tendo em vista que 
há exigência de ql,Jorum 
àpenas pàra a votáção das 
matérias. No' mais: 'o Regi
mento Interno dispOe da 
necessidade de 1120 para a 
manutenção da sessão, e, 
em função do art. 304, do 
Regimento Interno, dá pros
seguimento na discussão da 
matéria. 



06.05.97 

21.05.97 

24.09.97 

08.10.97 

José Eduardo Dutra 

AntOnio Carlos Vala
dares 

Eduardo Suplicy 

Ronaldo Cunha Lima 

base nos arts. 403 e 404 do 
RISF, indaga sobre o critério para 
registro da presença dos Senado
res na Casa, tendo em vista que o 
painel eletrônico não está em fun
cionamento desde a sessão delibe
rativa da última sexta-feira 
(25.4.97). 

Baseado no art. 334, letra "a", do 
Regimento Interno, sugere que as 
matérias constantes dos itens 6 
(PDS 31/97), 7 (PDS 32/97), 8 
(PDS 33/97) e 9 (PRS 50/97), da 
Ordem do Dia da Sessão do dia 
6.5.97, sejam considerados preju
dicadas e levadas ao arquivo. 

Indaga sobre a oportunidade de 
apresentação de requerimento de 
adiamento da votação de matéria. 

Sobre a aplicação do art. 383, "b", 
do Regimento Interno, acerca da 
nomeação de diretores do Banco 
Central do Brasil, cujas mensagens 
devem especificar o cargo para o 
qual estão sendo indicados. 

Indaga se é admissível, em segun
do turno de discussão ou votação 
de proposta de emenda à Consti
tuição, a apresentação de emenda 
ou destaque de expressão que 
mude substancialmente o texto 
aprovado em primeiro turno, com 
base nos arts. 60 §§ 4° e 5°, da 
Constituição Federal, combinado 
com os arts. 314, 11, 363, 372 e 
403, do Regimento Interno. 
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base no art. 38, do 
RISF, a Presidência esclare
ce que o comparecimento 
dos Senadores, quando o 
painel não estiver em funcio
namento, é feito manual por 
um funcionário da Secretá
ria-Gerai da Mesa .. 

o Presidente Antonio Carlos 
Magalhae&, baseado no § 6" 
do art. 6° da Lei nO 9.069, 
esclarece que nao pode 
acatar a Questao de Ordem. 

O Presidente Antonio Carlos 
Magalhae& responde à 
questao baseado no art. 309, 
do Regimento Interno, que 
diz que o encaminhamento 
da votaçao é medida prepa
ratória da votaçao. 

O Presidente Antonio Carlos 
Magalhaes esclarece que a 
sugestao do Senador será 
estudada 

Quanto ao destaque, a Mesa 
entende que é pertinente, 
pois nao fere os arts. 312 e 
314, li, do Regimento Interno 
- nao há inversao do sentido. 
Quanto às emendas, &ao 
regidas pelo art. 363, tam
bém do Regimento Interno. 
Considera, entao, improce
dente a Questao de Ordem. 

O Senador Epitácio Cafeteira 
apresentou recurso da deci
&ao da Mesa ao Plenário 
que, colocado em votaçao, 
foi rejeitado. 



a 
reabrir-se o prazo 
emendas ao PLC 
(Código Civil). 
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para novas 
nll 118184 

Magalhães esclarece que o 
prazo já foi reaberto para um 
perfodo de 20 dias em 
11-.4.95 . . . 



01/97 21.02.97 

Oral 22.04.97 

02197 16.05.97 

03/97 22.05.97 

04/97 28.05.97 

1F.16 - Recursos 
(art. 91, § ~, do RISF) 

Lúdio Coelho e outros Sena- No sentido de que seja submetido ao 
dores Plenário o Projeto de Lei do Senado nII 

45, de 1996, de autoria da Senadora Ma-
rina Silva, que "acrescenta parágrafo ao 
art. 161 do Decreto-Lei nII 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940, e dá outras providên-
cias'. 

José Eduardo Dutra Sobre decisAo da Mesa de encaminhar 
Requerimento de urgência da Senadora 
Júnia Marise, nao acatado pela Presidên-
cia, à Comissão de ConstituiçAo, Justiça 
e Cidadania. 
Recurso Indeferido 

José Eduardo Dutra e outros No sentido de que continue a tramitaçAo 
Senadores do PDS 45, de 1995, que susta o Decreto 

nO 1.480, de 3 de maio de 1995, do Poder 
Executivo, que disp{je sobre os procedi-
mentos a serem adotados em casos de 
paraliseç6es dos serviços públicos fede-
rais. 

Bello Parga e outros Senado- No sentido de que o PLS 136, de 1995, 
res que displje sobre a participaçSo dos tra-

balhadores na gestlJo das empresas e dá 
outras providências, seja apreciado pelo 
Plenário do Senado Federal. 

José Eduardo Dutra e outros No sentido de que seja submetido ao 
Senadores Plenário o Projeto de Lei da camara nO 

42, de 1993 (n° 6.221/85, na casa de 
origem), que estabelece medidas preven-
tivas de proteçao ao trabalho dos tripu-
lantes de aeronaves de serviços agrlco-
las. 

1 O Recurso n° 05 foi apresentado durante a 5- Sessao Legislativa Extraordinária da 50" Legislatura, realizada 
no perlodo de 1° a 25.7.97. 
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07/97 09.09.97 

08197 06.10.97 

Oral . 08.1'0.97 ' , 

, " .... '. , 

, , 
09/97 ' . , 02.12.97 

Bernardo Cabral e outros Se- No sentido de que seja ao 
nadores Plenário o Projeto de Lei do Senado ~ 

235, de 1995, de autoria da Senadora 
Benedita da Silva, que dispõe sobre o 
crime de assédio sexual e dá outras pro
~ncias. 

Josaphat Marinho 

Gilberto Miranda 

Epitácio Cafeteira 

.' ; 
José Eduardo 'Dutra e ' outros 
~nadores 

No sentido de que seja submetido ao 
Plenário o Projeto de Lei do Senado nO 
257, de 1996, de autoria do Senador Ro
berto Requiao, que disp{je sobre o direito 
de resposta. 

No sentido de que seja submetido ao 
Plenário o Projeto de Lei do Senado n° 
246, de 1996, de autoria do Senador Gil
berto Miranda, que disp{je sobre a conci
liaçlo, mediaçlo e arbitragem nos dissf
dias individuais de natureza trabalhista e 
dá outras pro~as. 

Sobre decisAo da Mesa de permitir, em ~ 
turno de discussAo e votaçao da PEC n° 
33196, a apresentaçao de emenda ou 
destaque de expressa0 que muda subs
tancialmente o texto aprovado em 1° tur
no. 
Rejeitado pelo Plenirlo 

• I " : •• I " I . 

No sentido de que seja submetido ao 
Plenário o Projeto de Lei do Senado nO 
216, de 1997, de autoria do Senador José 
Serra, que disp{je sobre o TItulo de Parti
~ em Receita de SetViço PCJ/)/ico 
Concedido (TPR) e dá outras providênci
as. 

~ ). .. 
'. ' . ~. 

, , 

• II • , • 

.. r. .' ~ , . 

, , 

, • , • I • • 
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F.17 -Qficios do p,..i,denta do Supre!"o Tribunal Federal (CF.,art. 53, § 10) 

h.17.1) de sessOes legislativas anteriores: 

1Of. 81121/93 (1 .017/93) de 08 de outubro, de Des~ado ti CCJ em 15.10.93 
1993, do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

Of. 81174/93 (1 .214/93) de 13 de dezembro, de Despachado ti CCJ em 15.12.93 
1993, do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

Of. 8148/94 (389/94) de 5 de maio, de 1994, do Depachado ti CCJ, em 11 .5.94 
Presidente do Supremo Tribunal Federal 

Of. Sf70/94 (1.068194) de 22 de setembro, de Despachado ti CCJ, em 22.9.94 
1994, do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

Of. Sf77/94 (1 .290194) de 10 de novembro, de Despachado ti CCJ, em 21 .11.94 
1994, do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

Of. 8110/95 (224/95) de 17 de março, de 1995, do Despachado ti CCJ, em 21 .3.95 
Presidente do Supremo Tribunal Federal 

Of. 8113195 (326/95) de 7 de abril, de 1995, do Despachado ti CCJ, em 11 .4.95 
Presidente do Supremo Tribunal Federal 

Of. 8117/95 (411/95) de 4 de maio de 1995, do Despachado ti CCJ, em 9.5.95 
Presidente do Supremo Tribunal Federal 

Of. 8120/95 (435/95) de 10 de maio de 1995, do Despachado ti CCJ, em 12.5.95 
, 

Presidente do Supremo Tribunal F1!deral 

Of. 8116/95 (350/95) do Presidente do Supremo Despachado ti CCJ, em 24.5.95 

I Omitido nos Relatórios anteriores. 
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Tribunal Federal , 

Of. 8121/95 (906/95) do Presidente do Supremo Despachado à CCJ, em 24.4.95 
Tribunal Federal 

Of. Sl22/95 (455/95) do Presidente do Supremo Despachado à CCJ, em 24.5.95 
Tribunal Federal 

Of. 8123195 (448195) do Presidente do Supremo Despachado à CCJ, em 24.5.95 
Tribunal Federal 

Of. 8124/95 (456/95) do Presidente do Supremo Despachado à CCJ, em 24.5.95 
Tribunal Federal 

Of. 8132/95 (520/95) do Presidente do Supremo Arquivado em 24.11.97 
Tribunal Federal 

Of. 8139/95 (661/95) do Presidente do ' Supremo Arquivado em 24.11 .97 
Tribunal Federal 

. 

. ~ . . . .. 
.... ,t. 

h.17.2) da presente sessão legislativa 

Of. 8114/97 (536196) do Presidente do Supremo Despachado à CCJ, em 31 .1.97 
Tribunal Federal · .. - . 

I · 
- . - . . . 

Of. 8115/97 (848195) do Presidente do Supremo Despachado à CCJ, em 31 .1.97 
Tribunal Federal .. 

. . ... -, . , ...... .. 

I - -

Of. 8116/97 (849/95) do Presidente do Supremo Despachado à CCJ, em 31 .1.97 
Tribunál Federal 

. . - - -
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Of. 5/17/97 (896195) do Presidente do Supremo Despachado à CCJ, em 31.1 .97 
Tribunal Federal 

Of. 5/18/97 (934195) do Presidente do Supremo Despachado à CCJ, em 31 .1.97 
Tribunal Federal 

Of. 5/19/97 (1 .081/95) do Presidente do Supremo Despachado à CCJ, em 31 .1.97 
Tribunal Federal 

Of. 5/20197 (1.092/95) do Presidente do Supremo Despachado à CCJ, em 31 .1.97 
Tribunal Federal 

Of. 5/21/97 (309196) do Presidente do Supremo Despachado à CCJ, em 31 .1.97 
Tribunal Federal 
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F .18 - Diversos 

h.18.1 - de sessões legislativas anteriores 

13/96 

14/96 8.2.96 

18/96 4.3.96 

27/96 27.3.96 

28/96 2.4.96 

29/96 3.4.96 

Oficio n° 557/95, do 
Banco da AmazOnia 
S.A. 

Encaminha, nos termos do art. 20, -§ , 
da lei nO 7.827, de 27 de setembro de 
1989, o balanço do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Norte - FNO, refe
rente ao primeiro semestre de 1995. 

OfIcio n° 32, de Representaçao ao Procurador-Geral da Arquivado 
2.2.96 do Presi- República contra o Tenente-Brigadeiro 22.8.96 
dente do Senado Ivan Moacyr Frota. 
Federal 

Of. nO 5/96, de 23.1, . Encaminha o relatório sobre o encontro Arquivado 
do Presidente do da delegaçAo brasileira com o Procura- 29.2.96 
Grupo Brasileiro da dor da República em MilAo - Itália, Dr. 
Associaçao Inter- Francesco Severio Borrelli, realizado em 
parlamentar de Tu- 24.10.95, com o objetivo de conhecer o 
rismo, Senador trabalho desenvolvido na chamada ope-
Carlos Wilson raçAo "MAos limpas'. 

em 

em 

Aviso nQ 143, de Encaminha o Relatório das Atividades Despacho à CFC 
1996, de 28.2, do do Tribunal de Contas da UniAo, refe-
Presidente do TCU rente ao 4° trimestre de 1995. 

Aviso nO 98/96, do 
TCU 

OfIcio nO 220196 do 
Procurador Geral 
da República 

OfIcio nO 793/96, do 
Presidente do BA
CEN 

Encaminha cópia da DecisAo nO 121/96, 
adotada por aquela Corte de Contas na 
sessao extraordinéria do Plenério de 21 
de março de 1996, bem como dos res
pectivos Relatório e Voto que a funda
mentam. 

Encaminha cópia do OfIcio nO 233/95, do 
Coordenador da .,. CAmara de Coorde
naçAo e RevisAo do Ministério Público 
Federal, enviando recomendaçAo subs
crita pelo Procurador da República, pro
ferida nos autos do Processo nO 
08100.003898/93-79, contendo pleito no 
sentido de que sejam cumpridas as 
normas constitucionais e legais que pro
piciam o acesso ao trabalho e cargos 
públicos, às pessoas portadoras de defi
ciência. 

Informa que determinou que as compe
tências e atribuiçOes ditadas pela legis
laça0, pelos Regimento Intemo e Manual 
de Administraçao do BACEN, concer
nente aos assuntos de Fiscalizaçao, de 
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Despacho à CCJ e 
CFC 

Despacho à CAS 

Despacho à CAE 



Normas e Organizaçao do Sistema Fi-
nanceiro e de Polltica Monetária, pas-
sem a ser exercidas,. respectivamente, 
pelos Diretores Cláudio Ness Mauch, 
Alkimar Ribeiro Moura e Francisco de 
Pádua Lopes, e permanecerem inaltera-
das as competências e atribuiçOes dos 
demais Diretores e que o Dr. Francisco 
Lopes responderá, cumulativamente, 
pelos assuntos de Polltica EconOmica. 

35/96 18.4.96 Aviso n° 307/96, do Encaminha o Relatório das Atividades Despacho à CFC 
Presidente do TCU do Tribunal, referente ao exerclcio de 

1995. 

37/96 24.4.96 Oficio n° 1.598/96, Encaminha o Oficio n° 701/96, do Presi- Despacho à CCJ. 
do Presidente do dente da Câmara Municipal de Andradi-
TSE na, São Paulo, solicitando a revogaçao 

da Lei nO 9.100, de 1995, no que diz res-
peito à exigência de documento de iden-
tidade com foto, além do titulo de eleitor, 
no momento da votaçao. 

39/96 6.5.96 Oficio nO 422/96, do Remete cópias de peças informativas Anexado ao Reque-
Procurador-Geral dos inquéritos policiais militar e civil so- rimento nO 365/96. 
de Justiça do Esta- bre os fatos ocorridos nas proximidades Despacho à CCJ 
do do Pará de Eldorado dos Carajás e informa que 

autorizou o deslocamento, para aquela 
área, dos Promotores de Justiça de Ma-
rabá e Curionópolis, e que designou 
Procurador e Promotores para acompa-
nhar os mencionados inquéritos polici-
ais. 

43/96 20.5.96 Oficio n° 462, do Encaminha o relatório final da Comissào Despacho à CFC 
Presidente da Câ- Parlamentar de Inquérito, criada naquela 
mara dos Deputa- Casa, destinada a investigar a ocorrên-
dos cia de posslveis irregularidades na fabri-

caça0 de medicamentos. 

47/96 27.5.96 Aviso nO 221/96, do Encaminha cópia da Decisào n° 287/96, Despacho à CAE e 
TCU bem como dos respectivos Relatório e CFC 

Voto que a fundamentam e, ainda, cópia 
do inteiro-teor do Relatório de Auditoria 
Operacional referente à Fase Comple-
mentar realizada no Ministério da Previ-
dência e Assistência Social no INSS e 
na DATAPREV. 

51/96 5.6.96 Oficio nO 253/96, do Encaminha manifestações do Procura- Despacho à CAS 
Juiz Federal da 3- dor Regional da República, Moacir Men-
Vara/MT des Sousa,. e as decisOes da Justiça 

Federal proferidas nos autos da Açao de 
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53196 13.6.96 

58196 27.6.96 

60/96 28.6.96 

61/96 1.7.96 

66/96 15.7.96 

68/96 22.7.96 

75/96 14.8.96 

Expediente dos 
garimpeiros de Ser
ra Pelada 

Reintegraçao de Posse nO 96.365-3, que 
a AJC Agropecuária Ltda. move contra a 
FUNAI e a Uniao. 

Encaminha expediente contendo slntese Arquivado 
histórica e cronológica daquele garimpo 12.6.97 
e, ainda, sugerindo a verificaçao da situ-
açao por parlamentares, com o propó-
sito de que sejam apresentadas suges-
tOes à Presidência da República visando 
a adoça0 de medidas que examinem a 
restriçao da atividade garimpeira na-
quela regiao. 

em 

Expediente recebi
do do Represen
tante no Brasil da 
ONU para Agricul
tura e Alimentaçao
FAO 

Comunica convocaçao para o Word Fo
od Summit, a nlvel de Chefes de Estado 
ou Govemos, a realizar-se em Roma, no 
perlodo de 13 a 17.11 .96, nos termos da 
Resoluçao da conferência da FAO, 
aprovada em sua 288 Sessao. 

Despacho à CRE 

Expediente da As- Encaminha cópia do Relatório final da Despacho à CAS 
sembléia Legislati- CPI da Hemodiálise. 
va do Estado de 
Pernambuco 

Aviso nO 336, de 
1996, do Presidente 
doTCU 

Referente ao Aviso 
nO 428/96, do Pre
sidente do TCU 

Aviso nO 756/96, do 
TCU 

Encaminha cópia da Decisao nO 380, de 
1996, adotada pelo Tribunal de Contas 
da Unia<>, na Sessao Ordinária do Plená
rio de 26 de junho de 1996, bem como 
dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam. 

Encaminha cópia da lista especifica re
metida ao Ministério Público Eleitoral, 
para os fins previstos na allnea "9", do 
inciso I, do art. 1° da Lei Complementar 
nO 64, de 18 de maio de 1990, contendo 
os nomes dos responsáveis que tiveram 
suas contas julgadas irregulares pelo 
referido Tribunal, nos últimos cinco 
anos, nos termos do art. 91 da Lei nO 
8.443, de 16 de julho de 1992. 

Comunica que aquela Corte, ao acolher 
o Relatório, Voto e Decisao contidos no 
processo TC - 001 .058/95-9, decidiu 
propor ao Congresso Nacional a altera
çao das Leis nOs 6.435/77 e 8.020/90. 

Despacho à CFC 

Despacho à CFC 

Despacho à CAS e 
CFC 

Encaminhamento, Solicita seja realizada auditoria junto ao Aguardando deci-
por parte da Presi- Banco Central do Brasil e à Secretaria sao do TCU 
dência do Senado, do Tesouro acerca da aplicaçao das 
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80/96 2.9.96 

84/96 30.9.96 

85/96 

86/96 

87/96 8.10.96 

90/96 29.10.96 

91/96 29.10.96 

92/96 29.10.96 

ao TCU, do Reque- reservas cambiais brasileiras. 
rimento nO 
34/96/CAE. 

OfIcio nO 756196, do 
Presidente da CA
mara dos Deputa
dos 

Expediente recebi
do da Embaixada 
do lraque 

Referente ao Aviso 
nO 533/96 - do Pre
sidente do TCU 

Referente ao Aviso 
nO 534/96 - do Pre
sidente do TCU 

Referente ao Aviso 
nO 467/96, do Pre
sidente do TCU 

Proposta de Gover
nadores de Estado 

Proposta 'de Gover
nadores de Estado 

Encaminha cópia do Relatório dos tra
balhos da Comissao Extema criada com 
a finalidade de apurar denúncias de via
laça0 dos direitos humanos de brasilei
ros no Paraguai. 

Encaminha convite do Presidente da 
Assembléia Nacional daquele Pais, para 
visita de uma delegaçao parlamentar 
brasileira, em data a ser definida. 

Encaminh~ cópia da Decido nO 610/96, 
adotada pelo referido Tribunal, na Ses
&ao Ordinária do Plenário de 25.9.96, 
bem como o respectivo Relatório e Voto 
que a fundamentam. 

Encaminha cópia da Decido nO 607/96, 
adotada pelo referido Tribunal, na Ses
&ao Ordinária do Plenário de 25.9.96, 
bem como os respectivos Relatório e 
Voto que a fundamentam. 

Despacho á CRE 

Despacho à CRE 

Despacho à CFC 

Arquivado 
vamente 
15.10.96 

definiti
em 

Encaminha cópia da Decido nO 545/96, Despacho à CFC 
adotada pelo referido Tribunal, na Ses-
&ao Ordinária do Plenário de 28 de 
agosto de 1996, bem como dos respec-
tivos Relatório e Voto que a fundamen-
tam, referente à auditoria operacional 
realizada na CODEVASP e DNOCS, 
sobre o Projeto Nordeste I. 

Proposta de alteraçao do parágrafo úni- Distribuldo à C0-
co do art. 14 e do art. 15 da Medida Pro- mis&ao Especial 
visOria nO 1.490-14/96, que "DispOe 50- criada em 29.10.96 
bre o Cadastro Informativo dos créditos e à CAE 
nao quitados de órgaos e entidades fe-
derais, e dá outras providências". 

DispOe sobre o refinanciamento, pela Distribuldo à Co
Uniao, de dividas intemas das adminis- missão Especial 
traçOes direta e indireta dos Estados, do criada em 29.10.96 
Distrito Federal e dos Municlpios, e dá e à CAE 
outras providências. 

Proposta de Gover- Estabelece hipOteses nos quais fica 
nadores de Estado suspensa a concessão de medidas limi

nares e dá outras providências. 

Distribuldo à Co
missão Especial 
criada em 29.10.96 
eàCCJ 
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93196 29.10.96 Proposta de Gover- Altera a ResoluçAo nO 69, de 1995, do Distribuldo à Co-
nadores de Estado Senado Federal. missao Especial 

criada em 29.10.96 
eàCCJ 

94196 29.10.96 Proposta de Gover- Altera o art 33 do AtD das DisposiçOes Distribuldo à Co-
nadores de Estado Constitucionais Transitórias. . missAo Especial 

criada em 20.10.96 
eàCCJ 

95196 29.10.96 Proposta de Gover- Altera o § 1° do art 125 da Constituiçao. Distribuldo à Co-
nadores de Estado missao Especial 

criada em 29.10.96 
eàCCJ 

96196 29.10.96 Proposta de Gover- Altera o art 168 da Constituiçao. Distribuldo à Co-

98196 

nadores de Estado missao Especial 
criada em 20.10.96 
eàCCJ 

Of. n° 765196, do 
Procurador-Geral 
da República 

Encaminha cópia do relatório, acompa
nhada da documentaçAo dos trabalhos 
de auditoria, com relaçAo aos repasses 
de recursos federais (do extinto 
INAMPS) a diversos Municlpios do Es
tado de sao Paulo, por força de convê
nios de municipalizaçao nos anos de 
1992 a 1994. 

Despacho à CFC 

99/96 14.11.96 Aviso nO 604196, do Encaminha cópia da DecisAo nO 716196, Arquivado em 

102/96 21 .11.96 

Presidente do TCU sobre conflito de norma legal, adotada 20.5.97 
pelo referido Tribunal, na SessAo Ordi-

Of. nO 235196, do 
Presidente do Con
selho de Reforma 
do Estado 

nária do Plenário de 6 de novembro de 
1996, bem como dos respectivos Relató-
rio e Voto que a fundamentam. 

Encaminha cópia da ResoIuçAo nO 1 do 
Conselho, de 18 de outubro de 1996, 
contendo recomendaçOes objetivando o 
descongestionamento de demandas no 
Poder Judiciário e à ampliaçao do aces
so à Justiça, entregue em 14/11/96 aos 
excelenUssimos senhores Clóvis car
valho, Chefe da Casa Civil e Sepúlveda 
Pertence, Presidente do Supremo Tribu
nal Federal. 

Distribuido à CCJ . 

. 105196 26.11.96 OfIcio nO 7/96, do Comunica a composiçao da ComissAo Despacho à CRE 
Presidente do Gru~ Diretora do referido Grupo. 
po Parlamentar 
Brasil-Argentina-
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Uruguai-Paraguai 

106/96 11 .12.96 Aviso nO 1.477/96, Encaminha o Relatório das Atividades Arquivado em 
do Presidente do do referido Tribunal, referente ao exercl- 19.12.96 
TCU cio do terceiro trimestre do ano de 1996. 

107/96 12.12.96 Aviso nO 686196, do Encaminha cópia da Decido n° 806, de Arquivado em 
Presidente do TCU 1996, adotada pelo referido Tribunal, na 19.12.96 

Sesdo Extraordinária-Reservada do 
Plenário de 4 de dezembro de 1996, 
bem como dos respectivos Relatório e 
Voto que a fundamentam. 

108196 18.12.96 Aviso nO 722196, do Encaminha cópia da Decido nO 838/96, ArquivadO em 
Presidente do TCU que aprovou a Decido Normativa nO 8.4.97 

14/96-TCU, adotada pelo referido Tribu-
nal, na Sessao Extraordinária do Plená-
rio de 12.12.96, bem como dos respecti-
vos Relatório e Voto que a fundamen-
tam. 

109/96 18.12.96 Aviso n° 1.106196, Encaminha, nos termos da Resoluçlo nO . Arquivado em 
do Ministro da Fa- 57, de 1995, do Senado Federal, o 0fI- 20.12.96 
zenda cio nO 3.329/96, do Banco Central do 

Brasil, contendo o relatório da execuçlo 
do programa da emissao e colocaçao de 
tltulos de responsabilidade da República 
Federativa do Brasil no mercado inter-
nacional. 

'h.18.2 - da presente sessão legislativa 

1197 

2197 

07.01.97 Of. nO 3.672/96, do Encaminha dados relativos li divida dos Arquivado 
BACEN govemos estaduais, municipais e do 8.1 .97 

Distrito Federal, disponlveis naquele 

em 

15.01.97 SoIicitaçao de Se
nadores 

Úrgao, tendo por base o mês de no-
vembro de 1996. 

Designaçao dos Senadores , Eduardo 
Suplicy, Marina Silva, Ademir Andrade e 
Sebastiao Rocha para verificarem, in 
/OCO, o ocorrido em Ourilandia do Norte, 
no Pará, no dia 14 de janeiro de 1997. 

Designados em 
15.1.97 
Apresentado Rela
tório da missao pelo 
Sen. Eduardo Su
plicy (DSF de 
24.1.97, pgs. 3.040 

I Os Diversos n"s 33 a 39/97 foram apresentados durante a 5' SessIo Legislativa Extraordinária, realizada no perfodo de 10 

a 25.7.97. 
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3/97 20.01 .97 Of. nO 25/97, do Encaminha ao Congresso Nacional, nos Arquivado em 
BACEN termos do artigo 20, § 4°, da Lei nO 24.1.97 

7.827, de 1989, as DemonstraÇ6es 
Contábeis de 30 de junho de 1996, devi-
damente auditadas, do Fundo constitu-
cional de Financiamento do Centro-Este 
-FCO. 

4197 22.01 .97 Of. nO 143197, do Encaminha ao Senado a relaçao das Arquivado em 
BACEN operaçOes de Antecipaçao de Receita 6.10.97 

Orçamentária (ARO) analisadas no mês 
de dezembro de 1996, e comunicando o 
indeferimento de urna operaçIo da es-
pécie no referido perfodo. 

5/97 29.01.97 Of. nO 217/97, do Encaminha dados referentes à divida Arquivado em 

6/97 

BACEN dos governos estaduais, municipais e do 30.1.97 
Distrito Federal, disponlveis naquele 
Orgia, tendo por base o mês de de-
zembro de 1996. 

Denúncia do Sr. Denúncia por crime de responsabilidade 
AntOnio Pereira Reis contra o Ministro do Supremo Tribunal 

Federal Marco Aurélio Mendes de Farias 
de Mello. 

Arquivado, confor
me decido da 
Mesa Diretora em 
sua 28 Reuniao no 
dia 23.1 .97 

7/97 04.02.97 Atas das 18 e ~ Eleiçao dos Membros da Mesa do Se- Arquivado em 
ReuniOes PreparatO- nado Federal, para o biênio 1991/1998. 5.2.97 
rias da 38 Sessla 
Legislativa Ordinária 
da 50"' Legislatura 
(DSF de 5.2.97 

6/97 18.02.97 Notas taqulgráficas, Sessla Especial destinada a reverenciar Arquivado em 
com fala da Presi- a memória do Senador Darcy ribeiro. 28.2.97 
dência designando 
para o dia 19.2.97, 
sessla Especial 

9/97 24.02.97 Of. n° 378/97, do Encaminha ao Senado reIaçao das op&- Arquivado em 
BACEN raçOes de Antecipaçaa da Receita Or- 6.10.97 

çamentária (ARO) analisadas no mês de 
janeiro de 1997. 

10/97 28.02.97 Of. n° 431/97, do Encaminha dados referentes à divida Arquivado em 
BACEN dos governos estaduais, municipais e do 28.2.97 

Distrito Federal, disponlveis naquele 
Orgia, tendo por base o mês de janeiro 
de 1997. 
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EIeiçao do Presidente e VICe-Presidente 
do Instituto de Previdência dos Congres
sistas - IPC, para o biênio 1997/1998. 

Eleito, em 2.4.97, 
para Presidente o 
Senador Edison 
Loba<>, e para VICe
Presidente a De
putada Simara 
Ellery 

12/97 12.03.97 Aviso n° 199/97, do Encaminha o Relatório das atividaddes Arquivado em 
TCU do Tribunal de Contas da Unia<>, refe- 8.4.97 

rente ao 4° trimestre de 1996. 

13/97 Protocoliza 5oIicitaçao do Se- NomeaçAo do Sr. Júlio César Gomes Arquivado confor-

14/97 

15/97 

16/97 

17/97 

da em nador Eduardo Su- dos Santos, para exercer o cargo de me Decisao da 
11.3.97 plicy, publicada no Representante Pennanente do Brasil Mesa em 20.3.97 

DSF de 21 .2.97, junto à Organizaçao das NaçOes Unidas Ata nO 6/97. 
pág. 4170, em para a Alimentaçao e Agricultura - FAO. 
Questao de Ordem 

Protocoliza Of. n° 67, do Presi
da em dente do Senado 
12.3.97 Federal 

14.03.97 

24.03.97 

31.3.97 

Aviso nO 43/97, do 
Ministro das Cornu
nicaçOes 

Oficio nO 1/97, do 
Presidente da Co
missao de Serviços 
de Infra-Estrutura 

Oficio nO 728/97, do 
Banco Central do 
Brasil 

Noticia crime formulada pelo Presidente 
do Senado Federal ao Procurador-Geral 
da República contra o Banco Vetor SA 
- Vetor Corretora de Valores e cambio 
S/A, por haver contratado firmas para 
interferir de forma obstrutiva e ' parali
sante nos trabalhos da CPI dos Tltulos 
Públicos. 

Encaminha, em cumprimento ao dis
posto no § ~ do art 4° da Lei nO 8.9n, 
de 6 de janeiro de 1995, novos textos da 
regulamentaçao do Serviço de TV a 
Cabo, elaborados por aquele Ministério, 
para audiência e parecer do Conselho 
de Comunicaçao Social. 

Encaminha correspondência recebida da 
Comissao de Minas do Senado da Re
pública do Chile, referente a convite for
mulado para a participaçao de Delega
çao desta Casa na Conferência das 
ComissOes de Minas e Energia dos 
Parlamentos da América Latina, a reali
zar-se na cidade de Santiago do Chile, 
nos dias 4 a 6.6.97. 

Encaminha, ao Senado, relaçAo das 
Operaç6es de Antecipaçao de Receita 
Orçamentária (ARO) analisadas no mês 
de fevereiro de 1997. Informa, ainda, 
que no referido perlodo houve o indefe
rimento de uma operaçAo da espécie. 
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Prejudicado (art 
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em 



18197 8.4.97 

19197 11.4~97 

20197 17.4.97 

21/97 17.4.97 

22/97 23.4.97 

23/97 24.4.97 

Relatório recebido Sobre a participaçAo da DelegaçAo Bra- Arquivado em 
do Senador Carlos sileira do Grupo Brasileiro da Associa- 8.4.97 
Wilson, Presidente çao Interparlamentar de Turismo nos 
da Associaçao Par- encontros programados pela Embaixada 
~mentar de Turismo da República da Indonésia, atendendo 

convite daquele Pais, realizados em 
Jakarta, Bali e Timor Leste, entre os dias 
11 e 18.12.96, que teve como repre
sentante do Senado Federal o Senador 
Antonio Car10s Valadares. 

Av. nO 176/95, do Encaminha, ao Senado Federal, cópia Despachado à 
Presidente do TCU da Decido 179, de 1995, adotada pelo CRE, CFC e em 

TCU na Sessao Ordinária do Plenário de cópia à CMPOPF 
21 .6.95, bem como dos respectivos re-
latório e voto que a fundamentam (TC 
003.064/93-0). 

Aviso nO 291/97, do Encaminha ao Senado Federal, relatório Arquivado em 
TCU das atividades do TCU, referente ao 22.4.97 

exerelcio de 1996. 

Aviso nO 167/97, do 
Presidente do TCU 

Aviso nO 60/97, do 
Ministro de Estado 
do Trabalho 

Aviso n° 204/97, do 
Presidente do TCU 

Encaminha cópia do ac6rdAo nO 63/97, 
aprovado pelo referido Tribunal na Se5-
do Ordinária do Plenário de 9.4.97, 
bem como dos respectivos Relatório e 
Voto que o fundamentam, atendendo à 
solicitaçao da Comisdo Parlamentar 
Mista de Inquérito destinada a apurar 
irregularidades da TV Jovem Pan Ltda. 

Comunica a realizaçao em Genebra, 
Sulça, da 85- Reuniao da Conferência 
Internacional do Trabalho, no perlodo de 
3 a 19 de junho de 1997, e consulta s0-
bre o interesse desta Casa em indicar 
representantes para participar do referi
do evento, na condiçao de Observador 
Parlamentar, integrando a DelegaçAo 
Oficial d0 Brasil, com Onuspara o Sena
do Federal. 

Encaminha cópia da Decido nO 188, de 
1997, adotada pelo referido Tribunal, na 
Sesdo Ordinária do Plenário de 16 de 
abril de 1997, bem como dos respecti
vos Relatório Voto que a fundamentam, 
referente à Auditoria Operacional reali
zada no Sistema de Telecomunicações 
Brasileiro. 
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Despachado, em 
cópia, à Comisdo 
de Fiscalizaçao e 
Controle, para ser 
anexado ao pro
cessado do Reque
rimento nO 1/93-CN. 

Aprovado 

Designado o Sena
dor Valmir Campelo 
para representar o 
Senado no evento 

Referendado pela 
Mesa em sua 8-
ReuniAo, realizada 
no dia 5.6.97 (RQS 
136/97-M) 

Despachado àCFC , 

- - - - ----- - - - - - - - - - --- -



24/97 28.4.97 

25197 13.5.97 

26/97 14.5.97 

27/97 16.5.97 

28/97 21 .5.97 

Oficio nO 1.096197, 
do Banco Central 

Oficio n° 492/97, do 
Banco do Nordeste 

Oficio nO 371/97, do 
Presidente da Câ
mara dos Deputa
dos 

Aviso na 288/97, do 
Presidente do Tri
bunal de Contas da 
União 

Aviso n° 176/97, do 
Ministro de Estado 
da Agricultura e do 
Abastecimento 

Encaminha ao Senado a reIaçao das 
operaçOes de Ante«ipaçao de Receita 
Orçamentária (ARO) analisadas no mês 
de março de 1997. 

Encaminha, nos termos do art. 20, § 4°, 
da Lei na 7.827, de 27.9.89, as Demons
trações Contábeis do Fundo Constituci
onal de Financiamento do Nordeste 
(FNE), administrado por aquele ÓrgAo, 
com posição em 31 .12.96. 

Encaminha ao Senado Federal, para 
conhecimento e providências cablveis, 
cópia do Relatório Final da ComissAo 
Extema destinada a averiguar "in loco· a 
situaçAo de conflitos de terra da Região 
do Pontal do Paranapanema, no Estado 
de sao Paulo. 

Encaminha cópia da Decisao na 262/97, 
adotada pelo referido Tribunal, na Se&
sao Ordinária do Plenário de 14.5.97, 
bem como dos respectivos Relatório e 
Voto que a fundamentam, referente à 
auditoria realizada no Centro de Pesqui
sa e Desenvolvimento da TELEBRAS, 
em atendimento à soIicitaçAo da Comis
sao Parlamentar Mista de Inquérito cria
da através do REQ na 493191-CN, desti
nada a investigar as causas e as dimen
sOes do atraso tecnológico nos proces
sos produtivos da indústria brasileira, 
bem como nos processos de pesquisa e 
instituiçOes de ensino e pesquisa do 
Brasil. 

Manifesta interesse de que represen
tante desta Casa participe da 65· Se&
sao Geral Anual do Comitê Intemacional 
do Escritório Intemacional de Epizootias, 
que será realizada em Paris, no perlodo 
de 26 a 30 do corrente, ocasião em que 
será pleiteado o reconhecimento dos 
Estados de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul como zonas livres de fe
bre aftosa com vacinaçAo, permitindo, 
desta forma, que o Brasil concorra, em 
melhores condiçOes, nos mercados in
temacionais de came. 
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Arquivado 
6.10.97 

Despachado, 
cópia, ACFC 

Arquivado 
14.5.97 

Despachado, 
cópia, à CFC 

em 

em 

em 

em 

Aprovado 

Designado o Sena
dor Osmar Dias 
para representar o 
Senado no evento 

Referendado pela 
Mesa em sua 8· 
Reunião, realizada 
em 5.6.97 (RQS 
124/97-M. 

Em 2.6.97, o Sena
dor, em seu pro
nunciamento, apre
sentou Relatório dt> 



29/97 27.5.97 

30197 4.6.97 

31/97 5.6.97 

32/97 25.6.97 

33/97 7.7.97 

35197 1.7.97 

36197 8.7.97 

Oficio nO 1.454/97, 
do Banco Central do 
Brasil 

Encaminha ao Senado Federal relaçAo 
das operaçOes de Antecipaçao de Re
ceita OrçamenW-ia:_ (~RO) autorizadas 
no mês de abril de 1997. 

Arquivado 
6.10.97 

em 

Aviso nO 498197, do Encaminha o Relatório das Atividades Despachado ê CFC 
Presidente do Tri- do referido Tribunal, referente ao exercl-
bunal de Contas da cio do primeiro trimestre de 1997. 
Unia<> 

Of. nO 1.558/97, do 
Banco Central do 
Brasil 

Of. nO 1.774/97, do 
Banco Central do 
Brasil 

Of. nO 2.329/97/GP, 
do Presidente da 
Assembléia Legisla
tiva do Estado de 
Santa Catarina 

Encaminha dados referentes à divida 
dos govemos estaduais, municipais e do 
Distrito Federal, disponlveis naquele 
Órgao, tendo por base o mês de abril de 
1997. 

Encaminha dados referentes à divida 
dos governos estaduais, municipais e do 
Distrito Federal, disponlveis naquele 
Órgao, tendo por base o mês de maio 
de 1997. 

Encaminha ao Senado Federal relatório 
final da Comissao Parlamentar de Inqué
rito, constitulda naquela instituiçao, desti
nada a apurar posslveis irregularidades 
na criaçao, emissao, lançamento e colo
caça0 das Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado e da aplicaçao dos recursos 
advindos de sua venda. 

Arquivado 
6.6.97 

Arquivado 
26.6.97 

Arquivado 
3.12.97 

em 

em 

em 

Aviso nO 510197, do Encaminha expediente do Presidente do Transformado no 
Ministro de Estado Banco Central em resposta a comunica- PRS n° 101/97 
da Fazenda çao do Presidente do Senado Federal (Parecer n° 410197) 

acerca do encaminhamento de pleitos de 

Of. nO 63/97, da 
Secretaria de Esta
do da Fazenda de 
Minas Gerais 

emissao de tltulos públicos, por Estados 
e Municlpios, com proximidade de data 
de vencimento de tltulos a serem refi-
nanciados, tomando Infimo o prazo par 
apreciaçao das matérias pelo Senado 
Federal. 

Encaminha, nos termos do art. 3°, §~, Arquivado 
da Resoluçao nO 50, de 1997, do Senado 11.7.97 
Federal, documentaçao relativa ao leilao 
de Letras Financeiras do Tesouro de 
Minas Gerais - LFTIMG, para substitui-
çao dos tltulos vencidos em 1.7.97. 
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38/97 17.7.97 

39/97 

40/97 5.8.97 

41/97 6.8.97 

42197 6.8.97 

43/97 7.8.97 

44/97 8.8.97 

Expediente do Pre
sidente do Parla
mento Latino
Americano 

Oficio n° 2.026/97, 
doBACEN 

Aviso n° 404/97, do 
Tribunal de Contas 
da União 

Encaminha a Ata Final da 
cia Interparlamentar União Euro
péia/América Latina, realizada na Cidade 
de Caracas - Venezuela, durante o perf
odo de 19 a 22 de maio de 1997. 

Encaminha ao Senado relaçao das ope- Arquivado 
rações de Antecipaçao da Receita Or- 6.10.97 
çamentária (ARO) analisadas nos meses 
de maio e junho de 1997. 

em 

Encaminha cópia da Decisão n° 401 , de 
1997, bem como dos respectivos Relató
rio e Voto que a fundamentam, adotada 
por aquele Tribunal, em resposta ao Re
querimento nO 1.426, de 1995, do Sena
dor Pedro Simon. 

Despachado à CFC 

Aviso nO 908/97, do Encaminha Relatório das Atividades do Despachado à CFC 
Tribunal de Contas Tribunal de Contas da Uniao, relativo ao 
da União 1° trimestre de 1997. 

Aviso nO 476/97, do 
Tribunal de Contas 
da União 

Aviso nO 461/97 do 
Tribunal de Contas 
da União 

Aviso nO 41/97, do 
Ministro da Aero
nàutica 

Oficio n° 2.361/97, 
do Banco Central 
do Brasil 

Encaminha cópia da Decisão nO 445/97, Aguardando resul
relativa ao procedimento licitatório ori- tado do TCU, na 
entado pelo Serviço Social do Comércio SGM 
- Adm. Regional de RondOnia. 

Encaminha cópia da Decisao nO 429/97, Aguardando, na 
que conheceu da solicitaçao da Comis- SGM, O resultado 
são Especial destinada a acompanhar da auditoria do TCU 
in loco os atos, fatos e circunstáncias 
que envolvem a tragédia da Cllnica 
Santa Genoveva no RJ. 

Comunica que foram iniciadas as ges- Arquivado 
tOes necessárias à preparaçao, discus- 13.8.97 
são, aprovaçao e assinatura dos con-
tratos de financiamento do Sistema de 
Vigilancia da AmazOnia - SIVAM, e que, 
após tomadas as medidas administrati-
vas pertinentes, os contratos de financi-
amento e comerciais, previstos nas Re-
soluções nOs 91 , 93, 95, 96 e 97, de 
1994, e 37, de 1996, entraram em vigor 
no dia 25 de julho de 1997. 

Encaminhamento de dados referentes à Arquivado 
divida dos Governos Estaduais, Munici- 11 .8.97 
pais e do Distrito Federal, disponlveis 
naquele Órgão, tendo por base o mês de 
junho do corrente ano. 
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45197 14.8.97 

46197 28.8.97 

47/97 

48/97 8.9.97 

49/97 8.9.97 

50197 9.9.97 

51/97 16.9.97 

OfIcio nO 2.478/97, 
do Banco Central 
do Brasil 

Encaminhamento ao Senado de relaçao Arquivado 
das operaçOes de AntecipaçAo da Re- 6.10.97 
ceita Orçamentária - ARO analisadas no 
mês de julho de 1997. 

em 

Aviso nO 794/97, do 
Ministro de Estado 
da Fazenda 

Solicitando, ao Senado, o exame da pos- Transfonnado no 
sibilidade de excepcionalizar as opera- PRS n° 118/97 
ções de crédito autorizadas no ambito do (Parecer n° 492/97, 
Programa Nacional de Apoio élI Adminis- da CAE). 
traça0 Fiscal para os Estados Brasileiros Arquivado em 
(PNAFE) da apreciaçao prescrita nas 13.10.97 
ResoIuçao nOs 70, de 1995, e 12, de 
1997, ambas do Senado, a fim de serem 
apreciadas por esta Casa em bloco, vi-
sando a agilizaçao dos ajustes iniciados 
pelos Estados no ambito do Programa de 
Apoio élI Reestruturaçao e ao Ajuste Fis-
cal dos Estados. 

Of. nO 108/97, SF SoIicitaçao da CPI dos Tltulos Públicos, Despachado élI CAE 
criada pelo RQS 1.101/96, de manifesta- e CCJ 
çao da CAE, no que se refere aos proce-
dimentos a serem adotados em relaçao a 
suspensao da negociaçao dos Tltulos 
Públicos estaduais e municipais, no 
exerclcios de 1995 de 1996. 

Aviso n° 1.648197, Encaminha o Relatório das atividades do Despachado élI CFC 
do Presidente do referido Tribunal, referente ao segundo 
TCU trimestre de 1997. 

Aviso nO 558/97, do Encaminha cópia da Decisao nO 561/97, Despachado élI CFC 
Presidente do TCU adotada pelo referido Tribunal, bem 

como dos respectivos Relatório e Voto 
que a fundamentam referentes às Ações 
desenvolvidas na busca do aperfeiçoa
mento dos trabalhos de fiscalizaçao da 
renúncia de receitas públicas federais. 

Of. nO 2.714/97, do Encaminha dados referentes élI divida dos Arquivado 
BACEN governos estaduais, municipais e do 10.9.97 

Distrito Federal, disponlveis naquele 
órgao, tendo por base o mês de julho de 
1997. 

em 

Of. nO 493/97, do 
Senador Carlos 
Bezerra 

Solicita que se promova o ' Seminário 
para a Consolidaçao das Ligações Rodo
viárias Atlântico-Paclfico' , no ambito das 
atividades da Comisséllo de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 

Despachado élI CRE 
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52/97 25.9.97 

53197 29.9.97 

54197 '1.10.97 

55/97 30.10.97 ' 

Of. nO U167/97, do 
Banco do Nordeste 
do Brasil SoA. 

Encaminha ao Senado, nos termos do 
art. 20, § 4°, da Lei nO 7.827, de 27 de 
setembro de 1989, as demonsbaçOes 
contábeis do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste (FNE), posi
çao de 30/06/97. 

Despachado, 
cópia, àCFC 

em 

Aviso ne 578/97, do Encaminha, para conhecimento, cópia da Despachado ê CFC 
Presidente do TCU Decisao n° 625, de 1997, adotada pelo 

referido Tribunal, na Sessla Extraordiná
ria-Reservada do Plenário de 17.9.97, 
bem como Relatório e Voto que a fun
damentam, em atendimento ao disposto 
no art. 69 da Lei n° 9.473, de 1997 - Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exer
cicio de 1998 (TC nO 009.810197-8). 

Aviso nO 622197, do Encaminha cópia da Deci&ao n° 639/97, Despachado à CFC 
TCU adotada pelo Tribunal de Contas da 

UniAo, bem como do Relatório e Voto 
que a fundamentam sobre o Processo 
TC n° 017.091/96-9, referente à fixaçAo 
dos coeficientes a serem utilizados no 
cálculo para a distribuiçAo dos recursos 
dos Fundos de participaçao dos Estados, 
do Distrito Federal e dos'Municlpios. . 

Oficio nO 1.318/97, 
do Presidente da 
Assembléia Legisla
tiva do Estado de 
SAo Paulo. 

Encaminha o Relatório-final da' Comissao Despachado à CAE 
Parlamentar de Inquérito, destinada a ~ 
apurar. 'as conseqüências financeiras, 
para o Estado de SAo Paulo, em face dos 
incentivos fiscais concedidos pelos de-
mais Estados membros da FederaçAo 
em desacordo com as normas do Con
faz. 

56/97 30.10.97 Oficio n° 707/97, do Encaminha ao Congresso Nacional, nos Despachado ê Co-

57,/97 14.11.97 

Banco do Brasil termos do artigo 20, § 4°, da Lei n° 7.827, mis&ao Mis~ de 
de 27 de setembro de 1989, as Demons- Planos, Orçamen
trações Contábeis de 30 de junho de tos Públicos e Fis-
1997, devidamente auditadas, do Fundo calizaçao e, em 
Constitucional de Financiamento do cópia, à CFC 
Centro-Oeste - FCO. 

Oficio nO 3.409/97, 
do Banco Central do 
Brasil 

Encaminha ao Senado reIaçAo das op&- Arquivado 
rações de Antecipaçao de Receita Or- 17.11.97 
çamentária (ARO) analisadas no mês de 
outubro de 1997. 

em 

58/97 14.11.97 Oficio no 3.414/97, Encaminha dados referentes à divida dos Arquivado em 
do Banco Central do governos estaduais, municipais e do 17.11.97 
Brasil Distrito Federal, disponlveis naquele 

Órgla, tendo por base o mês de agosto 
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de 1997. 

59/97 19.11.97 Presidente do Se- Comparecimento, ao PlenárIo do Senado Arquivado . em 
nado Federal Federal, dos Senhores Ministros de E&- 8.12.97 

tado da Fazenda, Pedro Malan, e do 
Planejamento e Orçamento, AntOnio 
Kandir, no dia 22 de novembro de 1997, 
és 10:00 horas. 

60197 23.11.97 Senador Pedro Si- Indaga, pela ordem, ê Presidência, sobre Despachado ê CRE 
mon encontro do Presidente Fernando Henri

que cardoso com o Presidente da FIWI
ça, na fronteira do BrasI com a GuIana 
Francesa. 

61/97 01 .12.97 OfIcio n" 3.551197, Encaminha dados •• antes • divida dos Arquivado em 
do Banco Central do governos estaduais, municipais e do 2.12.97 
Brasil DIstrIto Federal, disponlveis naquele 

OrgIa, tendo por base o mês de setem
brode 1997. 

62/97 04.12.97 AvIeo n" 1899197, do Encaminha o Relatório das Atividades Despachado ti CFC 

63197 05.12.97 

, f' 

PnIsIdente do TCU daquela corte, referente ao 3" trimestre 
de 1997. 

OfIcio nO 1.208197, 
do Presidente da 
camara dos Depu
tados 

Encaminha cópia do Relatório da Comi&- Despachado ti Co
sao Externa daquela casa, criada para misslo Especial 
apurar denúncias de exploraçao e co- destinada a definir 
mercializaçlo ilegal de plantas e material uma polltica para o 
genético na AmazOnia. desenvolvimento 

531 

econômico e social 
da AmazOnia 



v -COMISSÃO REPRESENTATIVA DO CONGRESSO 
NACIONAL 



v -Comissão Representativa 
do Congresso Nacional 

Composição 

A Comissao Representativa do Congresso Nacional, nos termos do disposto do § 4° do art. 58 da 
Constituiçao Federal, eleita em suas Casas, para exercer seu mandato no perlodo de 1° a 31 de julho de 1997, 
conforme comunicaçao da Presidência, ficou assim constitulda: 

Titulares 

Carlos Patrocínio 
Joel de Hollanda 

Marluce Pinto 
Renan Calheiros 

Geraldo Melo 

Senadores 

Suplentes 
fEL 

I .JÚlio Campos 
2.Hugo Napoleão 

PMDB 
I.Humberto Lucena 
2.Mauro Miranda 

PSDB 
I.José Roberto Arruda 

ffB 
Epitácio Cafeteira I.Lucídio Portella 

BLOCO DE OPOSIÇÃO 
José Eduardo Dutra I.Sebastião Rocha 
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Deputados 

Titulares 

Hugo Rodrigues da Cunha 
Osório Adriano 
Paes Landim 

Suplentes 

I.Carlos Magno 
2.J airo Carneiro 
3.Vilmar Rocha 

BLOCO (PMDB-PSD-PSLl 

João Magalhães 
Marçal Filho 

. Sandro Màbel 

I .Annando Abílio 
2.Nair Xavier Lobo 

• • /- :- i . : :<3:Oscar. Aiidiáde ' 
. . PSDB . . . 

Arnaldo Madeira 1.Narcio Rodrigues 
Marconi Perillo 2.Paulo Feijó 
Marcus Vicente 3.Pauo Mourão 

BLOCO (PT-PDT-PC do Bl 

Agnelo Queiroz 
Chico Vigilante 
Sérgio Carneiro 

Benedito Domingos 
Márcio Reinaldo Moreira 
Wigberto Tartuce 

Rodrigues Palma 

I.Paulo Bernardo 

PPB 
1.J oão Ribeiro 
2.0svaldo Reis 
3.Roberto Balestra 

PTB 
I.Chico da Princesa 

Obs.: A Comissão não foi instalada. 
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VI - O CONGRESSO NACIONAL EM REUNIAo CONJUNTA 
DE SUAS CASAS 



A - SESSÕES REALIZADAS 

Realizaram-se 24 sessões conjuntas, sendo 14 
para tratar de matéria legislativa e 10 solenes. 

As sessões solenes foram as seguintes: 

17-02-97 

05-03-97 

12-03-97 

09-04-97 

13-05-97 

03-06-97 

04-06-97 

03-09-97 

08-09-97 

11-11-97 

Instalaçio dos Trabalhos da 3' Sessão Legislativa Ordinária . 
da 5()1 Legislatura. 

Destinada a homenagear o Dia Internacional da Mulher. 

Destinada a homenagear o Excelentlssimo Senhor Jacques 
Chirac, Presidente da República Francesa. 

Destinada a prestar homenagem póstuma ao ex-Ministro 
Mário Henrique Simosen. 

Destinada a comemorar o Sesquicentenário de nascimento 
de Antônio Frederico de Castro Alves. 

Destinada a homenagear Sua Majestade o Imperador do 
Japão, Akihito. 

Destinada à promulgaçio da Emenda ConstitucionaJ nII 16, 
de 1997. 

Destinada a homenagear o Senhor Elias Hraoui, Presidente 
da República do Ubano. 

Destinada a homenagear o ExceIentlssimo Senhor Jorge 
Sampaio, Presidente da República Portuguesa. 

Destinada a homenagear o Excelentlssirno Senhor Cartos 
Saul Menen, Presidente da República Argentina. . 
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B - PARTICIPAÇÃO DOS SENHORES CONGRESSISTAS 
NA DIREÇÃO DOS TRABALHOS NAS SESSÕES PLENÁRIAS 

" 

'~. ~ ~:::' ~I:~r: L~'=:,=:,~i: :L ;, : ,; " ' . . 
, ~ ,~ ~ 

, 
Antonio Carlos Magalhães 20 -
Carlos Patrocinio 1 6 
Emilia Fernandes 1 -
Junia Marise 1 -
Marluce Pinto 1 -
Ronaldo Cunha Lima - 1 

.. ~. < ~~ ,~, ,~". ?'":-;; x::-:- :-:-.... ' »:-:-:;: "":::~~:;';V'«"'~'''',>5.. ',7-

;, :««-
;,:,." . ~~~ ~;,,? ,.',;.:tL~,{MaãtimáL~x\4A4~,~ m ,:,,'~~ 

Adroaldo Streck - 1 
Arlindo Vargas - 1 
Artur Virgilio - 1 
Benedito de Lira - 1 
Heráclito Fortes 9 -
Manoel Castro - 1 
Ubiratan Aguiar 1 4 
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1/97-CN 

2197-CN 

, 
3197-CN 

4/97-CN 

123197-CN 
(nO 261/97, 
na origem) 

213/97-CN 
(n° 431/97, 
na origem) 

270/97-CN 
(n° 534/97, , 
na origem)" " 

301/97-CN 
(nO 603/97, 
na origem) 

c -MATÉRIA LEGISLATIVA 

1 - Projetos de Lei 

Da presente sessao legislativa 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da 
Uniao, em favor do Ministério da Saúde, 
crédito especial até o limite de R$ 
191.513.000,00, para os fins que 
especifica. 

Dispõe sobre 
elaboraçao da 
exerclcio de 
providências. 

as diretrizes para a 
lei orçamentária para o 

1998 e dá outras 

Autoriza o Poder Exécutivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Uniao, em favor da 

. Secretaria de Assuntos Estratégicos, 
crédito suplementar no valor de R$ 
15.502.983,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Uniao, em favor do 
Instituto Nacional de Colonizaçao e 
Reforma Agrária, crédito especial até o 
limite de R$ 33.862.500,00, para os fins 
que especifica. 
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Parecer Oral 
(DCN 14-3-97) 

Relator. Seno Carlos 
Bezerra. 

Transformado na 
Lei nO 9.451 , 
de 17-3-97 

(DO 18-3-97) 

Parecer nO 4/97-CN 
(DCN 26oÕ-97) 

Relator: Dep. Samey 
Filho. 

Transformado na 
Lei n° 9.473, 
de 22-7-97 

(DO 23-7-97) 

Parecer n? 5/97-CN 
(DC!'4 26oÕ-97) 

Relator: Sen. Carlos 
Bezerra. 

Transformado na 
Lei nO 9.464, 
de 30oÕ-97. 

(DO 1°-7-97) 

Parecer nO 6/97-CN 
(DCN 26oÕ-97) 

Relator: Sen. Jonas 
Pinheiro. 

Transformado na 
Lei nO 9.463, 
de 27oÕ-97. 

(DO 30oÕ-97) 



5I97-CN 

6197-CN 

7/97-CN 

8/97-CN 

9/97-CN 
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309197-CN 
(nO 607/97, 
na origem) 

310197-CN 
(n° 608197, 
na origem) 

357/97-CN 
(n° 704/97, 
na origem) 

392/97-CN 
(ne 754/97, n. origem) 

393/97-CN 
(nO 755197, 
na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Uniao, em favor de 
Encargos Financeiros da Uniao 
Recursos Sob Supervisao do Ministério 
da Fazenda, crédito especial até o limite 
de R$ 103.340.000.000,00, para os fins 
Que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Uniao, em favor de 
OperaçOes Oficiais de Crédito - Recursos 
Sob Supervisao do Ministério da Fazenda, 
crédito suplementar no valor de R$ 
3.860.000,00, para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Uniao, em favor de 
OperaçOes Oficiais de Crédito - Recursos 
Sob Supervisao do Ministério da Fazenda, 
crédito suplementar no valor de R$ 
621 .948.858,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Uniao, em favor do 
Estado-Maior das Forças Armadas, 
crédito especial até o limite de R$ 
401 .492,00, para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Uniao, em favor do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, do 
Ministério dos Transportes e do Ministério 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hldricos 
e da Amazônia Legal, crédito especial até 
o limite de R$ 10.623.202,00, para os fins 
que especifica. 

542 

Lida no Senado 
Federal, em 24.07.97 

a Mensagem 
Presidencial nO 
424/97 -CN de 

retirada do projeto. 

No perlodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Parecer nO 7/97-CN 
(OCN 2!H)-97) 

Relator: Dep. Lldia 
Quinan. 

Transformado na 
Lei nO 9.485, 
de 1°-9-97. 
(DO 2-9-97) 

Parecer nO 12197-CN 
(OSF 22-8-97) 

Relator: Dep. Israel 
Pinheiro. 

Transformado na 
Lei nO 9.486, 
de 1°-9-97. 
(DO 2-9-97) 

Parecer n° 14/97-CN 
(OSF 27-8-9:r) 

Relator: Sen. José 
j3ianco. 

Transformado na 
Lei nO 9.487, 
de 1°-9-97. 
(002-9-97) 

Parecer nO 15197-CN 
(OSF 5-9~97) 
Relator: Dep. 

Armando Abllio. 
Transformado na 

Lei nO 9.498, 
de 16-9-97. 

(DO 17-9-97) 



10/97-CN 

11/97-CN 

12197-CN 

13/97-CN 

14/97-CN 

394/97-CN 
(nO 756/97, 
na origem) 

416/97-CN 
(n° 817/97, 
na origem) 

417/97-CN 
(nO 818/97, 
na origem) 

418197-CN 
(nO 819/97, 
na origem) 

425/97-CN 
(n° 830/97, 
na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Uniao, em favor da 
Justiça Eleitoral, crédito suplementar no 
valor de R$ 3.115.162,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da Uniao, em favor do Ministério da 
Educaçao e do Desporto, do Ministério da 
Previdência e Assistência Social, do 
Ministério do Trabalho e do Ministério da 
Cultura, crédito suplementar no valor 
global de R$ 44.434.211,00, para os fins 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da Uniao, em favor do Ministério 
dos Transportes, do Ministério de Minas e 
Energia e do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, crédito suplementar no valor 
global de R$ 105.373.700,00, para os fins 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Uniao, em favor do 
Ministério da Marinha, crédito suplementar 
no valor de R$ 17.115.000,00, para os fins 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Uniao, em favor de 
Encargos Financeiros da Uniao 
Recursos Sob Supervisao do Ministério 
da Fazenda e Transferências a Estados, 
Distrito Federal e Municlpios - Recursos 
Sob Supervisao do Ministério da Fazenda, 
crédito especial até o limite de R$ 
104.240.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

543 

Parecer nO 11/97-CN 
(DSF 22-8-97) 

Relator: Dep. José 
Rocha. 

Transformado na 
Lei nO 9.488, 
de 1°-9-97. 
(DO 2-9-97) 

Parecer nO 16197-CN 
(DSF 5-9-97) 

Relator: Dep. Basilio 
Villani. 

Transformado na 
Lei nO 9.499, 
de 16-9-97. 

(DO 17-9-97) 

Parecer n° 13/97-CN 
(DSF 22-8-97) 

Relator: Dep. Anlbal 
Gomes. 

Transformado na 
Lei nO 9.489, 
de 1°-9-97. 
(DO 2-9-97) 

Parecer nO 19/97-CN 
(DSF 5-9-97) 
Relator: Dep. 

Francisco Rodrigues. 
Transformado na 

Lei nO 9.500, 
de 16-9-97. 

(DO 17-9-97) 

Parecer nO 10/97-CN 
(DSF 22-8-97) 

Relator: Seno Lúcio 
Alcantara. 

Transformado na 
Lei n° 9.490, 
de 1°-9-97. 
(DO 2-9-97) 
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15/97-CN 428/97-CN 
(nO 838/97, 
na origem) 

16/97-CN 429/97-CN 
(nO 839/97, 
na origem) 

17/97-CN 430/97-CN 
(nO 840/97, 
na origem) 

18/97-CN 441/97-CN 
(nO 862/97, 
na origem) 

19/97-CN 442/97-CN 
(n° 863/97, 

.. na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Uniao, em favor do 
Ministério da Justiça, crédito suplementar 
no valor de R$ 610.234,00, para os fins 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Uniao, em favor do 
Ministério da Justiça, crédito especial até 
o limite de R$ 2.600.000,00, para os fins 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da Uniao, em favor do Ministério da 
Educação e do Desporto, crédito especial 
até o limite de ,R$ 331 .118,00, para os fins 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor do 
Ministério de Minas e Energia, crédito 
suplementar no valor de R$ 
26.897.396,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamen~os Fi~1 e , .da ,Seguridade 
Social da Uniao, em favor de diversos 
órgaos, crédito suplementar no valor 
global de R$ 18.912.789,00, para os fins 
que especifica. 
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Pareéer nO 25197-CN 
(DSF 18-10-97) 

Relator: Dep. 
Barbosa Neto. 

Transformado na 
Lei nO 9.516, 
de 20-11-97. 

(DO 21-11-97) 

Parecer n° 27/97-CN 
(DSF 22-10-97) 

Relator: Dep. 
Serafim Venzon. 
Transformado na 

Lei nO 9.508, 
de 18-11-97. 

(DO 19-11-97) 

Parecer n° 17/97-CN 
(DSF 5-9-97) 

Rehtor: Dep. Joao 
Fassarella. 

Transformado na 
Lei nO 9.501, 
de 16-9-97. 

(DO 17-9-97) 

Parecer nO 20/97-CN 
(DSF 2-10-97) 

Relator: Dep. Paulo 
Gouvêa. 

Transformado na 
Lei nO 9.517, 
de 20-11-97. 

(DO 21-11-97) 

Parecer nO 28/97-CN 
eDSF 24-10:97) 
, .Relator: Dep. 

Alexandre Ceranto. 
Transformado na 

Lei nO 9.509, 
de 18-11-97. 

(DO 19-11-97) 



20197-CN 443197-CN 
(n° 864197, 
na origem) 

21197-CN 481197-CN 
(nO 922197, 
na origem) 

22197 -CN 482197-CN 
(nO 923/97, 
na origem) 

23197-CN 483197-CN 

, . 

... 
24197-CN , , 

(nO 924197, 
. naongem) 

484197-CN 
(nO 925197, 
ria ongem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor do 
Ministério dos Transportes, crédito 
suplementar no valor de R$ 4.120.720,00, 
para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor da 
Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios, crédito especial 
até o limite global de R$ 500.600,00, para 
os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da Uniao, em favor da CAmara dos 
Deputados, crédito suplementar no valor 
de R$ 221 .162.205,00, para os fins que 
especifica. 

~utoriza o Poder Executivo a abrir aos 
.. Orçamentos Fiscál e da Seguridade 

Social da UniAo, em favor de diversos 
ÓrgAos (jo Poder Judicillrio, crédito 
suplementar ' no valor ' global de R$ 
14.161.896,00, para os fins que 
especifica. 

. Abre ao Orçamento de Investimento, em 
favor do 'Centro dé Pesquisas de Energia 
Elétrica · - ·CEPEL,empresa do Sistema 
ELETROBRÁS, crédito especial no valor 
dê R$ ' 9:700.000,00, para os fins que 
especifica. 
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Parecer nO 21/97-CN 
(DSF 2-10-97) 

Relator: Dep. Sérgio 
Miranda. 

Transformado na 
Lei nO 9.510, 
de 18-11-97. 

(DO 19-11-97) 

Parecer nO 22197-CN 
(DSF 2-10-97) 

Relator: Dep. Joio 
Coser. 

Transformado na 
Lei nO 9.511, 
de 18-11-97. 

(00 19-11-97) 

Parecer nO 18/97-CN 
(DSF 5-9-97) 
Relator: Dep. 

Genésio Bemardino. 
Transformado na 

Lei nO 9.502, 
de 16-9-97. 

(00 17-9-97) 

Parecer nO 23197-CN 
(DSF 2-10-97) 
Relator: Dep. 

Arnaldo Madeira. 
Transformado na 

Lei nO 9.518, 
de 20-11-97. 

(00 21-11-97) 

Parecer nO 24/97-CN 
(DSF 2-10-97) 

Relator: Dep. Joao 
Leio. 

Transformado na 
Lei nO 9.512, 
de 18-11-97. 

(DO 19-11-97) 



25197-CN 

26197-CN 

27/97-CN 

28197-CN 

29/97-CN 

5OO197-CN 
(n° 955/97, 
na origem) 

504/97-CN 
(n° 963/97, 
na origem) 

544/97-CN 
(n° 1.027/97, 
na origem) 

547/97-CN 
(nO 1.045/97, 
na origem) 

548/97-CN 
(nO 1.046/97, 
n.a origem) 

Estima a Receita e fixa a Despesa da 
Uniao para o exerclcio finaQCeiro de 1998. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor do 
Ministério da Fazenda, crédito especial 
até o limite de R$ 3.034.520,00, para os 
fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor do 
Ministério da Fazenda, crédito 
suplementar no valor de R$ 2.442.484,00, 
para os fins que especifica. 

" .. .Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor do 
Ministério das ComunicaçOes, crédito 
especial até o limite de R$ 
245.062.821 ,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Uniao, em favor do ' 
Ministério das ComunicaçOes, crédito 
suplemimtar no valor de R$ 
104.235.950,00, para os fins que 
especifica. 

546 

Parecer nO n/97-CN 
(OSF 11-12-97) 

Relator: Dep. AraceIy 
de Paula. 

Transformado na 
Lei n° 9.598, 
de 30-12-97. 

(DO 31-12-97) 

Parecer nO 26197-CN 
(OSF 11-10-97) 

Relator: Dep. Basilio 
Villani. 

Transformado na 
Lei nO 9.590, 
de 19-12-97. 

(DO 22-12-97) 

Parecer n° 29/97-CN 
(OSF 20-11-97) 

Relator: Dep. Felipe 
Mendes. 

Transformado na 
Lei nO 9.561, 
de 18-12-97. 

(DO 19-12-97) 

Em tramitaçAo. 

Parecer nO 42197-CN 
(OSF 28-11-97) 

Relator: Sen. Edison 
, · Lobao. 

Transformado na 
Lei n° 9.540, 
de 17-12-97. 

(DO 18-12-97) 



31/97-CN 

32197-CN 

33197-CN 

. , 

34/97-CN 

, , . . , 

585197-CN 
(nO 1.127/97, 
na origem) 

586197-CN 
(n° 1.128/97, 
na origem) 

Autoriza o Poder ~t1CU111J'Q 
Orçamento da 
Unia<>, em favor do Mirli!l.U'rin 

do Comércio e do 
suplementar no valor de 
para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Unia<>, em favor do 
Ministério dos Transp6rteS, crédito 
especial até o limite de R$ 6.600.000,00, 
para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da Unia<>, em favor~ do Ministério 
dos Transportes, crédito s plementar no 
valor de R$ 41 .357.623,00, para os fins 
que especifica. 

587/97-CN Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
(nO 1.129/9'7, orçamento Fiscal da Unia<>, em favor do 
na origem) . ,. ' I Ministério dà Fazenda, crédito especial 

608l97-CN 
(rio' 1.189/97. 
n~ oJigem)' 

, , 

. até o limite de R$ 100.200.000,00, para os 
. fins que especifica'. ' , 

Aut~riza o ~oder Exéc."tiyo a abrir ao 
,Orçamento Fiscal da UniAo, em favor do 

, Ministéno.. da Agricultl.jra e do 
Abastecimento e do Ministério da 
Fazenda, crédito especial até o limite de 
R$ 4.407.770,00, para os fins que 
especifica. 

547 

Parecer nO 43197-CN 
(DSF 27-11-97) 

Relator: Dep. 
Roberto Balestra. 
Transformado na 

lei nO 9.522, 
de 2-12-97. 

(DO 3-12-97) 

Parecer nO 35197-CN 
(DSF 27-11-97) 

Relator: Dep. 
Annando Abllio. 
Transformado na 

lei n° 9.562, 
de 18-12-97. 

(DO 19-12-97) 

Parecer n° 44197-CN 
(DSF 27-11-97) 

Relator: Sen. 
Coutinho Jorge. 

Transformado na 
lei nO 9.541, 
de 17-12-97. 

(DO 18-12-97) 

Parecer nO 45197-CN 
(DSF 28-11-97) 

Relator: Sen. Carlos 
Bezerra. 

Transformado na 
lei n° 9.563, 
de 18-12-97, 

(DO 19-12-97) 

Parecer nO 46/97-CN 
(DSF 27-11-97) 

Relator: Dep. 
Osvaldo Reis. 

Transformado na 
lei n° 9.542, 
de 17-12-97. 

(DO 18-12-97) 



35197-CN 

36197-CN 

37/97-CN 

609/97-CN 
(nO 1.190197, 
na origem) 

610/97-CN 
(nO 1.191/97, 
na origem) 

622197-CN 
(nO 1.207/97, 
na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da 
União, em favor do Ministério da 
Previdência e A!!sistência Social, crédito 
suplementar no valor de R$ 4.935.000,00, 
para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniA<>, em favor do 
Ministério do Planejamento e Orçamento, 
crédito suplementar no valor de R$ 
138.360,00, para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da 
Uniao, em favor do Ministério do 
Planejamento e Orçamento, crédito 
suplementar no valor de R$ 2.239.612,00, 
para os fins que especifica. 

38197 -CN 623197 -CN . ~ V' ,uf-b,~~. ao Orçamento de Investimento, ~m 
(nO 1.208197, favor de -diversas empresas estataiS, 

, ,na origem) crédito especial até o limite de R$ 
478.491 .529:00, para ' os fins que 
especifica. 

39/97 -CN 635/97-CN 
, \, .(nO 1.237/97, 
•.. na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
OrçameQtp, Fiscal da Uniao, em favor do 
Ministério da Justiça, crédito especial até 
o limite de R$ 2.400.000,00, para os fins 
que especifica. 

548 

Parecer n° 65197-CN 
(DSF 9-12-97) 
Relator: Dep. 

Etevalda Grassi de 
Menezes. 

Transformado na 
lei nO 9.579, 
de 19-12-97. 

(DO 22-12-97) 

Parecer n° 36/97-CN 
(DSF 27-11-97) 
Relator: Dep. 

Gonzaga Patriota. 
Transformado na 

lei n° 9.543, 
de 17-12-97. 

(DO 18-12-97) 

Parecer nO 47/97-CN 
(DSF 28-11-97) 

Relator: Dep. Felipe 
Mendes. 

Transformado na 
lei nO 9.580, 
de 19-12-97. 

(DO 22-12-97) 

Parecer nO 48197-CN 
(DSF 28-11-97) 

Relator: Sen. Júlio 
Campos. 

Transformado na 
lei nO 9.544, 
de 17-12-97. 

(DO 18-12-97) 

Parecer nO 78197-CN 
(DSF 12-12-97) 

Relator: Dep. José 
Priante. 

Transformado na 
lei nO 9.545, 
de 17-12-97. 

(DO 18-12-97) 



40197-CN 

41/97-CN 

42197-CN 

43/97-CN 

44/97-CN 

636197-CN 
(n° 1.238/97, 
na origem) 

637/97-CN 
(nO 1.239/97, 
na origem) 

641/97-CN 
(nO 1.242/97, 
na origem) 

642197-CN 
(nO 1.243/97, 
na origem) 

643/97-CN 
(n° 1.244/97, 
na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da 
Unia<>, em favor do Ministério da 
Previdência e Assistência Social, ctédito 
suplementar no valor de R$ 7.000.000,00, 
para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Unia<>, em favor de 
Encargos Financeiros da UniAo 
Recursos sob SupervisAo do Ministério da 
Fazenda, crédito especial até o limite de 
R$ 159.600,00, para os fins que 
especifica. 

Abre ao Orçamento de Investimento, em 
favor de diversas empresas estatais, 
crédito suplementar até o limite de R$ 
2.499.050.320,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da UniAo, em favor do Ministério da 
Justiça, Tribunal de Contas da UniAo, 
Senado Federal, Camara dos Deputados, 
Ministério da Marinha, Ministério da 
Aeronáutica, Presidência da República e 
Ministério da Administraçao Federal e 
Reforma do Estado, crédito suplementar 
no valor global de R$ 36.226.927,00, para 
os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Unia<>, em favor de 
Encargos Financeiros da Unia<> -
Recursos sob SupervisAo do Ministério da 
Fazenda, crédito suplementar no valor de 
R$ 35.358.083,00, para os fins que 
especifica. 
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Parecer nO 68/97-CN 
(DSF 9-12-97) 

Relator: Sen. Antonio 
car10s Valadares. 
Transformado na 

Lei nO 9.546, 
de 17-12-97. 

(DO 18-12-97) 

Parecer nO 49/97-CN 
(oSF 27-11-97) 

Relator: Sen. 
SebastiAo Rocha. 
Transformado na 

Lei nO 9.547, 
de 17-12-97. 

(DO 18-12-97) 

Parecer nO 91197-CN 
(oSF 16-12-97) 

.Relator: Cep. Basilio 
Villani. 

Transformado na 
Lei nO 9.585, 
de 19-12-97. 

(DO 22-12-97) 

Parecer nO 67197-CN 
(oSF 9-12-97) 

Relator: Sen. Edison 
LobAo. 

Transformado na 
lei nO 9.577, 
de 19-12-97. 

(DO 22-12-97) 

Parecer nO 37197-CN 
(OS F 27-11-97) 

Relator: Dep. Israel 
Pinheiro. 

Transformado na 
Lei n° 9.581, 
de 19-12-97. 

(DO 22-12-97) 



45/97-CN 

46/97-CN 

47/97-CN 

48/97-CN 

49/97-CN 

644/97-CN 
(nO 1.245/97, 
na origem) 

645/97-CN 
(nO 1.246/97, 
na origem) 

646/97-CN 
(nO 1.247/97, 
na origem) 

647/97-CN 
(nO 1.248/97, 
na origem) 

648/97-CN 
(n° 1.249/97, 
na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor de 
Encargos Financeiros da União 
Recursos sob Supervisão do Ministério da 
Fazenda, crédito especial até o limite de 
R$ 40.023.300,00, para os fins que 
especifica. 

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$ 
18.309.930,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério da Justiça e do Tribunal de 
Contas da União, crédito suplementar no 
valor global de R$ 22.820.574,00, para os 
fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da União, em favor do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, do Ministério de 
Minas e Energia e do Ministério das 
ComunicaçOes, crédito suplementar no 
valor global de R$ 29.693.096,00, para os 
fins que especifica. 

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, 
crédito suplementar no valor de R$ 
5.522.592,00, para os fins que especifica. 
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Parecer nO 57/97-CN 
(DSF 6-12-97) 
Relator: Sen. 
Romero Jucá. 

Transformado na 
Lei nO 9.582, 
de 19-12-97. 

(DO 22-12-97) . 

Parecer nO 58/97-CN 
(DSF 6-12-97) 

Relator: Dep. Odacir 
Klein. 

Transformado na 
Lei nO 9.548, 
de H-12-97. 

(DO 18-12-97) 

Parecer nO 68/97-CN 
(DSF 9-12-97) 

Relator: Dep. Sérgio 
Miranda. 

Transformado na 
Lei nO 9.584, 
de 19-12-97. 

(DO 22-12-97) 

Parecer nO 75197-CN 
(DSF 11-10-97) 

Relator: Sen. Carlos 
Patrocfnio. 

Transformado na 
Lei nO 9.564, 
de 18-12-97. 

(DO 19-12-97) 

Parecer nO 38/97-CN 
(DSF 28-11-97) 

Relator: Dep. 
Gonzaga Patriota. 
Transformado na 

Lei nO 9.549, 
de 17-12-97. 

(DO 18-12-97) 



50/97-CN 

51/97-CN 

52197-CN 

53/97-CN 

54197-CN 

649/97-CN 
(n° 1.263/97, 
na origem) 

650/97-CN 
(nO 1.264/97, 
na origem) 

651197-CN 
(nO 1.285/97, 
na origem) 

652197-CN 
(nO 1.266/97, 
na origem) 

653197-CN 
(nO 1.267/97, 
na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da UniA«>, em favor da Presidência 
da República, da CAmara dos Deputados, 
do Ministério da Justiça e do Ministério da 
Administraçao Federal e Reforma do 
Estado, crédito suplementar no valor 
global de R$ 32.156.092,00, para os fins 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor do 
Ministério da Educaçao e do Desporto, 
crédito suplementar no valor de R$ 
83.072.622,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor do 
Ministério dos Tranportes e do Ministério 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos 
e da AmazOnia Legal, crédito especial até 
o limite de R$ 26.430.942,00, para os fins 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor do 
Ministério dos Tranportes, crédito especial 
até o limite de R$ 119.956.597,00, para os 
fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniA«>, em favor do 
Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento e do Ministério da 
Indústria, do Comércio e do Turismo, 
crédito suplementar, até o limite de R$ 
20.579.700,00, para os fins que 
especifica. 
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Parecer n° 87197-CN 
(DSF 16-12-97) 
Relator: Dep. 

Betinho Rosado. 
Transformado na 

Lei nO 9.565, 
de 18-12-97. 

(DO 19-12-97) 

Parecer nO 76/97-CN 
(DSF 11-12-97) 

Relator: Dep. Paulo 
Bemardo. 

Transformado na 
Lei nO 9.595, 
de 23-12-97. 

(DO 24-12-97) 

Parecer nO 92197-CN 
(DSF 16-12-97) 

Relator: Dep. Felipe 
Mendes. 

Trar,sformado na 
Lei nO 9.566, 
de 18-12-97. 

(DO 19-12-97) 

Parecer nO 9O/97-CN 
(DSF 16-12-97) 

Relator: Dep. Júlio 
Cesar. 

Transformado na 
Lei nO 9.591, 
de 19-12-97. 

(DO 22-12-97) 

Parecer nO 69/97-CN 
(DSF 9-12-97) 
Relator: Dep. 

Cipriano Correia. 
Transformado na 

Lei nO 9.567, 
de 18-12-97. 

(DO 19-12-97) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~-----



55197-CN 

56197-CN 

57/97-CN 

58197-CN 

59197-CN 

654/97-CN 
(nO 1.268/97, 
na origem) 

655197-CN 
(n° 1.269/97, 
na origem) 

656197-CN 
(nO 1.270197, 
na origem) 

657197-CN 
(nO 1.271197, 
na origem) 

658197-CN 
(nO 1.272/97, 
na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor do 
Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hldricos e da AmazOnia legal, 
crédito suplementar no valor de R$ 
68.083.217,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da Uniao, em favor do Ministério 
Público da Uniao e de diversos Orgaos do 
Poder Judiciário, crédito suplementar no 
valor global de R$ 30.697.451,00, para os 
fins que especifica. 

Autoriza o Poder execUtivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da Uniao, em favor da Presidência 
da República e do Ministério das 
ReIaçOes Exteriores, crédito suplementar 
no valor de R$ 5.484.299,00, para os fins 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor de 
OperaçOes Oficiais de Crédito - Recursos 
Sob Supervisao do Ministério da Fazenda, 
crédito suplementar no valor de R$ 
320.000.000,00, para reforço de dotaçao 
consignada no vigente orçamento. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor da 
Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, 
crédito especial até o limite de R$ 
1.336.000,00, para os fins que especifica. 
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Parecer n° 98/97-CN 
(OSF 16-12-97) 

Relator. Oep. Euler 
Ribeiro. 

Transformado na 
lei nO 9.593, 
de 23-12-97. 

(0024-12-97) 

Parecer nO 70/97-CN 
(OSF 9-12-97) 

Relator. Oep. Flávio 
Palmier da Veiga. 
Transformado na 

lei nO 9.586, 
de 19-12-97. 

(0022-12-97) 

Parecer nO 79/97-CN 
(OSF 12-12-97) 

Relator. Dep. Paulo 
Rocha. 

Transformado na 
lei nO 9.568, 
de 18-12-97. 

(0019-12-97) 

Parecer nO 50/97-CN 
(OSF 28-11-97) 

Relator. Dep. 
Roberto Balestra. 
Transformado na 

lei nO 9.569, 
de 18-12-97. 

(00 19-12-97) 

Parecer nO 82/97-CN 
(OSF 12-12-97) 

Relator. Dep. Chico 
Vigilante. 

Transformado na 
lei nO 9.550, 
de 17-12-97. 

(0018-12-97) 



60197-CN 

61197-CN 

62197-CN 

63/97-CN 

659197-CN 
(n° 1.273/97, 
na origem) 

660197-CN 
(nO 1.274/97, 
na origem) 

661197-CN 
(nO 1.275197, 
na origem) 

662197-CN 
(nO 1.276/97, 
na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Unia<>, em favor do 
Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento, crédito suplementar até o 
limite de R$ 753.745.000,00, para os fins 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da Unia<>, em favor do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento e do 
Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo, crédito suplementar até o limite 
de R$ 9.984.866,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da Unia<>, em favor do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento, do 
Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo e do Gabinete do Ministro 
Extraordinário de Polltica Fundiária, 
crédito suplementar até o limite de R$ 
40.820.514,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Uniao, em favor do 
Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento, crédito suplementar até o 
limite de R$ 6.117.890,00, para os fins 
que especifica. 
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Parecer nO 71197-CN 
(DSF 9-12-97) 

Relator: Sen. Jonas 
Pinheiro. 

Transformado na 
Lei nO 9.551 , 
de 17-12-97. 

(DO 18-12-97) 

Parecer nO 72197-CN 
(DSF 9-12-97) 

Relator: Cep. JoAo 
Fassarela. 

Transformado na 
Lei nO 9.552, 
de 17-12-97. 

(DO 18-12-97) 

Parecer n° 73/97-CN 
(DSF 10-12-97) 

Relator: Sen. 
Flaviano Melo. 

Transformado na 
Lei nO 9.583, 
de 19-12-97. 

(DO 22-12-97) 

Parecer nO 59197-CN 
(DSF 6-12-97) 

Relator: Cep. JoAo 
Coser. 

Transformado na 
Lei n° 9.570, 
de 18-12-97. 

(DO 19-12-97) 



64197-CN 

65/97-CN 

66/97-CN 

67/97-CN 

68197-CN 

663/97-CN 
(nO 1.277/97, 
na origem) 

664/97-CN 
(nO 1.278/97, 
na origem) 

665/97-CN 
(nO 1.279/97, 
na origem) 

666I97-CN 
(nO 1.280/97, 
na origem) 

667/97-CN 
(nO 1.281/97, 
na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da UniAo, em favor do Ministério da 
EducaçAo e do Desporto, do Ministério da 
Cultura e do Gabinete do Ministro 
Extraordinério dos Esportes, crédito 
suplementar no valor total de R$ 
35.826.519,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da Unia<>, em favor do Ministério da 
EducaçAo e do Desporto e do Ministério 
da Cultura, crédito especial até o limite de 
R$ 7.352.031 ,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Unilo, em favor do 
Ministério do Planejamento e Orçamento, 
crédito especial até o limite de R$ 
25.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da UniAo, em favor do Ministério da 
Saúde e do Ministério do Trabalho, crédito 
suplementar no valor global de R$ 
266.063.703,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da Unilo, em favor do Ministério 
dos Transportes, crédito suplementar no 
valor de R$ 64.393.596,00, para os fins 
que especifica. 
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Parecer nO 95/97-CN 
(DSF 16-12-97) 

Relator: Dep. 
Etevada Grassi de 

Menezes. 
Transformado na 

Lei n° 9.587, 
de 19-12-97. 

(DO 22-12-97) 
(lei retificada no 
DO de 31-12-97) 

Parecer nO 74197-CN 
(DSF 10-12-97) 

Relator: Sen. 
Eduardo Suplicy. 
Transformado na 

Lei nO 9.553, 
de 17-12-97. 

(DO 18-12-97) 

Parecer nO 39197-CN 
(DSF 28-11-97) 

Relator: Dep. JoAo 
LeAo. 

Transformado na 
Lei n° 9.554, 
de 17-12-97. 

(DO 18-12-97) 

Parecer n° 83/97-CN 
(DSF 12-12-97) 

Relator: Dep. Sarney 
Filho. 

Transformado na 
Lei nO 9.571 , 
de 18-12-97. 

(DO 19-12-97) 

. Parecer nO 88/97-CN 
(DSF 16-12-97) 

Relator: Dep. Pedro 
Canedo. 

Transformado na 
Lei n° 9.596, 
de 26-12-97. 

(DO 29-12-97) 



69/97-CN 

70/97-CN 

71/97-CN 

72/97-CN 

73/97-CN 

; 

f 

668197-CN 
(nO 1.283/97, 
na origem) 

669/97-CN 
(nO 1.284/97, 
na origem) 

670/97-CN 
(n° 1.285/97, 
na origem) 

671/97-CN 
(nO 1.286/97, 
na origem) 

672/97-CN 
(n° 1.287/97, 
na origem) 

I 
L o{ 

.. L 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da União, em favor da Justiça 
Eleitoral, do Ministério da Educaçao e do 
Desporto e do Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hldricos e da 
AmazOnia legal, crédito suplementar no 
valor global de R$ 211 .070.699,00, para 
os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor 
Ministério dos Transportes, crédito 
suplementar no . valor de R$ 
34.464.803,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor da 
Presidência da República, crédito 
especial até o limite de R$ 5.316.000,00, 
para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da 
União, em favor do Ministério da Saúde, 
crédito suplementar no valor de R$ 
6.620.000,00, para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da União, em favor do Ministério da 
Fazenda e do Ministério do Planejamento 
e Orçamento, crédito especial até o limite 
de R$ 30.994.788,00, para os fins que 
especifica. 
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~'-

Parecer nO 89/97-CN 
(DSF 16-12-97) 

Relator: Dep. 
Armando Abllio. 
Transformado na 

lei n° 9.588, 
de 19-12-97. 

(DO 22-12-97) 

Parecer nO 99/97-CN 
(DSF 16-12-97) 

Relator: Dep. José 
Rocha. 

Transformado na 
lei nO 9.597, 
de 26-12-97. 

(DO 29-12-97) 

. Parecer nO 93/97-CN 
(DSF 16-12-97) 
Relator: Cep. 

Augusto Nardes. 
Transformado na 

lei nO 9.592, 
de 19-12-97. 

(DO 22-12-97) 

Parecer n° 6O/97-CN 
(DSF 6-12-97) 

Relator: Cep. Márcio 
Reinaldo Moreira. 
Transformado na 

lei nO 9.572, 
de 18-12-97. 

(DO 19-12-97) 

Parecer nO 96197-CN 
(DSF 16-12-97) 

Relator: Cep. Joao 
Coser. 

Transformado na 
lei nO 9.559, 
de 18-12-97. 

(DO 19-12-97) 



74/97-CN 

75197-CN 

76197-CN 

77/97-CN 

78197-CN 

673197-CN 
(nO 1.288/97, 
na origem) 

674/97-CN 
(nO 1.289/97, 
na origem) 

675197-CN 
(nO 1.290/97, 
na origem) 

676197-CN 
(nO 1.291/97, 
na origem) 

677/97-CN 
(nO 1.292/97, 
na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da UniAo, em favor do Ministério 
dos Transportes, crédito suplementar no 
valor de R$ 25.126.464,00, para os fins 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor de 
Encargos Financeiros da UniAo -
Recursos Sob SupervisAo do Ministério 
da Fazenda, crédito especial até o limite 
de R$ 11 .781 .934,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da 
UniAo, em favor do Ministério do 
Planejamento e Orçamento, crédito 
suplementar no valor de R$ 
150.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da 
Uniao, em favor do Ministério da 
Previdência e Assistência Social, crédito 
suplementar no valor de R$ 
933.227.391,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da UniAo, em favor do Ministério da 
Fazenda, do Ministério do Planejamento e 
Orçamento e de Transferências a 
Estados, Distrito Federal e . Municlpios, 
crédito suplementar até o limite de R$ 
72.200.891,00, para os fins que 
especifica. 
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Parecer nO 84/97-CN 
(DSF 12-12-97) 

Relator: Dep. 
Genésio Bermardino. 

Transformado na 
Lei nO 9.555, 
de 17-12-97. 

(DO 18-12-97) 

Parecer nO 80/97-CN 
(DSF 12-12-97) 

Relator: Dep. Odacir 
Klein. 

Transformado na 
Lei nO 9.573, 
de 18-12-97. 

(DO 19-12-97) 

Parecer n° 62197-CN 
(DSF 6-12-97) 

Relator: Sen. Jader 
Barbalho. 

Em tramitaçAo. 

Parecer nO 61/97-CN 
(DSF 6-12-97) 

Relator: Dep. Lidia 
Quinan. 

Transformado na 
Lei nO 9.556, 
de 17-12-97. 

(DO 18-12-97) 

Parecer nO 94/97-CN 
(DSF 16-12-97) 

Relator: Sen. 
Marluce Pinto. 

Transformado na 
Lei nO 9.560, 
de .18-12-97. 

(DO 19-12-97) 



79197-CN 

80197-CN 

81J97-CN 

82197-CN 

83197-CN 

, ~ ... , 

, . , '< ~ ~ ~',·~::0:~~, , " '<~~~;' "}:~:~ . " 
678J97-CN 
(nO 1.293197, 
na origem) 

679J97-CN 
(n° 1.282/97, 
na origem) 

68OI97-CN 
(nO 1.294/97, 
na origem) 

681J97-CN 
(nO 1.295197, 
na origem) 

682/97-CN 
(nO 1.296197, 
na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da Uniao, em favor do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento, do 
Ministério da Fazenda e do Ministério do 
Planejamento e Orçamento, crédito 
suplementar até o limite de R$ 
163.737.638,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da Uniao, em favor do Ministério da 
EducaçAo e do Desporto e do Ministério 
da Cultura, crédito suplementar no valor 
total de R$ 125.446.182,00, para os fins 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da Uniao, em favor do Ministério 
Público da Uniao e dos diversos Órgaos 
do Poder Judiciário, crédito suplementar 
no valor global de R$ 909.888.000,00, 
para os fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da Uniao, em favor de diversos 
Órgaos dos Poderes legislativo e 
Executivo, crédito suplementar no valor de 
R$ 955.767.787,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Uniao, em favor do 
Ministério do Planejamento e Orçamento, 
crédito suplementar no valor de R$ 
261 .238.140,00, para os fins que 
especifica. 

5.57 

Parecer nO 97/97-CN 
(DSF 16-12-97) 

Relator: Dep. Paulo 
Gouvea. 

Transformado na 
lei nO 9.594, 
de 23-12-97. 

(DO 24-12-97) 

Parecer nO 81/97-CN 
(DSF 12-12-97) 

Relator: Dep. 
Alexandre Ceranto. 
Transformado na 

lei n° 9.575, 
de 18-12-97. 

(DO 19-12-97) 

Parecer nO 30/97-CN 
(DSF 20-11-97) 

Relator: Sen. 
Eduardo Suplicy. 
Transformado na 

lei nO 9.523, 
de 2-12-97. 

(DO 3-12-97) 

Parecer n° 31/97-CN 
(DSF 20-11-97) 

Relator: Sen. Carlos 
Bezerra. 

Transformado na 
lei n° 9.524, 
de 2-12-97. 

(DO 3-12-97) 

Parecer nO 33/97-CN 
(DSF 26-11-97) 

Relator: Dep. Amon 
Bezerra. 

Transformado na 
lei n° 9.535, 
de 11-12-97. 

(DO 12-12-97) 



84197-CN 

85197-CN 

86197-CN 

683/97-CN 
(nO 1.297/97, 
na origem) 

684/97-CN 
(nO 1.298/97, 
na origem) 

685197-CN 
(nO 1.299/97, 
na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniA<>, em favor de 
Transferências a Estados, Distrito Federal 
e Municlpios - Recursos Sob SupervisA<> 
do Ministério da Fazenda, crédito 
suplementar no valor de R$ 
300.000.000,00, para reforço de dotaçao 
consignada no orçamento vigente. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da 
União, em favor do Ministério da 
Previdência e Assistência Social, crédito 
suplementar no valor de R$ 
548.708.059,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da União, em favor do Ministério do 
Exército, crédito suplementar no valor de 
R$ 30.652.145,00, para os fins que 
especifica. 

SÚMULA 

Parecer nO 63/97-CN 
(DSF 6-12-97) 
Relator: Dep. 

Arnaldo Madeira. 
Transformado na 

Lei n° 9.538, 
de 12-12-97. 

(DO 15-12-97) 

Parecer n° 85197-CN 
(DSF 12-12-97) 

Relator: Dep. Luiz 
Braga. 

Transformado na 
Lei nO 9.589, 
de 19-12-97. 

(DO 22-12-97) 

Parecer nO 64/97-CN 
(DSF 6-12-97) 

Relator: Dep. Arlindo 
Chinaglia. 

Transformado na 
Lei n° 9.576, 
de 18-12-97. 

(DO 19-12-97) 

Total de Projetos de Lei....... ...................... .. ................. ....... ...... .............. ... ..... 86 
- aprovados e sancionados........................................ .......... ............ .. ........ . 83 
- em tramitaçao. ... ........ .... ......... .... .. ............... .. .... ...... ..... .. .. .. .. .. ... ...... ...... ... 02 
- retirado no perlodo da Convoc:açao Extraordinária - (1° a 25-7-97)...... .. . 01 
- Pareceres numerados proferidos pela ComissAo Mista e publicados no 

Diário do Congresso Nacional e Diário do Senado Federal... ......... ...... ... 83 
- Parecer oral proferido em plenário, em substituiçao á ComissAo Mista, 

e publicado no Diário do Congresso NacionaL...... .... .. .... ...... .. .. ............. 01 
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2 - Medidas Provisórias 

a) Da sessao legislativa anterior 

1.566, public. 6OI97-CN 
em 30-1 -97 (nO 139197, 

na origem) 

1.531-2, public. 61197-CN 
em 31-1-97 (nO 145/97, 

na origem) 

1.563-1, public. 197-CN 
em 31-1-97 (nO 146(97, 

na origem) 

Obs. A 
mensagem 

nlofoi 
enviada pelo 
Palácio do 
Planalto 

1.507-16, public. 63197-CN 
em 6-2-97 (nO 162197, 

na origem) 

Excepciona o contrato celebrado NIo apreciada. 
entre o Banco Nacional de Perde eficécia 
Desenvolvimento EconOmico e desde a ediçlo. 
Social e a Companhia Docas do Rio 
de Janeiro de exigências fixadas em 
lei, ou ato dela decorrente. 

Dê nova redaçAo aos arts. 24, 26 e NIo apreciada. 
57 da Lei no 8.666, de 21 de junho Perde eficak:ia 
de 1993, que regulamenta o art. 37, desde a ediçlo. 
inciso XXI, da Constituiçlo, institui 
nonnas para licitaçIo e contratos da 
Administraçao Pública, e ao art. 15 
da Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, que dispOe sobre o regime 
de concessao e pennisslo da 
prestaçlo de serviços públicos. 

DispOe sobre a incidência do NIo apreciada. 
imposto de renda na fonte sobre Perde eficécia 
rendimentos de beneficiários desde a ediçlo. 
residentes ou domiciliados no 
exterior, e dê outras providências. 

DispOe sobre medidas de NIo apreciada. 
fortalecimento do Sistema Perde eficécia 
Financeiro Nacional e dê outras desde a ediçAo. 
providências. 
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1.508-14, public. 
em 6-2-97 

1.511-7, public. 
em 6-2-97 

1.522-4, public. 
em 6-2-97 

1.523-4, public. 
em 6-2-97 

1.524-4, public. 
em 6-2-97 

1.565-1, public. 
em 6-2-97 

64/97-CN 
(nO 163197, 
na origem) 

65197-CN 
(n° 164197, 
na origem) 

66I97-CN 
(nO 165197, 
na origem) 

67197-CN 
(nO 166197, 
na origem) 

68197-CN 
(n° 167197, 
na origem) 

69/97-CN 
(n° 168/97, 
na origem) 

Concede isençao do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI na 
aquisiçao de equipamentos, 
máquinas, aparelhos e 
instrumentos, dispOe sobre perlodo 
de apuraçao e prazo de 
recolhimento do referido imposto 
para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, e estabelece 
suspensAo do IPI na salda de 
bebidas alcoólicas, acondicionadas 
para venda a granel, dos 
estabelecimentos produtores e dos 
estabelecimentos equiparados a 
industrial. 

Dá nova redaçao ao art. 44 da Lei nO 
4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
dispOe sobre a proibiçao do 
incremento da conversa0 de áreas 
florestais em áreas agricolas na 
regia<> Norte e na parte Norte da 
regia<> Centro-Oeste, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos das Leis nOs 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
8.460, de 17 de setembro de 1992, e 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e 
dá outras providências. 

Altera dispositivos das Leis nOs 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho 
de 1991, e dá outras providências. 

DispOe sobre a extinçao de cargos 
no âmbito da Administraçao Pública 
Federal direta, autárquica e 
fundacional, e dá outras 
providências. 

Altera a legislaçao que rege o 
Salário-Educaçao, e dá outras 
providências. 
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Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 



1.532-2, public. 
em 14-2-97 

1.533-2, public. 
em 14-2-97 

70197-CN 
(n° 174/97, 
na origem) 

71/97-CN 
(nO 175/97, 
na origem) 

1.534-2, public. 72/97-CN 
em 14-2-97 (nO 176/97, 

na origem) 

1.535-2, public. 73/97-CN 
em 14-2-97 (nO 177/97, 

na origem) 

Estabelece incentivos fiscais para o 
desenvolvimento regional e dê 
outras providências. 

Extingue créditos oriundos de 
conbibuiçOes arrecadadas pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS no valor e condiçOes que 
especifica, e dê outras providências. 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 14-3-97) 

PLVno 3/97 
(DCN 14-3-97) 
Relator: Dep. 
José Csr10s 

Aleluia. 

Convertida na 
Lei nO 9.440, 
de 14-3-97 

(DO 15-3-97) 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 14-3-97) 
Relator: Dep. 

José Machado. 

Convertida na 
Lei n° 9.441 
de 14-3-97 

(DO 15-3-97) 

DispOe sobre o número de Cargos NAo apreciada. 
de DireçAo e FunçOes Gratificadas Perde eficécia 
das InstituiçOes Federais de Ensino desde a ediçao. 
Superior e dos Centros Federais de 
Educaçao Tecnológica e dê outras 
providências. 

DispOe sobre o Plano de Carreira NAo apreciada. 
dos servidores do Banco Central do Perde eficécia 
Brasil, e dê outras providências. desde a ediçao. 
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1.536-22, public. 
em 14-2-97 

74197-CN 
(nO 178197, 
na origem) 

1.537-35, public. 75197-CN 
em 14-2-97 (nO 179/97, 

na origem) 

1.538-37, public. 76197-CN 
em 14-2-97 (nO 180197, 

\ na origem) 

1.539-28, public. 77/97-CN 
em 14-2-97 (n° 181/97, 

na origem) 

1.540-21, public. 
em 14-2-97 

, 

78197-CN 
(nO 182/97, 
na origem) 

Reduz o imposto de importaçAo 
para os produtos que especifica e 
dá outras providências. 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 14-3-97) 
Relator: Dep. 
José Carlos 

Aleluia. 

Convertida na 
Lei nO 9.449 
de 14-3-97 

(DO 15-3-97) 

DispOe sobre a base de cálculo da NAo apreciada. 
ContribuiçAo para o Programa de Perde eficácia 
Integraçao Social - PIS devida pelas desde a ediçAo. 
pessoas jurfdicas a que se refere o 
§ 1° do art. 22 da Lei nO 8.212, de 24 
de julho de 1991, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a Nota do Tesouro Não apreciada. 
Nacional - NTN e sua utilizaçao para Perde eficácia 
aquisiçAo de bens e direitos desde a ediçAo. 
alienados no ãmbito do Programa 
Nacional de Desestatizaçao - PND, 
instituldo pela Lei n° 8.031 , de 12 de 
abril de 1990, consolidando as 
normas sobre a matéria constantes 
da Lei nO 8.177, de 1° de março de 
1991 , e da Lei nO 8.249, de 24 de 
outubro de 1991, e altera os arts. 2° 
e ao da Lei n° 8.249/91 . 

DispOe sobre a participação dos NAo apreciada. 
trabalhadores nos lucros ou Perde eficácia 
resultados da empresa e dá outras desde a ediçAo. 
providências. 

DispOe sobre medidas 
complementares ao Plano Real e dá 
outras providências. 
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NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 



, 

1.541-21, public. 79197-CN 
em 14-2-97 (nO 183197, 

na origem) 

1.542-19, public. 80/97-CN 
em 14-2-97 (nO 184197, 

na origem) 

1.543-19, public. 81197-CN 
em 14-2-97 (nO 185197, 

na origem) 

1.544-19, public. 82197-CN 
em 14-2-97 (nO 186197, 

na origem) 

1.545-15, public. 83197-CN 
em 14-2-97 (nO 187197, 

na origem) 

Dá nova redaçao ao § 3° do art. 52 . Nao apreciada. 
da Lei nO 8.931, de 22 de setembro Perde eficácia 
de 1994, que dispOe sobre a desde a ediçao. 
amortizaçao, juros e outros 
encargos decorrentes da extinçao 
ou dissoluçao de entidades da 
Administraçao Pública Federal, e dá 
outras providências. 

DispOe sobre o Cadastro Informativo 
dos créditos nao quitados de OrgAos 
e entidades federais, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o número de cargos 
de Natureza Especial, de cargos do 
Grupo-DireçAo e Assessoramento 
Superiores e de FunçOes 
Gratificadas existentes nos órgaos 
da Administraçao Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências. 

Cria a Gratificaçao de Condiçao 
Especial de Trabalho - GCET para 
os servidores militares federais das 
Forças Armadas, altera dispositivos 
das Leis nOs 6.880, de 9 de 
dezembro de 1980, e 8.237, de 30 
de setembro de 1991, dispOe sobre 
o Auxllio-Funeral a ex-Combatentes, 
e dá outras prc"iOências. 

DispOe sobre os fundos que 
especifica e dá outras providências. 
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Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 14-3-97) 
Relator. Sen. 

Edison Lobao. 

Convertida na 
Lei nO 9.442 
de 14-3-97 

(DO 15-3-97) 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 14-3-97) 
Relator. Dep. 

Marconi Perillo. 

Convertida na 
Lei n° 9.443 
de 14-3-97 

(DO 15-3-97) 

\ 



( 01 

1.546-16, public. 
em 14-2-97 

1.547-27, public. 
em 14-2-97 

1.548-28, public. 
em 14-2-97 

1.550-36, public. 
em 14-2-97 

1.551-19, public. 
em 14-2-97 

1.552-10, public. 
em 14-2-97 

1.553-12, public. 
em 14-2-97 

84/97-CN 
(nO 188/97, 
na origem) 

85/97-CN 
(nO 189/97, 
na origem) 

86/97-CN 
(nO 190/97, 
na origem) 

87/97-CN 
(n° 191197, 
na origem) 

88I97-CN 
(n° 192197, 
na origem) 

89/97-CN 
(nO 193197, 
na origem) 

90/97-CN 
(nO 194/97, 
na origem) 

DispOe sobre as contribuiçOes para 
os Programas de Integraçao Social 
e de Formaçao do PatrimOnio do 
Servidor Público - PIS/PASEP, e dá 
outras providências. 

Cria a Gratificaçao de Desempenho 
de Atividade de Fiscalizaçao, a 
Gratificaçao de Desempenho de 
Atividade de Proteçao ao Vôo, e dá 
outras providências. 

Cria a Gratificaçao de Desempenho 
e Produtividade GDP das 
atividades de finanças, controle, 
orçamento e planejamento, e dá 
outras providências. 

Organiza e disciplina os Sistemas 
de Controle Interno e de 
Planejamento e de Orçamento do 
Poder Executivo, e dá outras 
providências. 

Altera a legislaçAo referente ao 
Adicional ao Frete para a 
RenovaçAo da Marinha Mercante -
AFRMM e ao Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, e dá outras 
providências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento da Seguridade Social 
da Uniao, em favor do Ministério do 
Planejamento e Orçamento, crédito 
extraordinário no valor de R$ 
21.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 14-3-97) 
Relator: Sen 
Bello Parga. 

Convertida na 
Lei nO 9.444 
de 14-3-97 

(DO 15-3-97) .. 

DispOe sobre a emissao de Notas Nao apreciada. 
do Tesouro Nacional NTN Perde eficácia 
destinadas a aumento de capital do desde a ediçao. 
Banco do Brasil S.A., e dá outras 
providências. 
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1.555-7, public. 
em 14-2-97 

1.556-7, public. 
em 14-2-97 

1 . 557~, public. 
em 14-2-97 

91197-CN 
(nO 195/97, 
na origem) 

92197-CN 
(n° 196/97, 
na origem) 

93197-CN 
(nO 197/97, 
na origem) 

1.558-4, public. 94197-CN 
em 14-2-97 (nO 198/97, 

na origem) 

1.463-10, public. 95197-CN 
em 15-2-97 (nO 201/97, 

na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal da Uniao, em 
favor do Ministério dos Transportes, 
crédito extraordinário até o limite de 
R$ 106.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Estabelece mecanismos objetivando 
incentivar a reduçao da presença do 
setor público estadual na atividade 
financeira bancária, dispõe sobre a 
privatizaçao de instituições 
financeiras, e dá outras 
providências. 

Concede subvençao econOmica ao 
preço do óleo diesel consumido por 
embarcações pesqueiras nacionais. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 14.3.97) 
Relator: Dep. 

Marconi Perillo. 

Convertida na 
Lei nO 9.445 
de 14-3-97 

(DO 15-3-97) 

Altera a redaçao dos arts. 14, 18, Nao apreciada. 
34, 44 e 49 da Lei nO 9.082, de 25 Perde eficácia 
de julho de 1995, do art. 35 e § 4° desde a ediçao. 
do art. 53 da Lei nO 9.293, de 15 de 
julho de 1996, que dispõem, 
respectivamente, sobre as diretrizes 
para a elaboraçao da lei 
orçamentária para os exercfcios de 
1996 e 1997. 

Dispõe sobre o reajuste do salário Nao apreciada. 
mfnirno e dos beneficios da Perde eficácia 
Previdência Social, altera alfquotas desde a ediçao. 
de contribuiçao para a Seguridade 
Social e institui contribuiçao para os 
servidores inativos da Uniao. 
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1.464-18, public. 
em 15-2-97 

1.465-12, public. 
em 15-2-97 

1.466-10, public. 
em 15-2-97 

96197-CN 
(nO 202197, 
na origem) 

97/97-CN 
(nO 203/97, 
na origem) 

98197-CN 
(nO 204/97, 
na origem) 

1.469-15, public. 99/97-CN 
em 15-2-97 (nO 205/97, 

na origem) 

Acrescenta parágrafo ao art 75 da Parecer Oral -
Lei n° 4.728, de 14 de julho de 1965. Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 14-3-97) 

PLV nO 4/97 
(DCN 14-3-97) 
Relator: Dep. 

Acrescenta § 5° ao art. 4° da Lei nO 
8.884, de 11 de junho de 1994, e dá 
outras providências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal da UniAo, em 
favor de Encargos Financeiros da 
UniAo - Recursos sob SupervisAo do 
Ministério da Fazenda, crédito 
extraordinário até o limite de R$ 
8.000.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Luiz Carlos 
Hauly. 

Convertida na 
Lei nO 9.450, 
de 14-3-97 

(DO 15-3-97) 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 14-3-97) 
Relator: Dep. 

Hugo 
Rodrigues da 

Cunha 

Convertida na 
Lei n° 9.446 
de 14-3-97 

(DO 15-3-97) 

Autoriza a utilizaçao de recursos do NAo apreciada. 
Fundo da Marinha Mercante - FMM, Perde eficácia 
em favor da Companhia de desde a ediçAo. 
Navegaçao Lloyd Brasileiro 
LLOYDBRAS, e dá outras 
providências. 
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1.470-16, public. 
em 15-2-97 

1.473-28, public. 
em 15-2-97 

1.475-24, public. 
em 15-2-97 

1.477-33, public. 
em 15-2-97 

100/97-CN 
(nO 206/97, 
na origem) 

101/97-CN 
(nO 207/97, 
na origem) 

102/97-CN 
(nO 208/97, 
na origem) 

103/97-CN 
(nO 209/97, 
na origem) 

1.478-21 , public. 104/97-CN 
em 15-2-97 (n° 210/97, 

na origem) 

Dispõe sobre a responsabilidade 
solidária de controladores de 
instituições submetidas aos regimes 
de que tratam a Lei nO 6.024, de 13 
de março de 1974, e o Decreto-Iei n° 
2.321, de 25 de fevereiro de 1987; 
sobre a indisponibilidade de seus 
bens; sobre a responsabilizaçao das 
empresas de auditoria contábil ou 
dos auditores contábeis 
independentes; sobre privatizaçAo 
de instituiçOes cujas ações sejam 
desapropriadas, na fonna do 
Decreto-Iei nO 2.321, de 1987, e dá 
outras providências. 

Dá nova redaçao a dispositivos da 
Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a 
organizaçAo da Assistência Social, e 
dá outras providências. 

Altera as Leis n Os 8.019, de 11 de 
abril de 1990, e 8.212, de 24 de 
julho de 1991 , e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre o valor total anual das 
mensalidades escolares e dá outras 
providências. 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 14-3-97) 
Relator: Dep. 
Luiz Carlos 

Hauly 

Convertida na 
Lei nO 9.447 
de 14-3-97 

(DO 15-3-97) 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Parecer nO 
3/97-CN -

Mérito 
(DCN 6-3-97) 
PLV n° 2/97 

Relator: Dep. 
Paes Landim 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

Dá nova redaçao aos arts. go da Lei Nao apreciada. 
n° 8.036, de 11 de maio de 1990, e Perde eficácia 
2° da Lei nO 8.844, de 20 de janeiro desde a edição. 
de 1994. 
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1.479-25, public. 
em 15-2-97 

1.480-27, public. 
em 15-2-97 

1.481-46, public. 
em 15-2-97 

1.482-33, public. 
em 15-2-97 

1.512-7, public. 
em 15-2-97 

1.520-5, public. 
em 15-2-97 

1.530-3, public. 
em 15-2-97 

105/97-CN 
(nO 211/97, 
na origem) 

106/97-CN 
(nO 212/97, 
na origem) 

107/97-CN 
(n° 213/97, 
na origem) 

108/97-CN 
(n° 214/97, 
na origem) 

109/97-CN 
(n° 215/97, 
na origem) 

110/97-CN 
(nO 216/97, 
na origem) 

111/97-CN 
(nO 217/97, 
na origem) 

Dispõe sobre o pagamento dos 
servidores civis e militares do Poder 
Executivo Federal, inclusive suas 
autarquias e fundações, bem como 
dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de 
economia mista, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos das Leis nOs 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
e 8.911, de 11 de julho de 1994, 
para instituir os Décimos 
Incorporados, e dá outras 
providências. 

Altera a Lei nO 8.031, de 12 de abril 
de 1990, e dá outras providências. 

Dispõe sobre as alfquotas de 
contribuiçao para o Plano de 
Seguridade Social do servidor 
público civil ativo dos Poderes da 
UniA<>, das autarquias e das 
fundações públicas, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçAo ao art. 2° da Lei nO 
9.138, de 29 de novembro de 1995, 
que dispõe sobre o crédito rural. 

Dispõe sobre a novaçao de dividas 
e responsabilidades do Fundo de 
Compensaçao de Variações 
Salariais - FCVS; altera o Decreto
lei nO 2.406, de 5 de janeiro de 1988, 
e as Leis nOs 8.004,8.100 e 8.692, 
de 14 de março de 1990, 5 de 
dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dá outras 
providências. 

Institui o Programa de Desligamento 
Voluntário de servidores civis do 
Poder Executivo Federal e dá outras 
providências. 
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NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 



1.549-27, public. 
em 15-2-97 

1.554-12, public. 
em 15-2-97 

1.559-10, public. 
em 15-2-97 

1.560-2, public. 
em 15-2-97 

1.561-2, public. 
em 15-2-97 

1.562-2, public. 
em 15-2-97 

112197-CN 
(nO 199/97, 
na origem) 

113/97-CN 
(n° 200/97, 
na origem) 

114/97-CN 
(n° 218/97, 
na origem) 

115/97-CN 
(nO 219/97, 
na origem) 

116/97-CN 
(nO 220/97, 
na origem) 

117/97-CN 
(nO 221/97, 
na origem) 

Dispõe sobre a organizaçao da 
Presidência da República e dos 
Ministérios, e dá outras 
providências. 

Altera os arts. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 
go da Lei n° 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993, que dispõe 
sobre a contrataçao por tempo 
determinado para atender à 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público, e dá 
outras providências. 

Altera a legislaçao do imposto de 
renda e da contribuiçao social sobre 
o lucro. 

Estabelece critérios para 
consolidaçao, a assunçao e o 
refinanciamento, pela Unia<>, da 
divida pública mobiliária e outras 
que especifica, de responsabilidade 
dos Estados e do Distrito Federal. 

Regulamenta o disposto no inciso VI 
do art. 4° da Lei Complementar nO 
73, de 10 de fevereiro de 1993; 
dispõe sobre a intervençao da Unia<> 
nas causas em que figurarem, como 
autores ou réus, entes da 
administraçao indireta; regula os 
pagamentos devidos pela Fazenda 
Pública em virtude de sentença 
judiciária; revoga a lei nO 8.197, de 
27 de junho de 1991 , e a lei nO 
9.081 , de 19 de julho de 1995, e dá 
outras providências. 

Define diretrizes e incentivos fiscais 
para o desenvolvimento regional e 
dá outras providências. 
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NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 
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1.567, public. 
em 15-2-97 

1.568, public. 
em 15-2-97 

·1.531-3, Public. 
em 28-2-97 

1.563-2, public. 
em 28-2-97 

118/97-CN 
(nO 222197, 
na origem) 

119/97-CN 
(nO 223/97, 
na origem) 

DispOe sobre a regularizaçao, 
administraçao, aforamento e 
alienaçao de bens im6veis de 
domlnio da UniAo, altera dispositivos 
dos Decretos-Leis nOs 9.760, de 5 
de setembro de 1946, e 2.398, de 21 
de dezembro de 1987, regulamenta 
o § 2° do art. 49 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias, e dá outras 
providências. 

Transforma o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais -
INEP em Autarquia Federal, e dá 
outras providências. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 14-3-97) 
Relator: Sen. 

Jonas Pinheiro. 

Convertida na 
Lei nO 9.448 
de 14-3-97 

(00 15-3-97) 

b) Da presente sessao legislativa 

120197-CN 
(n° 257/97, 
na origem) 

121/97-CN 
(n° 258/97, 
na origem) 

Dá nova redaçao aos arts: 24, 26, NAo apreciada. 
57 e 120 da Lei nO 8.666, de 21 de Perde eficácia 
junho de 1993, que regulamenta o desde a ediçao. 
art. 37, inciso XXI, da Constituiçao, 
institui normas para licitaçao e 
contratos da Administraçao Pública, 
e ao art. 15 da Lei nO 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995', que dispOe 
sObre o regime de concessao e 
permissao da prestaçao de SeNiÇos 
públicos. 

DispOe sobre a incidência do NAo apreciada. 
imposto de renda na fonte sobre Perde eficácia 
rendimentos de beneficiários desde a ediçao. 
residentes ou domiciliados no 
exterior, e dá outras providências. 
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1.566-1, public. 122/97-CN 
em 28-2-97· (nO 256197, 

na origem) 

1.507-17, public. 124/97-CN 
em 7-3-97 (n° 281197, 

na origem) 

1.508-15, public. 
em 7-3-97 
(republicada no 
DO de 20-3-97) 

: .. 1.511-8, publiC~ 
, .. em 7-3-97 

125197-CN 
(n° 282/97, 
na origem) 

126197-CN 
(n° 283/97, 
na Qrigem) 

1.522-5, public. " .. 127/~~-CN 
em 7-3-97 (o~ 284191, 

, na orig~.rn) 

1.523-5, public. 
em 7,-3-97 

128/97-CN 
(nO 285197, 
n~origem) 

Excepciona o contrato celebrado NIo apreciada. 
~.fItre o Banco Nacional de Perde eficácia 
Desenvolvimento EconOmico e désde'a ediçlo. 
Social e a Companhia Docas do Rio 
de Janeiro de exigências fixadas em 
lei, ou ato dela decorrente. 

DispOe sobre medidas de NIo apreciada. 
fortalecimento do Sistema Perde eficácia 
Financeiro Nacional e dá outras desde a ediçao. 
providências. 

Concede isençao do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI na 
aquisiçlo de equipamentos, 
máquinas, aparelhos e 
instrumentos, dispOe sobre perlodo 
de apuraçAo e prazo de 
recolhimento do referido imposto 
para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, e estabelece 
suspenslo do IPI na salda de 
bebidas alcoólicas, acondicionadas 
para venda a granel, dos 
estabelecimentos produtores e dos 
estabelecimentos equiparados a 
industrial. 

Dá nova redaçlo ao art. 44 da Lei nO 
4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
dispOe sobre, a proibiçlo do 
incremento da conversA0 de áreas 
florestais em éreas agrfcolas na 
região Norte e, na parte Norte da 
regilo Centro-Oeste, e dá outras 
providências. 

NIo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçlo. 

NIo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçlo. 

, I " 

Altera dispositivos das Leis nOs NIo apreciada. 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, Perde eficácia 
8.460, de 17 de setembro de 1992, e desde a ediçlo. 
2:180, de 5 de fevereiro de 1954, e 
dá outras providências. 

Altera dispositivos das Leis nOs 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho 
de 1991, e dá outras providências. 
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NAo apreciada. 
Perde eficécia 
desde a ediçlo. 



1.524-5, public. 129197-CN 
em 7-3-97 (nO 286197, 

na~m) 

1.565-2, public. 130197-CN 
em 7-3-97 (nO 287/97, 

na origem) 

1.534-3, public. 134/97-CN 
em 14-3-97 (nO 297/97, 

na origem) 

1.535-3, public. 
em 14-3-97 
(retificada no DO 
de 18-3-97) 

135197-CN 
(n° 298/97, 
na origem) 

1.537-36, public. 136/97-CN 
em 14-3-97 (nO 299/97, 

na origem) 

1.538-38, public. 137/97-CN 
em 14-3-97 (nO 300/97, 

na origem) 

1.539-29, public. 138197-CN 
em 14-3-97 (nO 301/97, 

na origem) 

DispOe sobre a extinçAo de cargos NA<> apreciada. 
no Ambito da Administração Pública Perde eficãcia 
Federal direta, autárquica e desde a ediçAo. 
fundacional, e dá outras 
providências. 

Altera a legislação que rege o NA<> apreciada. 
Salário-EducaçAo, e dá outras Perde eficácia 
providências. desde a ediçAo. 

DispOe sobre o número de Cargos NA<> apreciada. 
de DireçAo e FunçOes Gratificadas Perde eficácia 
das InstituiçOes Federais de Ensino desde a ediçAo. 
Superior e dos Centros Federais de 
EducaçAo Tecnológica e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o Plano de Carreira NA<> apreciada. 
dos servidores do Banco Central do Perde eficácia 
Brasil, e dá outras providências. desde a ediçAo. 

DispOe sobre a base de cálculo da NA<> apreciada. 
ContribuiçAo para o Programa de Perde eficácia 
Integração Social - PIS devida pelas desde a ediçAo. 
pessoas jurldicas a que se refere o 
§ 1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 
de julho de 1991, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a Nota do Tesouro Não apreciada. 
Nacional - NTN e sua utilização para Perde eficácia 
aquisiçAo de bens e direitos desde a ediçAo. 
alienados no Ambito do Programa 
Nacional de Desestatização - PND, 
instituldo pela Lei n° 8.031, de 12 de 
abril de 1990, consolidando as 
normas sobre li matéria constantes 
da Lei nO 8.177, de 1° de março de 
1991, e da Lei nO 8.249, de 24 de 
outubro de 1991, e altera os arts. ~ 
e 3° da Lei nO 8.249/91 . 

DispOe sobre a participação dos NAo apreciada. 
trabalhadores nos lucros ou Perde eficácia 
resultados da empresa e dá outras desde a ediçAo. 
providências. 

572 



1.540-22, public. 
em 14-3-97 

1.541-22, public. 
em 14-3-97 

1.542-20, public. 
em 14-3-97 

1.543-20, public. 
em 14-3-97 

1.546-17, public. 
em 14-3-97 

1 . 547~28, public. 
em 14-3-97 

1.548-29, public. 
em 14-3-97 

139197-CN 
(nO 302/97, 
na origem) 

140/97-CN 
(n° 303/97, 
na origem) 

141/97-CN 
(n° 304/97, 
na origem) 

142/97-CN 
(n° 305/97, 
na origem) 

.143197-CN 
(nO 306/97, 
na origem) 

144/97-CN 
(nO 307/97, 
na origem) 

. 145/97:-CN 

.(n° 308/97, 
na órigem) 

DispOe sobre medidas 
complementares ao Plano Real e dá 
outras providências. 

Dá nova redação ao § 3° do art. 52 
da Lei nO 8.931, de 22 de setembro 
de 1994, que dispOe sobre a 
amortização, juros e outros 
encargos decorrentes da extinção 
ou dissolução de entidades da 
Administraçao Pública Federal, e dá 
outras providências. 

DispOe sobre o Cadastro Informativo 
dos créditos nao quitados de órgaos 
e entidades federais, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o número de cargos 
de Natureza Especial, de cargos do 
Grupo-DireçAo e Assessoramento 
Superjo(es e de FunçOes 
Gratificadas exis~entes nos órgaos 
da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre as contribuições para 
os Programas de Integração Social 
e de Formação do PatrimOnio do 
Serviçlor públiC? - PIS/PASEP, e dá 
outr~s pró~idências . 

. Cria' á Gratifica'çâõ de Desempenho 
de Atividade dé· Fiscalização, a 
Gratificação de Desempenho de 
Atividade d~ Pr!l~eçAo ao vOe, e dá 
outras providências. 

" • I " I ' I 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

'Cria a Gratifica~ de Desempenho . Nao apreciada . 
e Produtividade GDP das Perde eficácia 
a~vidades de. finanças, controle, desde a edição. 
orÇàmento e planejamento, e dá 
outras providências. 
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1.~37, public. 146197-CN 
em 14-3-97 (o" 309197, 

na origem) 

1.551-20, public. 147/97-CN 
em 14-3-97 (n° 310197, 

na origem) 

1.553-13, public. 148197-CN 
em 14-3-97 (n° 311/97, 

na origem) 

1.555-8, public. 149197-CN 
em 14-3-97 (nO 312/97, 

na origem) 

1.558-5, public. 150197-CN 
em 14-3-97 (nO 313/97, 

na origem) 

1.556-8, publlc. 151/97-CN 
em 15-3-97 (n° 328/97, 

naor\gem) 

Organiza e disciplina os Sistemas NAo apreciada. 
de . Controle Interno e de Perde eficácia 
Planejamento e de Orçamento do desde a ediçAo. 
Poder Executivo, e da outras 
providências. 

Altera a legislaçAo referente ao NAo apreciada. 
Adicional ao Frete para a Perde eficécia · 
RenovaçAo da Marinha Mercante - desde a ediçAo. 
AFRMM e ao Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, e da outras 
providências. 

DispOe sobre a emissao de Notas NAo apreciada. 
do Tesouro Nacional - NTN Perde eficácia 
destinadas a aumento de capital do desde a ediçAo. 
Banco do Brasil SA, e da outras 
providências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir NAo apreciada. 
ao Orçamento Fiscal da União, em Perde eficéçia 
favor do Ministério dos Transportes, desde a ediçAo. 
crédito extr'aordinério até o limite de 
R$ 106.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Altera a redaçAo dos arts. 14, 18, NAo apreciada. 
34, 44 e 49 da Lei nO 9.082, de 25 Perde eficécia · 
de julho de 1995, do art. 35 e § 4° desde a ediçAo. 
do art. 53 da Lei nO 9.293, de 15 de 
julho de 1996, que dispOem, 
respectivamente, sobre as diretrizes 
para a elaboraçAo da lei 
orçamentária para os exerclcios de 
1996 e 1997. 

Estabelece mecanismos objetivando NAo apreciada. 
incentivar a reduçAo da presença do Perde eficécia · 
setor público estadual na atividade desde a ediçAo. 
financeira bancária, dispOe sobre a 
privatizaçAo de instituiçOes 
financeiras, e da outras 
providências. 
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1.463-11, public. 152197-CN 
em 17-3-97 (n° 314/97, 

na origem) 

1.465-13, public. 153/97-CN 
em 17-3-97 (nO 315/97, 

na origem) 

1.469-16, public. 154/97-CN 
em 17-3-97 (nO 316/97, 

na origem) 

1.473-29, public. 155/97-CN 
em 17-3-97 (nO 317/97, 

na origem) 

1.475-25, public. 156/97-CN 
em 17-3-97 (nO 316/97, 

na origem) 

1.477-34, public. 157/97-CN 
em 17-3-97 (n° 319/97, 

na origem) 

1.478-22, public. 158197-CN 
em 17-3-97 (nO 320/97, 

na origem) 

1.479-26, public. 159/97-CN 
em 17~97 (nO 321/97, 

na origem) 

Disp6e sobre o reajuste do salário NAo apreciada. 
mlnimo e dos beneficios da Perde eficâcia 
Previdência Social, altera allquotas desde a ediçao. 
de contribuiçAo para a Seguridade 
Social e institui contribuiçao para os 
servidores inativos da Unia<>. 

Acrescenta § 5° ao art. 4° da Lei nO NAo apreciada. 
8.884, de 11 de junho de 1994, e dá Perde eficécia 
outras providências. desde a ediçAo. 

Autoriza a utilizaçAo de recursos do NAo apreciada. 
Fundo da Marinha Mercante - FMM, Perde eficécia 
em favor da Companhia de desde a ediçao. 
NavegaçAo Lloyd Brasileiro 
LLOYDBRÁS, e dê outras 
providências. 

Dê nova redaçAo a dispositivos da NAo apreciada. 
Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de Perde eficécia 
1993, que dispOe sobre a desde a ediçao. 
organizaçAo da Assistência Social, e 
dá outras providências. 

Altera as Leis nOs 8.019, de 11 de NAo apreciada. 
abril de 1990, e 8.212, de 24 de Perde eficécia 
julho de 1991 , e dá outras desde a ediçao. 
providências. 

DispOe' sobre o valor total anual das NAo apreciada. 
menilalidades escolares e dê outras Perde eficécia 
providências. desde a ediçaO. 

Dê . nova redaçAo aos arts. go da Lei NAo apreciada. 
nO 8:036, de 11 de maio de 1990, e Perde eficécia 
~ da Lei nO 8.844, de 20 de janeiro desde a ediçao. 
de 1994. 

DisPõe sobre o· pagamento dos NA<> apreciada. 
servidores civis e militares do Poder Perde eficécia 
Executivo Federal, inclusive suas desde a ediçao. 
autàiquias e fundaçOes, bem como 
dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de 
economia mista, e dá outras 
providências. 
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1.480-28, public. 160197-CN 
em 17-3-97 (n° 322197, 

na origem) 

1.481-47, public. 161/97-CN 
em 17-3-97 (nO 323/97, 

na origem) 

1.482-34, public. 162/97-CN 
em 17-3-97 (n° 334197, 

na origem) 

1.512-8, public. 163197-CN 
em 17-3-97 (nO 324197, 

na origem) 

1.520-6, public. 164/97-CN 
em 17-3-97 (nO 325197, 

na origem) 

1.530-4, public. 165197-CN 
em 17-3-97 (n° 326197, 

na origem) 

Altera dispositivos das leis nOs NAo apreciada. 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, Perde eficácia 
e 8.911, de 11 de julho de 1994, desde a ediçAo. 
para instituir os Décimos 
Incorporados, e dá outras 
providências. 

Altera a lei nO 8.031, de 12 de abril NAo apreciada. 
de 1990, e dá outras providências. Perde eficácia 

desde a ediçAo. 

DispOe sobre as allquotas de NAo apreciada. 
contribuiçto para o Plano de Perde eficácia 
Seguridade Social do servidor desde a ediçAo. 
público civil ativo e inativo dos 
Poderes da UniAo, das autarquias e 
das fundações públicas, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçAo aos arts. ~ da lei NAo apreciada. 
nO 9.138, de 29 de novembro de Perde eficácia 
1995, e 20 da lei nO 8.427, de 27 de desde a ediçAo. 
maio de 1992, que dispOem, 
respectivamente, sobre o crédito 
rural e sobre a concessAo de 
subvençto econOmica nas 
operaçOes de crédito rural. 

DispOe sobre a novaçto de dividas Nêo apreciada. 
' e responsabilidades do Fundo de Perde eficácia 
C'ompensaçto de VariaçOes desde a ediçAo. 
Salariais - FCVS; altera o Decreto-
lei nO 2.406, de 5 de janeiro de 1988, 
e as leis nO," 8.004, 8.100 e 8.692, 
de 14 de março de 1990, 5 de 
dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dá outras 
providências. 

_ .. ----.. 
Institui o Programa de Desliga,menttf "NAo apreciada. 
Voluntário de servidores ciVis do Perde eficácia 
Poder Executivo Federal e dá outras desde a ediçAo. 
providências. 
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1.554-13, public. 166197-CN 
em 17-3-97 (n° 327/97, 

na origem) 

Altera os arts. ~, 3°, 4°, 5°, 6", ~ e NAo apreciada. 
go da Lei n° 8.745, de 9 de Perde eficácia 
dezembro de 1993, que dispOe desde a ediçao. 
sobre a contratação por tempo 
determinado para atender à 
necessidade temporària de 
excepcional interesse público, e dá 
outras providências. 

1.559-11 , public. 167/97-CN 
em 17-3-97 (n° 329/97, 

na origem) 

Altera a legislaçAo do imposto de NAo apreciada. 
renda e da contribuiçao social sobre Perde eficácia 
o lucro. desde a ediçao. 

1.560-3, public. 168/97-CN 
em 17-3-97 (nO 330/97, 

na origem) 

Estabelece critérios para NAo apreciada. 
consolidaçAo, a assunção e o Perde eficácia 
refinanciamento, pela UniAo, da desde a ediçao. 
divida pública mobiliária e outras 
que especifica, de responsabilidade 
dos Estados e do Distrito Federal. 

1.561-3, publico /97-CN Regulamenta o disposto no inciso VI 
em 17-3-97 , (nO 3;31/97, do art. 4° da Lei Complementar n° 

na origem). .. 73, ' de 10 de fevereiro de 1993; 
dispOe sobre a intervençAo da UniAo 

Obs. A nas causas em que figurarem, como 
mensagem autores ou .. réus, entes da 

nao'foi ' . administraçao indireta; regula os 
enviada pelo . PagáineritàS devidos pela Fazenda 
Palácio do Pública em virtude de sentença 

, ., Plan.alto judiciária; revoga a Lei nO 8.197, de 
27 ~e: junho de 1991 , e a Lei n° 
9.081 ; de .19 de julho de 1995. e dá 
outras providências . 

I . I , ., 

1.562-3, public. 
em 17-3-97 

, . , 
. , .. 

. . 
• ' f,0/97~N 

(nO 332/97, 
. na origefT!) 

. .. 
Define diretrizes. e incentivos fiscais 
para o desenvolvimento regional e 
dá ~s providências. 
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NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao . 



I 

1.567-1, public. 171/97-CN 
em 17-3-97 (nO 333/97, 

na origem) 

1.549-28, public. 
em 17-3-97 
(republicada no 
00 de 19-3-97) 

172/97-CN 
(n° 335/97, 
na origem) 

1.569, public. 173/97-CN 
em 26-3-97 (nO 362/97, 

na origem) 

1.531-4, PUblic. 174197-CN 
em 27-3-97 (nO 367/97, 

na origem) 

1.563-3, public. 175/97-CN 
em 27-3-97 (nO 368/97, 

na origem) 

1.566-2, public. 176197-CN 
em 27-3-97 (nO 369/97, 

na origem) 

DispOe sobre a regularizaçAo, NAo apreciada. 
administraçao, aforamento e Perde eficãcia 
alienaçAo de bens imóveis de desde a ediçAo. 
domlnio da UniAo, altera dispositivos 
dos Decretos-leis nOs 9.760, de 5 
de setembro de 1946, e 2.398, de 21 
de dezembro de 1987, regulamenta 
o § 2° do art. 49 do Ato das 
DisposiçOes Constitucionais 
Transitórias, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a organizaçAo da NAo apreciada. 
Presidência da República e dos Perde eficâcia 
Ministérios, e dá outras desde a ediçAo. 
providências. 

Estabelece multa em operações de NAo apreciada. 
importaçAo e dá outras Perde eficécia 
providências. desde a ediçAo. 

Dá nova redaçAo aos arts. 24, 26, NAo apreciada. 
57 e 120 da lei nO 8.666, de 21 de Perde eficâcia 
junho de 1993, que regulamenta o desde a ediçAo. 
art. 37, inciso XXI, da ConstituiçAo, 
institui normas para licitaçAo e 
contratos da AdministraçAo Pública, 
e ao art. 15 da lei nO 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, que dispõe 
sobre o regime de concessAo e 
permisslo da prestaçAo de serviços 
públicos. 

DispOe sobre- a incidência do Nao apreciada. 
imposto de renda na fonte sobre Perde eficâcia 
rendimentos de beneficiários desde a ediçAo. 

. residentes ou domiciliados no 

. ·elderior, e dá outras providências, 

Excepciona o contrato celebrado NAo apreciada. 
entre o Banco Nacional de Perde eficãcia 
Desenvolvimento EconOmico , e desde a ediçAo. 
Social e a Companhia Docas do Rio 
de Janeiro de exigências fixadas em 
lei, ou ato dela decorrente. 
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1.570, public. 
em 27-3-97 

1.571 , public. 
em 2-4-97 

177197-CN 
(nO 370197, 
na origem) 

178197-CN 
(nO 375197, 
na origem) 

1.507-18, public. 179/97-CN 
em 4-4-97 (nO 386197, . 

na origem) 

1.511 -9, public. 
em 4-4-97 

1.522-6, public. 
em 4-4-97 
(republicada no 
DO de 5-4-97 -
Ed: Extra)" . . 

1.523-6, public. 
em 4-4-97 

180197-CN 
(nO 387197, 
Morigem) 

181197-CN 
(nO 391197', 
na origem) 

182197-CN 
(nO 388/97, 
na origem) 

Disciplina a aplicaçao da tutela NAo apreciada. 
antecipada contra a Fazenda Perde eficácia 
Pública, altera as Leis nOs 8.437, de desde a ediçAo. 
30 de junho de 1992, e 7.347, de 24 
de julho de 1985, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre amortizaçao e NAo apreciada. 
parcelamento de dividas oriundas Perde eficácia 
de conbibuiçOes sociais e outras desde a ediçAo. 
importAncias devidas ao Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS 
pelos Estados, Distrito Federal e 
Municfpios, e pelas entidades e 
hospitais integrantes do Sistema 
Único de Saúde - SUS, ou com este 
contratados ou conveniados, 
introduz alteraçOes na Lei n° 8.212, 
de 24 de julho de 1991, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre medidas de NAo apreciada. 
fortalecimento do Sistema Perde eficácia 
Financeiro Nacional e dá outras desde a ediçAo. 
providências . . 

Dá nova redaçao ·ao art. 44 da Lei nO NIo apreciada. 
. 4.771, de 15' de setembro de 1965, e Perde eficácia 

dispOe sobre a proibiçAo do desde a ediçAo. 
incremento da conversa0 de áreas 
'florestais em.' áreas agrícolas na 
regia<> Norte e na parte Norte da 
regia<> Centro-Oeste, e dá outras 
providências. .' .. 

Altera dispositivos das Leis nOs Revogada pela 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MP nO 1.573-7, 

. a..460, de 17 de setembro de 1992, e public. em 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e 5-5-97. 
dá outras providências. 

Altera . dispositivos das Leis nOs 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julhO 
de 1991, e dá outras providências. 
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NIo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 



1.52~, public. 183197-CN 
em 44-97 (nO 389/97, 

na origem) 

1.565-3, public. 184/97-CN 
em 44-97 (n° 390/97, 

na origem) 

1.5344, public. 195197-CN 
em 12-4-97 (n° 407/97, 

na origem) 

1.537-37, public. 196197-CN 
em 12-4-97 (nO 408197, 

na origem) 

1.538-39, public. 197/97-CN 
em 124-97 (nO 409/97, 

na origem) 

1.539-30, public. , 198197-CN 
em 124-97 (n° 410/97, 

na origem) 

1.540-23, public. 199/97-CN 
em 124-97 (nO 411/97, 

na origem) 

., '. >>> ~, • • ~ ,w. 
, ~ ~ / 

DispOe sobre a extinçAo de cargos NA<> apreciada. 
no âmbito da Administraçao Pública Perde eficácia 
Federal direta, autárquica e desde a ediçao. 
fundacional, e dá outras 
providências. 

Altera a legislaçAc que rege o NA<> apreciada. 
Salário-EducaçAo, e dá outras Perde eficácia 
providências. desde a ediçao. 

DispOe sobre o número de Cargos NA<> apreciada. 
de Dire.;ao e FunçOes Gratificadas Perde eficácia 
das InstituiçOes Federais de Ensino desde a ediçao. 
Superior e dos Centros Federais de 
EducaçAo Tecnológica e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a base de cálculo da NA<> apreciada. 
Contribuiçao para o Programa de Perde eficácia 
IntegraçAo Social - PIS devida pelas desde a ediçao. 
pessoas jurldicas a que se refere o 
§ 1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 
de julho de 1991, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a Nota do Tesouro NA<> apreciada. 
Nacional - NTN e sua utilizaçAo para Perde eficácia 
aquisiçAo de bens e direitos desde a ediçao. 
alienados no âmbito do Programa 
Nacional de DesestatizaçAo - PND, 

. jnstituldo pela Lei n° 8.031, de 12 de 
abril de 1990, consolidando as 
normas sobre. a matéria constantes 
da Lei nO 8.177, de 1° de março de 
1991, e da Lei nO 8.249, de 24 de 
outubro de 1991, e altera os arts. ~ 

. e.3° da Lei nO 8.249/91. 

DispOe sobre a participaçao dos NA<> apreciada. 
trabalhadore,~ nos lucros ou Perde eficácia 
resultados da empresa e dá outras desde a ediçao. 
providências. 

DispOe sobre medidas NA<> apreciada. 
complementares ao Plano Real e dá Perde eficácia 
outras providências. desde a ediçAo. 
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1.541-23, public. 200/97-CN 
em 12-4-97 (nO 412/97, 

na origem) 

1.542-21, public. 201197-CN 
em 12-4-97 (n° 413197, 

na origem) 

1.543-21, public. 202/97-CN 
em 12-4-97 (nO 414197, 

na origem) 

1.546-18, public. 203l97-CN 
em 12-4-97 (nO 415197, 

na origem) 

1.547-29, public. 204197-CN 
em 12-4-97 (n° 416197, 

na origem) 

1.548-30, public. 205l97-CN 
em 12-4-97 (nO 417197, 

na origem) 

1.550-38, public. 206197-CN 
em 12-4-97 (n° 418/97, 

na origem) 

Dá nova redaçlo ao § ao do art. 52 NIo apreciada. 
da Lei n° 8.931, de 22 de setembro Perde eficácia 
de 1994, que dispOe sobre a desde a ediçAo. 
amortizaçlo, juros e outros 
encargos decorrentes da extinçao 
ou dissoluçAo de entidades da 
Administraçao Pública Federal, e dá 
outras providências. 

DispOe sobre o Cadastro Informativo Nao apreciada. 
dos créditos nao quitados de 0rgI0s Perde eficácia 
e entidades federais, e dá outras desde a ediçAo. 
providências. 

DispOe sobre o número de cargos NIo apreciada. 
de Natureza Especial, de cargos do Perde eficácia 
Grupo-DireçAo e Assessoramento desde a ediçAo. 
Superiores e de FunçOes 
Gratificadas existentes nos órgaos 
da Administraçao Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre as contribuiçOes para NIo apreciada. 
os Programas de IntegraçAo Social Perde eficácia 
e de Formaçao do PatrimOnio do desde a ediçAo. 
Servidor Público - PISlPASEP, e dá 
outras providências. 

Cria a Gratificaçao de Desempenho Nao apreciada. 
de Atividade de Fiscalizaçlo, a Perde eficácia 
Gratificaçlo de Desempenho de desde a ediçlo. 
Atividade t:e Proteçao ao vOe, e dê 
outras providências. 

Cria a Gratificaçlo de Desempenho NIo apreciada. 
e Produtividade GDP d~ Perde eficácia 
atividades de finanças, controle, desde a ediçAo. 
orçamento e planejamento, e dá 
outras providências. 

Organiza e disciplina os Sistemas NIo apreciada. 
de Controle Interno e de Perde eficácia 
Planejamento e de Orçamento do desde a ediçlo. 
Poder Executivo, e dá outras 
providências. ' -....: , -
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1.551-21, public. 
em 12-4-97 

1.553-14, public. 
em 12-4-97 

1.555-9, public. 
em 12-4-97 

1.556-9, public. 
em 12-4-97 

1 .5~, public. 
em 12-4-97 

1.463-12, public. 
em 16-4-97 

1.465-14, public. 
em 16-4-97 

207/97-CN 
(n° 419/97, 
na origem) 

208/97-CN 
(nO 420/97, 
na origem) 

209/97-CN 
(nO 421/97, 
na origem) 

210/97-CN 
(nO 422197, 
na origem) 

211/97-CN 
(nO 423/97, 
na origem) 

214/97-CN 
(n° 433197, 
na origem) 

215/97-CN 
(nO 434197, 
na origem) 

Altera a legislaçAo referente ao 
Adicional ao Frete para a 
Renovação da Marinha Mercante -
AFRMM e ao Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a emissao de Notas 
do Tesouro Nacional NTN 
destinadas a aumento de capital do 
Banco do Brasil S.A., e dá outras 
providências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal da Unia<>, em 
favor do Ministério dos Transportes, 
crédito extraordinário até o limite de 
R$ 106.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Estabelece mecanismos objetivando 
incentivar a redução da presença do 
setor público estadual na atividade 
financeira bancária, dispOe sobre a 
privatizaçao de instituições 
financeiras, e dá outras 
providências. 

Altera a redação dos arts. 14, 18, 
34, 44 e 49 da lei nO 9.082, de 25 
de julho de 1995, dos arts. 34, 35 e 
§ 4° do art. 53 da lei nO 9.293, de 15 
de julho de 1996, que dispOem, 
respectivamente, sobre as diretrizes 
para a elaboraçao da lei 
orçamentária para os exerclcios de 
1996 e 1997. 

DispOe sobre o reajuste do salário 
mlnimo e dos beneficios da 
Previdência Social, altera allquotas 
de contribuição para a Seguridade 
Social e institui contribuição para os 
servidores inativos da Unia<>. 

Acrescenta § 5° ao art. 4° da lei nO 
8.884, de 11 de junho de 1994, e dá 
outras providências. 
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NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 



1.469-17, public. 
em 16+97 

1.473-30, public. 
em 16+97 

1.475-26, public. 
em 16+97 

1.477-35, public. 
em 16+97 

1.478-23, public. 
em 164-97 

1.479-27, public. 
em 16+97 

1.480-29, public. 
em 16+97 

1.481-48, public. 
em 164-97 

216/97-CN 
(nO 435197, 
na origem) 

217/97-CN 
(nO 436/97, 
na origem) 

218197-CN 
(nO 437/97, 
na origem) 

219/97-CN 
(nO 438/97, 
na origem) 

220197-CN 
(n° 439/97, 
na origem) 

221/97-CN 
(n° 440/97, 
na origem) 

222/97-CN 
(n° 441/97, 
na origem) 

223197-CN 
(nO 442/97, 
na origem) 

Autoriza a utilização de recursos do 
Fundo da Marinha Mercante - FMM, 
em favor da Companhia de 
Navegaçao Lloyd Brasileiro 
LLOYDBRAS, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçao a dispositivos da 
Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispOe sobre a 
organização da Assistência Social, e 
dá outras providências. 

Altera as Leis nOs 8.019, de 11 de 
abril de 1990, e 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o valor total anual das 
mensalidades escolares e dá outras 
providências. 

Dá nova redação aos arts. go da Lei 
nO 8.036, de 11 de maio de 1990, e 
~ da Lei nO 8.844, de 20 de janeiro 
de 1994. 

DispOe sobre o pagamento dos 
servidores civis e militares do Poder 
Executivo Federal, inclusive suas 
autarquias e fundaçOes, bem como 
dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de 
economia mista, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos das Leis nOs 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
e 8.911 , de 11 de julho de 1994, 
para instituir os Décimos 
Incorporados, e dá outras 
providências. 

Altera a Lei n° 8.031 , de 12 de abril 
de 1990, e dá outras providências. 
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Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 



1.482-35, public. 224J97-CN 
em 16+97 (0"443197, 

na origem) 

1.512-9, pUbliC. 225197-CN 
em 16+97 (o" 444/97, 

na origem) 

1.520-7, public. 226197-CN 
em 16+97 (nO 445197, 

na origem) 

1.530-5, public. 227197-CN 
em 16-4-97 (n° 446197, 

na origem) 

1.549-29, public. 228197-CN 
em 16+97 (nO 451197, 

na origem) 

1.554-14, public. 229197-CN 
em 16+97 (nO 447197, 

na origem) 

DispOe sobre as allquotas de Não apreciada. 
contribuição para o Plano de Perde eficácia 
Seguridade Social do servidor desde a edição. 
público civil ativo e inativo dos 
Poderes da União, das autarquias e 
das fundaçOes públicas, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçao aos arts. 2° da lei Não apreciada. 
nO 9.138, de 29 de novembro de Perde eficácia 
1995, e ~ da lei n° 8.427, de 27 de desde a edição. 
maio de 1992, que dispõem, 
respectivamente, sobre o crédito 
rural e sobre a concessao de 
subvençAo econOmica nas 
operaçOes de crédito rural. 

DispOe sobre a novaçao de dividas Não apreciada. 
e responsabilidades do Fundo de Perde eficácia 
CompensaçAo de VariaçOes desde a edição. 
Salariais - FCVS; altera o Decreto-
lei n° 2.406, de 5 de janeiro de 1988, 
e as leis nOs 8.004, 8.100 e 8.692, 
de 14 de março de 1990, 5 de 
dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dá outras 
providências. 

Institui o Programa de Desligamento Não apreciada. 
Voluntário de servidores civis do Perde eficécia 
Poder Executivo Federal e dá outras desde a edição. 
providências. 

DispOe sobre a organizaçao da Não apreciada. 
Presidência da República e dos Perde eficácia 
Ministérios, e dá outras desde a edição. 
providências. 

Altera os arts. ~, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e Não apreciada. 
9" da lei nO 8.745, de 9 de Perde eficécia 
dezembro de 1993, que dispõe desde a ediçao. 
sobre a contrataçAo por tempo 
determinado para atender <!li 

necessidade temporária de 
excepcional ir.teresse público, e. dá 
outras providências. 
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1.559-12, public. 230/97-CN 
em 16+97 (n° 448/97, 

na origem) 

1.5604, public. 
em 16-4-97" 

1.561-4, pUblic. 
em 16-4-97 

231/97-CN 
(nO 449/97, 

, na origem) 

232/97-CN , 
(nO 450/97, \ 
na origem) 

1.562-4, public. 233197-CN 
em 16-4-97 (n° 453/97, 

na origem) 

1.567-2, public. 
em 16-4-97 

1.535-4, public. 
em 17-4-97 

234/97-CN 
(nO 452/97, 
na origem) 

235197-CN 
(nO 454/97, 
na origem) 

Altera a legislaçAo do imposto de NAo apreciada. 
renda e da contribuiçao social sobre Perde eficácia 
o lucro. desde a ediçao. 

Estabelece critérios para NAo apreciada. 
consolidaçAo, a assunçao e o Perde eficácia 
refinanciamento, pela Uniao, da desde a ediçao. 
divida pública mobiliária e outras 
que especifica, de responsabilidade 
dos Estados e do Distrito Federal. 

Regulamenta o disposto no inciso VI NAo apreciada. 
do art. 4° da . Lei Complementar nO Perde eficácia 
73, de 10 de fevereiro de 1993; desde a ediçao. 
dispOe sobre a intervençao da Uniao 
nas causas em que figurarem, como 
autores ou réus, entes da 
administraçao indireta; regula os 
pagamentos devidos pela Fazenda 
Pública em virtude de sentença 
judiciária; revoga a Lei nO 8.197, de 
27 de junho de 1991, e a Lei nO 
9.081, de 19 de julho de 1995, e dá 
outras providências. 

Define diretrizes e incentivos fiscais NAo apreciada. 
para o desenvolvimento regional e Perde eficácia 
dá outras providências. desde a ediçao. 

DispOe sobre a regularizaçao, 
administraçao, . aforamento e 
alienaçAo de bens imóveis de 
domlnio da Uniao, altera dispositivos 
dos Decretos-Leis nOs 9.760, de 5 
de setembro de 1946, e 2.398, de 21 
de dezembro de 1987, regulamenta 
o § ~ do art. 49 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o Plano de Carreira 
dos servidores do Banco Central do 
Brasil, e dá outras providências. 
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NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 



1.508-16, public. 237197-CN 
em 18-4-97 (nO 462/97, 

na origem) 

1.531-5, public. 
em 25-4-97 

1 .56~, public. 
em 25-4-97 

1.566-3, public. 
em 25-4-97 

1.569-1, public. 
em 25-4-97 

238197-CN 
(nO 467197, 
na origem) 

239197-CN 
(n° 468/97, 
na origem) 

240/97-CN 
(nO 469197, 
na origem) 

241197-CN 
(n° 470/97, 
na origem) 

Concede isençao do Imposto sobre Nao apreciada. 
Produtos Industrializados - IPI na Perde eficácia 
aquisiçao de equipamentos, desde a ediçao. 
máquinas, aparelhos e 
instrumentos, dispOe sobre perlodo 
de apuraçao e prazo de 
recolhimento do referido imposto 
para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, e estabelece 
suspensao do IPI na salda de 
bebidas alcoólicas, acondicionadas 
para venda a granel, dos 
estabelecimentos produtores e dos 
estabelecimentos equiparados a 
industrial. 

Dá nova redaçaC> aos arts. 24, 26, 
57 e 120 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o 
art. 37, inciso XXI, da Constituiçao, 
institui normas para licitaçao e 
contratos da Administraçao Pública, 
e ao art. 15 da Lei nO 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, que dispOe 
sobre o regime de concessAo e 
permissao da prestaçao de serviços 
públicos. 

DispOe sobre a incidência do 
imposto de renda na fonte sobre 
rendimentos de beneficiários 
residentes ou domiciliados no 
exterior, e dá outras providências. 

Excepciona o contrato celebrado 
entre o Banco Nacional de 
Desenvolvimento EconOmico e 
Social e a Companhia Docas do Rio 
de Jáneiro de eXigências fixadas em 
lei, ou ato dela decorrente. 

Estabelece multa em operaçOes de 
importaçao e dá outras 
providências. 

~ 86 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 



1.570-1, public. 242197-CN 
em 25-4-97 (nO 471/97, 

na origem) 

1.572, public. 
em 30-4-97 

243197-CN 
(nO 480197, 
na origem) 

1.507-19, public. 245197-CN 
em 2-5-97 (n° 487/97, 

na origem) 

1.511-10, public. 246/97-CN 
em 2-5-97 (n° 488/97, 

na origem) 

1.523-7, public. 247/97-CN 
em 2-5-97 (nO 496/97, 

na origem) 

1.524-7, public. 248197-CN 
em 2-5-97 (n° 489/97, 

na origem) 

1.565-4, public. 249/97-CN 
em 2-5-97 (nO 490197, 

na-origem) 

Disciplina a aplic:açao da tutela NAo apreciada. 
antecipada contra a Fazenda Perde eficácia 
Pública, altera as Leis n"s 8.437, de desde a ediçAo. 
30 de junho de 1992, e 7.347, de 24 
de julho de 1985, e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre o reajuste do salário NAo apreciada. 
mlnimo. Perde eficácia 

desde a ediçAo. 

DispOe sobre medidas de NAo apreciada. 
fortalecimento do Sistema Perde eficácia 
Financeiro Nacional e dá outras desde a ediçao. 
providências. 

Dá nova redaçlo ao art. 44 da Lei nO NAo apreciada. 
4.771 , de 15 de setembro de 1965, e Perde eficácia 
dispOe sobre a proibiçlo do desde a ediçAo. 
incremento da conversa0 de áreas 
ftorestais em áreas agrfcolas na 
regiAo Norte e na parte Norte da 
regiAo Centro-Oeste, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos das Leis nOs NAo apreciada. 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho Perde eficácia 
de 1991, e dá outras providências. desde a ediçAo. 

Dispõe sobre a extinçAo de cargos NAo apreciada. 
no Ambito da Administraçlo Pública Perde eficácia 
Federal direta, autárquica e desde a ediçAo. 
fundacional, e dá outras 
providências. 

Altera a "legislaçlo que rege o NAo apreciada. 
Salário-EducaçAo, e dá ~ Perde _ eficácia " 
providênCiaS. desde a ediçAo. 
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1.571-1, public. 250/97~N 
em 2-5-97 (nO 491/97, 

na origem) 

1.573-7, public. 251197~N 
em 5-5-97 (nO 497/97, 

na origem) 

1.534-5, public. 252/97~N 
em 12-5-97 (nO 511/97, 

na origem) 

1.537-38, public. 253197~N 
em 12-5-97 (n° 512/97, 

na origem) 

1.538-40, public. 254/97 ~N 
em 12-5-97 (nO 514/97, 

na origem) 

DispOe sobre amortização e NA<> apreciada. 
parcelamento de dividas oriundas Perde eficácia 
de contribuições sociais e outras desde a ediçao. 
importâncias devidas ao Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS 
pelos Estados, Distrito Federal e 
Municlpios, e pelas entidades e 
hospitais integrantes do Sistema 
Único de Saúde - SUS, ou com este 
contratados ou conveniados, 
introduz alteraçOes na lei nO 8.212, 
de 24 de julho de 1991, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos das leis nOs NA<> apreciada. 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, Perde eficácia 
8.460, de 17 de setembro de 1992, e desde a ediçao. 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre o número de Cargos NA<> apreciada. 
de Direção e Funções Gratificadas Perde eficácia 
das Instituições Federais de Ensino desde a edição. 
Superior e dos Centros Federais de 
Educação Tecnológica e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a base de cálculo da NA<> apreciada. 
Contribuiçao para o Programa de Perde eficácia 
IntegraçAo Social - PIS devida pelas desde a ediçao. 
pessoas jurfdicas a que se refere o 
§ 1° do art. 22 da lei nO 8.212, de 24 
de julho de 1991, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a Nota do Tesouro NA<> apreciada. 
Nacional - NTN e sua utilização para Perde eficácia 
aquisiçao de bens e direitos desde a ediçao. 
alienados no âmbito do Programa 
Nacional de Desestatizaçao - PND, 
instituldo pela lei n° 8.031, de 12 de 
abril de 1990, consolidando as 
normas sobre a matéria constantes 
da lei nO 8.177, de 1° de março de 
1991 , e aa_lei o~ 8,249, de 24 de 
outubro de 1991, e altera os arts. 2° 
e 3° da lei nO R.249/91. 
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1.539-31, public. 
em 12-5-97 

1.540-24, public. 
em 12-5-97 

1.541-24, public. 
em 12-5-97 

1.542-22, pUblic. 
em 12-5-97 

1.543-22, public. 
em 12-5-97 

1.546-19, public. 
em 12-5-97 

1.547-30, public. 
em 12-5-97 

\ 

255197-CN 
(n° 513197, 
na origem) 

256197-CN 
(nO 515/97, 
na origem) 

257197-CN 
(nO 516197, 
na origem) 

258197-CN 
(nO 517197, 
na origem) 

259197-CN 
(nO 518/97, 
na origem) 

260197-CN 
(n° 519/97, 
na origem) 

261197-CN 
(nO 520197, 
na origem) 

DispOe sobre a participaçao dos 
trabalhadores nos lucros ou 
resultados da empresa e dá outras 
providências. 

DispOe sobre medidas 
complementares ao Plano Real e dá 
outras providências. 

Dá nova redaçao ao § 3° do art. 52 
da Lei nO 8.931 , de 22 de setembro 
de 1994, que dispOe sobre a 
amortizaçao, juros e outros 
encargos decorrentes da extinçao 
ou dissoluçao de entidades da 
Administraçao Pública Federal, e dá 
outras providências. 

DispOe sobre o Cadastro Informativo 
dos créditos nao quitados de órgaos 
e entidades federais, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o número de cargos 
de Natureza Especial, de cargos do 
Grupo-Direçao e Assessoramento 
Superiores e de FunçOes 
Gratificadas existentes nos órgaos 
da Administraçao Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre as contribuiçOes para 
os Programas de Integraçao Social 
e de Formaçao do PatrimOnio do 
Servidor Público - PIS/PASEP, e dá 
outras providências. 

Cria a Gratificaçao de Desempenho 
de Atividade de Fiscalizaçao, a 
Gratificaçao de Desempenho de 
Atividade de proteçao ao VOo, e dá 
outras providências. 

589 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 



1.548-31, public. 262/97-CN 
em 12-5-97 (nO 521/97, 

na origem) 

1.550-39, public. 263/97-CN 
em 12-5-97 (nO 522/97, 

na origem) 

1.551-22, public. 264197-CN 
em 12-5-97 (nO 523/97, 

na origem) 

1.553-15, public. 265/97-CN 
em 12-5-97 (nO 524/97, 

na origem) 

1.555-10, public. 266/97-CN 
em 12-5-97 (nO 525/97, 

na origem) 

1.556-10, public. 267/97-CN 
em 12-5-97 (nO 526/97, 

na origem) 

Cria a GratificaçAo de Desempenho NA<> apreciada. 
e Produtividade GDP das Perde eficácia 
atividades de finanças, controle, desde a ediçao. 
orçamento e planejamento, e dá 
outras providências. 

Organiza e disciplina os Sistemas NA<> apreciada. 
de Controle Interno e de Perde eficácia 
Planejamento e de Orçamento do desde a ediçao. 
Poder Executivo, e dá outras 
providências. 

Altera a legislaçAo referente ao NA<> apreciada. 
Adicional ao Frete para a Perde eficácia 
RenovaçAo da Marinha Mercante - desde a ediçao. 
AFRMM e ao Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, e · dá outras 
providências. 

DispOe sobre a emissAo de Notas NA<> apreciada. 
do Tesouro Nacional - NTN Perde eficácia 
destinadas a aumento de capital do desde a ediçao. 
Banco do Brasil S.A. , e dá outras 
providências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir NA<> apreciada. 
ao Orçamento Fiscal da UniA<>, em Perde eficácia 
favor do Ministério dos Transportes, desde a ediçao. 
crédito extraordinário até o limite de 
R$ 106.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Estabelece mecanismos objetivando NA<> apreciada. 
incentivar a reduçAo da presença do Perde eficácia 
setor público estadual na atividade desde a ediçao. 
financeira bancária, dispOe sobre a 
privatizaçAo de instituições 
financeiras, e dá outras 
providências. 
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1.558-7, public. 268197-CN 
em 12-5-97 (nO 527/97, 

na origem) 

1.574, public. 
em 13-5-97 

269/97-CN 
(n° 528197, 
na origem) 

1.463-13, public. 273/97-CN 
em 16-5-97 (nO 554/97, 

na origem) 

1.465-15, public. 274/97-CN 
em 16-5-97 (nO 537/97, 

na origem) 

1.469-18, public. 275197-CN 
em 16-5-97 (nO 538/97, 

na origem) 

1.473-31 , public. 276197-CN 
em 16-5-97 (nO 539/97, 

na origem) 

1.475-27, public. 
em 16-5-97 

1.477-36, public. 
em 16-5-97 

277/97-CN 
(nO 540/97, 
na origem) 

278197-CN 
(nO 541/97, 
na origem) 

Altera a redaçAo dos arts. 14, 18, NAo apreciada. 
34, 44 e 49 da Lei nO 9.082, de 25 Perde eficécia 
de julho de 1995, dos arts. 34, 35 e desde a ediçlo. 
§ 4° do art. 53 da Lei nO 9.293, de 15 
de julho de 1996, que dispOem, 
respectivamente, sobre as diretrizes 
para a elaboraçAo da lei 
orçamentária para os exerclcios de 
1996 e 1997. 

DispOe sobre a concessao de NAo apreciada. 
financiamento vinculado A Perde eficlllcia 
exportaçao de bens ou serviços desde a ediçlo. 
nacionais. 

DispOe sobre o reajuste do salário NAo apreciada. 
mlnimo e dos beneffcios da Perde eficécia 
Previdência Social, altera allquotas desde a ediçAo. 
de contribuiçAo para a Seguridade 
Social e institui contribuiçAo para os 
servidores inativos da Uniao. 

Acrescenta § 5° ao art. 4° da Lei nO NAo apreciada . . 
8.884, de 11 de junho de 1994, e dA Perde eficlllcla 
outras providências. desde a ediçlo. 

Autoriza a utilizaçao de recursos do NAo apreciada. 
Fundo da Marinha Mercante - FMM, Perde eficlllcla 
em favor da Companhia de desde a ediçlo. 
NavegaçAo Lloyd Brasileiro 
LLOYDBRAS, e dA outras 
providências. 

Dê nova redaçAo a dispositivos da NAo apreciada. 
Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de Perde eficlllcla 
1993, que dispOe sobre a desde a ediçAo. 
organizaçAo da Assistência Social, e 
dê outras providências. 

Altera as Leis nOs 8.019, de 11 de 
abril de 1990, e 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e dê outras 
providências. 

DispOe sobre o valor total anual das 
mensalidades escolares e dê outras 
providênci"'-
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NAo apreciada. 
Perde eficlllcla 
desde a ediçlo. 

NAo apreciada. 
Perde eficlllcla 
desde a ediçlo. 



1.478-24, public. 
em 16-5-97 

1.479-23, public. 
em 16-5-97 

1.480-30, public. 
em 16-5-97 

1.481-49, public. 
em 16-5-97 

1.482-36, public. 
em 16-5-97 

1.508-17, public. 
em 16-5-97 

279/97-CN 
(n° 542/97, 
na origem) 

280/97-CN 
(nO 543/97, 
na origem) 

281/97-CN 
(n° 555/97, 
na origem) 

282/97-CN 
(nO 559/97, 
na origem) 

283197-CN 
(n° 544/97, 
na origem) 

284/97-CN 
(nO 545/97, 
na origem) 

Dá nova redaçao aos arts. 9° da Lei 
n° 8.036, de 11 de maio de 1990, e 
2° da Lei nO 8.844, de 20 de janeiro 
de 1994. 

DispOe sobre o pagamento dos 
servidores civis e militares do Poder 
Executivo Federal, inclusive suas 
autarquias e fundaçOes, bem como 
dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de 
economia mista, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos das Leis nOs 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
e 8.911, de 11 de julho de 1994, 
para instituir os Décimos 
Incorporados, e dá outras 
providências. 

Altera a Lei nO 8.031 , de 12 de abril 
de 1990, e dá outras providências. 

DispOe sobre as aHquotas de 
contribuiçao para o Plano de 
Seguridade Social do servidor 
público civil ativo e inativo dos 
Poderes da Uniao, das autarquias e 
das fundaçOes públicas, e dá outras 
providências. 

Concede isençao do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI na 
aquisiçao de equipamentos, 
máquinas, aparelhos e 
instrumentos, dispOe sobre perrodo 
de apuraçao' e prazo de 
recolhimento do referido imposto 
para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, e estabelece 
suspensão do IPI na sarda de 
bebidas alcoólicas, acondicionadas 
para venda a granel, dos 
estabelecimentos produtores e dos 
estabelecimentos equiparados a 
industrial. 

592 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 
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1.512-10, public. 
em 16-5-97 

1.520-8, public. 
em 16-5-97 

1 .53~, public. 
em 16-5-97 

1.535-5, public. 
em 16-5-97 

1.549-30, public. 
em 16-5-97 

1.554-15, public. 
em 16-5-97 

1.559-13, public. 
em 16-5-97 

285197-CN 
(nO 546197, 
na origem) 

286197-CN 
(nO 547/97, 
na origem) 

287/97-CN 
(nO 548197, 
na origem) 

288197-CN 
(nO 549/97, 
na origem) 

289/97-CN 
(nO 556197, 
na origem) 

290197-CN 
(nO 550/97, 
na origem) 

291/97-CN 
(nO 551/97, 
na origem) 

Dá nova redação aos arts. 2° da Lei Na<> apreciada. 
nO 9.138, de 29 de novembro de Perde eficácia 
1995, e ~ da Lei nO 8.427, de 27 de desde a ediçAo. 
maio de 1992, que dispOem, 
respectivamente, sobre o crédito 
rural e sobre a concessao de 
subvenção econOrnica nas 
operaçOes de crédito rural. 

DispOe sobre a novaçao de dividas Na<> apreciada. 
e responsabilidades do Fundo de Perde eficácia 
Compensaçao de VariaçOes desde a ediçAo. 
Salariais - FCVS; altera o Decreto-
lei nO 2.406, de 5 de janeiro de 1988, 
e as Leis nOs 8.004, 8.100 e 8.692, 
de 14 de março de 1990, 5 de 
dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dá outras 
providências. 

Institui o Programa de Desligamento 
Voluntário de servidores civis do 
Poder Executivo Federal e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o Plano de Carreira 
dos servidores do Banco Central do 
Brasil, e dá outras providências. 

DispOe sobre a organizaçao da 
Presidência da República e dos 
Ministérios, e dá outras 
providências. 

Altera os arts. 2°, 3°, 4°, 5°, 60, JO e 
90 da Lei n° 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993, que dispOe 
sobre a contrataçao por tempo 
detenninado para atender á 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público, e dá 
outras providências. 

Altera a legislaçao do imposto de 
renda e da contribuiçAo social sobre 
o lucro. 
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Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

~ 
I 

I 

I 

I 
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I 
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I 
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1.560-5, public. 292197-CN 
em 16-5-97 (nO 557/97, 

na origem) 

1.561-5, public. 293197-CN 
em 16-5-97 (n° 552197, 

na origem) 

1.562-5, public. 294197-CN 
em 16-5-97 (nO 558/97, 

na origem) 

1.567-3, public. 295197-CN 
em 16-5-97 (nO 560197, 

na origem) 

1.531~, public. 296197-CN 
em 2 .... 5-97 (nO 598197, 

na origem) 

Estabelece critérios para NAo apreciada. 
consolidaçAo, a assunçao e o Perde eficâcia 
refinanciamento, pela UniAo, da desde a ediçAo. 
divida pública mobiliária e outras 
que especifica, de responsabilidade 
dos Estados e do Distrito Federal. 

Regulamenta o disposto no inciso VI NAo apreciada. 
do art. 4° da lei Complementar nO Perde eficâcia 
73, de 10 de fevereiro de 1993; desde a ediçAo. 
dispOe sobre a intervençao da UniAo 
nas causas em que figurarem, como 
autores ou réus, entes da 
administraçao indireta; regula os 
pagamentos devidos pela Fazenda 
Pública em virtude de sentença 
judicié!lria; revoga a lei nO 8.197, de 
27 de junho de 1991, e a lei nO 
9.081 , de 19 de julho de 1995, e dá 
outras providências. 

Define diretrizes e incentivos fiscais NAo apreciada. 
para o desenvolvimento regional e Perde eficâcia 
dá outras providências. desde a ediçAo. 

DispOe sobre a regularizaçAo, NAo apreciada. 
administraçao, aforamento e Perde eficâcia 
alienaçAo de bens imóveis de desde a ediçAo. 
domlnio da UniA<>, altera dispositivos 
dos Decretos-leis nOS 9.760, de 5 
de setembro de 1946. e 2.398, de 21 
de dezembro de 1987, regulamenta 
o § 2" do art. 49 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçAo aos arts. 24, 26, NAo apreciada. 
57 e 120 da lei nO 8.666, de 21 de Perde eficâcia 
junho de 1993, que regulamenta o desde a ediçAo. 
art. 37, inciso XXI, da ConstituiçAo, 
institui normas para IicitaçAo e 
contratos da Administraçao Pública, 
e ao art. 15 da lei n° 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, que dispOe 
sobre o regime de concessAo e 
permissão da prestaçao de serviços 
públicos. 
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1.563-5, public. 
em 24-5-97 

1.566-4, public. 
em 24-5-97 

1.569-2, public. 
em 24-5-97 

1.570-2, public. 
em 24-5-97 

1.507-20, public. 
em 30-5-97 

1.511-11, public. 
em 30-5-97 

1.523-8, public. 
em 30-5-97 

1.524-8, public. 
em 30-5-97 
(republicada no 
DO de 2-ô-97) 

297197-CN 
(n° 599197, 
na origem) 

298197-CN 
(nO 600197, 
na origem) 

299/97-CN 
(n° 601/97, 
na origem) 

3OOI97-CN 
(0° 602/97, 
na origem) 

302l97-CN 
(nO 609197, 
na origem) 

303l97-CN 
(nO 610197, 
na origem) 

304I97-CN 
(nO 611/97, 
na origem) 

305I97-CN 
(n° 612/97, 
na origem) 

DispOe sobre a incidência do 
imposto de renda na fonte sobre 
rendimentos de beneficiários 
residentes ou domiciliados no 
exterior, e dá outras providências. 

Excepciona o contrato celebrado 
entre o Banco Nacional de 
Desenvolvimento EconOmico e 
Social e a Companhia Docas do Rio 
de Janeiro de exigências fixadas em 
lei, ou ato dela decorrente. 

Estabelece multa em operaçOes de 
importaçao e dá outras 
providências. 

Disciplina a aplicaçao da tutela 
antecipada contra a Fazenda 
Pública, altera a Lei n° 7.347, de 24 
de julho de 1985, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre medidas de 
fortalecimento do Sistema 
Financeiro Nacional e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçao ao art. 44 da Lei nO 
4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
dispOe sobre a proibiçAo do 
incremento da conversa0 de áreas 
florestais em áreas agrlcolas na 
regiao Norte e na parte Norte da 
regiao Centro-Oeste, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos das Leis nOs 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho 
de 1991, e dá outras providências. 

DispOe sobre a extinçao de cargos 
no âmbito da Administraçao Pública 
Federal direta, autárquica e 
fundacional, e dá outras 
providências. 
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Nao apreciada. 
Perde eficécia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficécia 
desde a ediçAo. 

Nao apreciada. 
Perde eficécia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Na<> apreciada. 
Perde eficécia 
desde a ediçAo. 

Nao apreciada. 
Perde eficécia 
desde a ediçAo. 

Nao apreciada. 
Perde eficécia 
desde a ediçao. 

Na<> apreciada. 
Perde eficécia 
desde a ediçao. 

- - ----- -------------------_ _ ~ __ __.J 



1.565-5, public. 
em 30-5-97 

1.571-2, public. 
em 30-5-97 

1.572-1, public. 
em 30-5-97 

1.573-8, public. 
em 4oÔ-97 

1.575, public. 
em 5-6-97 

1.576, public. 
em 6-ô-97 

306I97-CN 
(nO 613/97, 
na origem) 

307/97-CN 
(n° 614/97, 
na origem) 

308/97-CN 
(n° 615/97, 
na origem) 

311/97-CN 
(nO 635/97, 
na origem) 

312197-CN 
(nO 637/97, 
na origem) 

313/97-CN 
(n° 639/97, 
na origem) 

Altera a legislaçao que rege o 
Salário-Educaçao, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre amortizaçao e 
parcelamento de dividas oriundas 
de contribuiçOes sociais e outras 
importtmcias devidas ao Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS 
pelos Estados, Distrito Federal e 
Municlpios, e pelas entidades e 
hospitais integrantes do Sistema 
Único de Saúde - SUS, ou com este 
contratados ou conveniados, e dá 
outras providências. 

DispOe sobre o reajuste do salário 
mlnimo e dos beneficios da 
Previdência Social. 

Altera dispositivos das Leis nOs 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
8.460, de 17 de setembro de 1992, e 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre normas e condiçOes 
gerais de proteçao ao trabalho 
portuário, institui multas pela 
inobservância de seus preceitos, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre a extinçao dos 6rgAos 
que menciona e dá outras 
providências. 
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NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perlodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perlodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
Wa25-7-97) 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perlodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
Wa25-7-97) 



1 . 534~, public. 
em 11~-97 

1.537-39, public. 
em 11~-97 

1.538-41, public. 
em 11~-97 

1.539-32, public. 
em 11-6-97 

1.540-25, public. 
em 11-6-97 

314/97-CN 
(na 653/97, 
na origem) 

315/97-CN 
(na 654/97, 
na origem) 

316/97-CN 
(na 655/97, 
na origem) 

317/97-CN 
(na 656/97, 
na origem) 

318/97-CN 
(na 657/97, 
na origem) 

DispOe sobre o número de Cargos 
de Direçao e Funções Gratificadas 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior e dos Centros Federais de 
Educaçao Tecnológica e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a base de cálculo da 
Contribuiçao para o Programa de 
Integraçao Social - PIS devida pelas 
pessoas jurfdicas a que se refere o 
§ 10 do art. 22 da Lei na 8.212, de 24 
de julho de 1991, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a Nota do Tesouro 
Nacional - NTN e sua utilizaçao para 
aquisiçao de bens e direitos 
alienados no ámbito do Programa 
Nacional de Desestatizaçao - PND, 
institufdo pela Lei na 8.031, de 12 de 
abril de 1990, consolidando as 
normas sobre a matéria constantes 
da Lei na 8.177, de 10 de março de 
1991, e da Lei na 8.249, de 24 de 
outubro de 1991, e altera os arts. 20 

e 30 da Lei na 8.249/91 . 

DispOe sobre a participaçao dos 
trabalhadores nos lucros ou 
resultados da empresa e dá outras 
providências. 

DispOe sobre medidas 
complementares ao Plano Real e dá 
outras providências. 
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Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perfodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perfodo da 
Convocação 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perfodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perfodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perfodo da 
Convocaçao 

Extraord mária -
(10 a 25-7-97) 



1.541-25, public. 
em 11-6-97 

319/97-CN 
(nO 658/97, 
na origem) 

1.542-23, public. 320/97-CN 
em 11-6-97 (n° 659/97, 

na origem) 

1.543-23, public. 321/97-CN 
em 11-6-97 (nO 660/97, 

na origem) 

1.546-20, public. 
em 11-6-97 

322197-CN 
(nO 661/97, 
na origem) 

Dá nova redaçao ao § 3° do art. 52 
da Lei nO 8.931 , de 22 de setembro 
de 1994, que dispOe sobre a 
arnortizaçao, juros e outros 
encargos decorrentes da extinçao 
ou dissoluçao de entidades da 
Administraçao Pública Federal, e dá 
outras providências. 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 9-7-97) 
Relator: Dep. 
José Carlos 

Aleluia. 

Convertida na 
Lei nO 9.466, 

de 9-7-97 
(DO 10-7-97) 

No perlodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(1° a 25-7-97) 

DispOe sobre o Cadastro Informativo Não apreciada. 
dos créditos não quitados de órgãos Perde eficácia 
e entidades federais, e dá outras desde a ediçao. 
providências. 

DispOe sobre o número de cargos 
de Natureza Especial, de cargos do 
Grupo-Direçao e Assessoramento 
Superiores e de FunçOes 
Gratificadas existentes nos órgãos 
da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre as contribuiçOes para 
os Programas de Integraçao Social 
e de Formaçao do PatrimOnio do 
Servidor Público - PIS/PASEP, e dá 
outras providências. 
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No perfodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perfodO da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perfodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 



1.547-31 , public. 
em 11-6-97 

323/97-CN 
(nO 662/97, 
na origem) 

1.548-32, public. 324/97 -CN 
em 11-6-97 (nO 663/97, 

na origem) 

1.550-40, public. 
em 11-6-97 

1.551-23, public. 
em 11-6-97 

1.553-16, public. 
em 11-6-97 

325/97-CN 
(nO 664/97, 
na origem) 

326/97-CN 
(nO 665/97, 
na origem) 

327/97-CN 
(nO 666/97, 
na origem) 

Cria a GratificaçAo de Desempenho 
de Atividade de FiscalizaçAo, a 
Gratificaçao de Desempenho de 
Atividade de Proteçao ao VOo, e dá 
outras providências. 

Cria a Gratificaçao de Desempenho 
e Produtividade GDP das 
atividades de finanças, controle, 
orçamento e planejamento, e dá 
outras providências. 

Organiza e disciplina os Sistemas 
de Controle Intemo e de 
Planejamento e de Orçamento do 
Poder Executivo, e dá outras 
providências. 

Altera a legislaçAo referente ao 
Adicional ao Frete para a 
RenovaçAo da Marinha Mercante -
AFRMM e ao Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre a emissAo de Notas 
do Tesouro Nacional NTN 
destinadas a aumento de capital do 
Banco do Brasil S.A. , e dá outras 
providências. 
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Nao apreciada. 
Perde eficâcia 
desde a ediçao. 

No perlodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Nao apreciada. 
Perde eficâcia 
desde a ediçao. 

No perlodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Nao apreciada. 
Perde eficâcia 
desde a ediçao. 

No perlodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Nao apreciada. 
Perde eficâcia 
desde a ediçao. 

No perlodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Nao apreciada. 
Perde eficâcia 
desde a ediçao. 

No perlodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 



1.555-11, public. 
em 11~97 

1.556-11, public. 
em 11-6-97 

1.558-8, public. 
em 11-6-97 

328/97-CN 
(na 667/97, 
na origem) 

329/97-CN 
(na 668/97, 
na origem) 

330/97-CN 
(na 669/97, 
na origem) 

1.574-1, public. 331/97-CN 
em 12-6-97 (na 671/97, 

na origem) 

1.577, public. 
em 12-6-97 

332197-CN 
(na 673/97, 
na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor do Ministério dos Transportes, 
crédito extraordinário até o limite de 
R$ 106.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Estabelece mecanismos objetivando 
incentivar a redução da presença do 
setor público estadual na atividade 
financeira bancária, dispOe sobre a 
privatização de instituições 
financeiras, e dá outras 
providências. 

Altera a redação dos arts. 14, 18, 
34, 44 e 49 da Lei na 9.082, de 25 
de julho de 1995, dos arts. 34, 35 e 
§ 40 do art. 53 da Lei nO 9.293, de 15 
de julho de 1996, que dispOem, 
respectivamente, sobre as diretrizes 
para a elaboração da lei 
orçamentária para os exerclcios de 
1996 e 1997. 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

No perlodo da 
Convocação 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

No perlodo da 
Convocação 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

No perlodo da 
Convocação 

Extraordinária -
Wa25-7-97) 

DispOe sobre a concessão de Não apreciada. 
financiamento vinculado à Perde eficácia 
exportação de bens ou serviços desde a edição. 
nacionais. 

Altera a redação dos arts. 2°, 6°, 7°, 
11 e 12 da Lei nO 8.629, de 25 de 
fevereiro de 1993, acresce 
dispositivos à Lei nO 8.437, de 30 de 
junho de 1992, e dá outras 
providências. 

600 

No perlodo da 
Convocação 

Extraordinária -
(1 0 a 25-7-97) 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

No perlodo da 
Convocação 

Extraordinária -
Wa25-7-97) 



1.463-14, public. 
em1~97 

1.465-16, public. 
em 13-6-97 

1.469-19, public. 
em 13-ô-97 

1.473-32, public. 
em 13-ô-97 

333197-CN 
(nO 674/97, 
na origem) 

334/97-CN 
(n° 675/97, 
na origem) 

335/97-CN 
(nO 676/97, 
na origem) 

336/97-CN 
(nO 677/97, 
na origem) 

Dispõe sobre o reajuste do salário 
mfnimo e dos beneficios da 
Previdência Social, altera alfquotas 
de contribuiçao para a Seguridade 
Social e institui contribuiçao para os 
servidores inativos da Uniao. 

Acrescenta § 5° ao art. 4° da Lei nO 
8.884, de 11 de junho de 1994, e dá 
outras providências. 

Autoriza a utilizaçao de recursos do 
Fundo da Marinha Mercante - FMM, 
em favor da Companhia de 
Navegaçao Lloyd Brasileiro 
LLOYDBRÀS, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçao a dispositivos da 
Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a 
organizaçao da Assistência Social, e 
dá outras providências. 
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Nao apreciada. 
Perde . eficácia 
desde a ediçao. 

No perfodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 9-7-97) 
PLV nO 5/97 
Relator: Sen. 
Edison Loba<>. 

Convertida na 
Lei nO 9.470, 
de 10-7-97 

(DO 11 -7-97) 

No perfodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(1° a 25-7-97) 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perfodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perfodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 



1.475-28, public. 
em1~97 

1.477-37, public. 
em1~97 

337/97-CN 
(nO 678197, 
na origem) 

338/97-CN 
(nO 679/97, 
na origem) 

1.478-25, public. 339/97-CN 
em 13-6-97 (nO 680/97, 

na origem) 

1.479-29, public. 
em1~97 

340/97-CN 
(0°681/97, 
na origem) 

Altera as Leis nOs 8.019, de 11 de Nao apreci~a. 
abril de 1990, e 8.212, de 24 de Perde eficácia 
julho de 1991, e dá outras desde a ediçao. 
providências. 

Dispõe sobre o valor total anual das 
mensalidades escolares e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçao aos arts. go da Lei 
nO 8.036, de 11 de maio de 1990, e 
2° da Lei nO 8.844, de 20 de janeiro 
de 1994 .. 

Dispõe sobre o pagamento dos 
servidores civis e militares do Poder 
Executivo Federal, inclusive suas 
autarquias e . fundaçOes, ~m, cOrno 
dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de 
economia mista, e dá outras 
providências. 

602 

No perlodo da 
ConvocaçAo 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perlodo da 
ConvocaçAo 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 9-7-97) 
Relator: Dep. 
Lldia Quinan. 

Convertida na 
Lei nO 9.467, de 

10-7-97 . 
(DO 11-7-97) 

No perlodo da 
ConvocaçAo 
Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a. ~~? 

No perlodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(1° a 25-7-97) 



1.480-31, public. 341197-CN 
em 1~97 (nO 682/97, 

na origem) 

1.481-50, public. 342/97-CN 
em 1~97 (n° 683197, 

na origem) 

1.482-37, public. 343197-CN 
em 1~97 (nO 684197, 

na origem) 

1.512-11, pUblic. 344197-CN 
em 13-6-97 (n° 685197, 

na origem) 

1.520-9, public. 
em 13-6-97 

345197-CN 
(nO 686197, 
na ·origem) 

Altera dispositivos das Leis nOs 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
e 8.911, de 11 de julho de 1994, 
para instituir os Décimos 
Incorporados, e dá outras 
providências. 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

No perlodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
Wa 25-7-97) 

Altera a Lei n° 8.031, de 12 de abril Não apreciada. 
de 1990, e dá outras providências. Perde eficácia 

desde a ediçao. 

DispOe sobre as allquotas de 
contribuiçAo para o Plano de 
Seguridade Social do servidor 
público civil ativo e inativo dos 
Poderes da Uniao, das autarquias e 
das fundaçOes públicas, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçAo aos arts. ~ da Lei 
nO 9.138, de 29 de novembro de 
1995, e 2° da Lei nO 8.427, de 27 de 
maio de 1992, que dispOem, 
respectivamente, sobre o crédito 
rural e sobre a concessAo de 
subvençao econOmica nas 
operações de crédito rural. 

DispOe sobre a novaçAo de dividas 
.. e 'responsabilidades do Fundo de 
Compen&açao de VariaçOes 
Salariais - " FCVS; altera o Decreto
lei nO 2.406, de 5 de janeiro de 1988, 
e as Leis nOs 8.004, 8.100 e 8.692, 
de 14 de março de 1990, 5 de 
dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dá outras 
providências. 
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No perlodo da 
ConvocaçAo 

Extraordinária -
Wa25-7-97) 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

No perlodo da 
ConvocaçAo 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

No perIodo da 
ConvocaçAo 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Não -apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Noperlododa 
Convoc:açAo 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 



~ :' , ";-' ?,::-,,' , " " , .... " 

, ., . , 

1.530-7, public. 
em 13-6-97 

346197-CN 
(nO 687/97, 
na origem) 

1.554-16, public. 347/97-CN 
em 13-6-97 (n° 688/97, 

na origem) 

1.559-14, public. 348J97-CN 
em 13-6-97 (nO 689/97, 

na origem) 

Institui o Programa de Desligamento 
Voluntário de servidores civis do 
Poder Executivo Federal e dá outras 
providências. 

Parecer. Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 9-7-97) 
Relator: Dep. 

Adelson 
Salvador. 

Convertida na 
Lei nO 9.468, de 

10-7-97 
(DO 11-7-97) 

No perlodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Altera os arts. 2", 3°, 4°, 5°, SO, ~ e . NA<> apreciada. 
go da Lei nO 8.745, de 9 de Perde eficécia 
dezembro de 1993, que dispOe desde a ediçao. 
sobre a contrataçao por tempo 
determinado para atender à 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público, e dá 
outras providências. 

No perlodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Altera a legislaçAo do imposto de NA<> apreciada. 
renda e da contribuiçao social sobre Perde eficécia 
o lucro. desde a ediçao. 

604 

No perlodo da 
Convocaça., 

Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 



1.561-6, public. 
em 13-6-97 

1.562-6, public. 
em 13-6-97 

1.567-4, public. 
em 13-6-97 

349/97-CN 
(nO 690/97, 
na origem) 

350/97-CN 
(n° 691/97, . 
na origem) 

351197-CN 
(nO 692197,. 
na origem) 

Regulamenta o disposto no inciso VI 
do art. 4° da Lei Complementar nO 
73, de 10 de fevereiro de 1993; 
dispOe sobre a intervençao da UniAo 
nas causas em que figurarem, como 
autores ou réus, entes da 
administraçao indireta; regula os 
pagamentos devidos pela Fazenda 
Pública em virtude de sentença 
judiciária; revoga a Lei nO 8.197, de 
27 de junho de 1991, e a Lei nO 
9.081, de 19 de julho de 1995, e dá 
outras providências. 

Define diretrizes e incentivos fiscais 
para o desenvolvimento regional e 
dá outras providências. 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 9-7-97) 
Relator: Sen. 

Ronaldo Cunha 
Lima. 

Convertida na 
Lei nO 9.469, 
de 10-7-97 

(00 11-7-97) 

No perlodo da 
Convocaçao 

Extraordinária -
(1° a 25-7-97) 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perlodo da 
Convocaçao 
Extraordinária -
(1° a 25-7-97) 

. . "Dispoe sobre a regularizaçao, NAo apreciada. 
administraçao, aforamento e Perde eficácia 
alienaçao de bens imóveis de desde a ediçao. 
domlnio da UniAo, altera dispositivos 
dos Decretos-Leis nOs 9.760, de 5 No perlodo da 
de setembro de 1946, e 2.398, de 21 ConvocaçAo 
de dezembro de 1987, regulamenta Extraordinária
o § 2° do art. 49 do Ato das (1° a 25-7-97) 
Disposições Constitucionais 
Transitórias, e dá outras 
providências. 
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1.508-18, publlc. 352197-CN 
em 1~97 (nO 693197, 

na origem) 

1.5~, public. 353197-CN 
em 1~97 (nO 696197, 

na origem) 

1.549-31, public. 354197-CN 
em 1~7 (n° 694/97, 

na origem) 

1.580-8, publlc. 
em1~7 

355197-CN 
(nO 695197, 
na origem) 

Concede isençao do Imposto sobre NAo apreciada. 
Produtos Industrializados - IPI na Perde eficécia 
aquisiçao de equipamentos, desde a ediçAo. 
máquinas, aparelhos e 
instrumentos, dispõe sobre perlodo No perlodo da 
de apuraçAo e prazo de ConvocaçAo 
recolhimento do referido imposto Extraordinária
para as microempresas e empresas (1° a 25-7-97) 
de pequeno porte, e estabelece 
suspensAo do IPI na salda de 
bebidas alcoólicas, acondicionadas 
para venda a granel, dos 
estabelecimentos produtores e dos 
estabelecimentos equiparados a 
industrial. 

DispOe sobre o Plano de Carreira NAo apreciada. 
dos servidores do Banco Central do Perde eficécia 
Brasil, e dê ~ providências. desde a ediçAo. 

No perlodo da 
ConvocaçAo 
Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Dispõe sobre a organizaçAo da NAo apreciada. 
Presidência da ,República e dos Perde eficécia 

, Ministérios, e dê outras desde a ediçAo. 
providências. 

Esta~~ critérios para 
consolidaçAo, a ass~nçAo e o 
refinallCl8mento, pela \ UniAo, da 
divida pública mobiliána e outras 
que especifica, ~ responsabilidade 
dos Estados e do Distrito Federal. 

606 

No perlodo da 
eonvocaçAo 
Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

NAo apreciada. 
Perde eficécia 
desde a ediçAo. 

No perlodo da 
ConvocaçAo 
Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 



1.578, public. 
em 18-6-97 

1.531-7, public. 
em 23-6-97 

1.563-6, public. 
em 23-6-97 

1.566-5, public. 
em 23-6-97 

1.569-3, public. 
em 23-6-97 

356/97-CN 
(nO 703197, 
na origem) 

358197-CN 
(n° 711/97, 
na origem) 

359/97-CN 
(nO 712197, 
na origem) 

360197-CN 
(n° 713197, 
na origem) 

361/97-CN 
(nO 714/97, 
na origem) 

DispOe sobre a administraçao do 
Instituto de Resseguros do Brasil -
IRB, sobre a transferência e a 
transformaçao de suas açOes, e dá 
outras providências. 

Dá nova redaçao aos arts. 24, 26, 
57 e 120 da Lei nO 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o 
art. 37, inciso XXI, da Constituiçao, 
institui normas para licitaçao e 
contratos da Administraçao Pública, 
e ao art. 15 da Lei nO 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, que dispOe 
sobre o regime de concess:lo e 
permiss:lo da prestaçao de serviços 
públicos. 

DispOe sobre a incidência do 
imposto de renda na fonte sobre 
rendimentos de beneficiários 
residentes ou domiciliados no 
exterior, e dá outras providências. 

Excepciona o contrato celebrado 
entre o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social e a Companhia Docas do Rio 
de Janeiro de exigências fixadas em 
lei, ou ato dela decorrente. 

Estabelece multa em operações de 
importaçao e dá outras 
providências. 
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Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perrodo da 
Convocaçao 
Extraordinária -
(1° a 25-7-97) 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perrodo da 
Convocaçao 
Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perrodo da 
Convocaçao 
Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perrodo da 
Convocaçao 
Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

No perrodo da 
Convocaçao 
Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 



1.570-3, public. 
em2~97 

1.507-21, public. 
em 28-6-97 

1.511-12, public. 
em 28oÔ-97 

1.523-9, public. 
em 28oÔ-97 

1.524-9, public. 
em 28-6-97 

1.565oÔ, public. 
em 28-6-97 

1.571-3, public. 
em 28-6-97 

362197-CN 
(nO 715/97, 
na origem) 

364/97-CN 
(nO 721/97, 
na origem) 

365/97-CN 
(nO 722197, 
na origem) 

366197-CN 
(nO 723/97, 
na origem) 

367/97-CN 
(nO 724/97, 
na origem) 

368197-CN 
(n° 725/97, 
na origem) 

369/97-CN 
(n° 726/97, 
na origem) 

Disciplina a aplicaçAo da tutela 
antecipada contra a Fazenda 
Pública, altera a Lei nO 7.347, de 24 
de julho de 1985, e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre medidas de 
fortalecimento do Sistema 
Financeiro Nacional e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçAo ao art. 44 da Lei n° 
4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
dispõe sobre a proibição do 
incremento da conversa0 de áreas 
florestais em áreas agrlcolas na 
região Norte e na parte Norte da 
regiao Centro-Oeste, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos das Leis nOs 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho 
de 1991, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a extinçao de cargos 
no âmbito da AdministraçAo Pública 
Federal direta, autárquica e 
fundacional, e dá outras 

.. ~rovidências. 

Alterei cf legislaçao que rege o 
SaláriÓ-Educ8çao, e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre amortizaçao. e 
parcelamento de dividas oriundas 

. de contribUições sociais e outras 
:. importancias devidas ao Instituto 

. Nacio!1al do ~uro Social - INSS 
pelos Estados, Distrito Federal e 
Municlpios, e pelas entidades e 
hospitais integrantes do Sistema 
Único de Saúde - SUS, ou com este 
contratados ou conveniados, e dá 
outras providências. 
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Nao apreciada. 
Perde eficécia 
desde a edição. 

No penodo da 
Convocaçao 
Extraordinária -
(10 a 25-7-97) 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 



1.572-2, public. 370/97-CN 
em 2~97 (nO 727/97, 

na origem) 

1.573-9, public. 371/97-CN 
em 4-7-97 (nO 740/97, 

na origem) 

1.575-1, public. 372/97-CN 
em 4-7-97 (nO 741/97, 

na origem) 

1.576-1 , public. 373197-CN 
em 4-7-97 (nO 742197, 

na origem) 

1.534-7, public. 374/97-CN 
em 11-7-97 (nO 761/97, 

1.537-40: public. 
em 11-7-97 

. na origem) 

375197-CN 
(nO 762/97, 
,na origem). 

, . r • • • 

:. I 

I . ' I \ I 

1.538-42, public. 376/97-CN 
~m 11-7-97 (n076~r, 
.... . na origem) . ,, . , . ... . . .. . , 

DispOe sobre O reajuste do salário NA<> apreciada. 
mlnimo e dos beneficios da Perde eficácia 
Previdência Social. desde a ediçao. 

Altera dispositivos das leis nOs NA<> apreciada. 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, Perde eficácia 
8.460, de 17 de setembro de 1992, e desde a ediçao. 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre normas e condições NA<> apreciada. 
gerais de proteçao ao trabalho Perde eficácia 
portuário, institui multas pela desde a ediçao. 
inobservância de seus preceitos, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre a extinçâo dos órgâos NA<> apreciada. 
que menciona e dá outras Perde eficácia 
providências. desde a ediçao. 

DispOe sobre o número de Cargos NA<> apreciada. 
de Direçâo e FunçOes Gratificadas Perde eficácia 
das InstituiçOes .Federais de Ensino desde a ediçao . 
Superior e dos Centros Federais de 

: :Educ8çaO 'Tecnológica e dá outras 
providências. 

: .DispOe sObre a base de cálculo da 
Contnl;>uiçao .para o Programa de 
Integraçao Social - PIS devida pelas 
Pessoas júrrdicas a que se refere o 
§ 1° do art. 22 da lei nO 8.212, de 24 

. de julho de ~~1, e dá outras 
pr:Ovidência~. . . . 

. . 
DispOe sobre a Nota do Tesouro 
Nacional - NTN e sua utilizaçao para 
~.uisição . ire' . 'bens e direitos 

. alienados. no âmbito do Programa 
. : . t"!1i:lciriár' dê DesestatizaçAo - PND, 

instituldo ~~ !-ei nO 8.031, de 12 de 
'abril de 1990, consolidando as 

.' normas sôbre a matéria constantes 
da lei nO 8.177, de 1° de março de 
1991 , e da lei nO 8.249, de 24 de 
outubro de 1991, e altera os arts. ~ 
e 3° da lei nO 8.249/91 . 
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NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nâo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao . 



1.539-33, public. 3n/97-CN 
em 11-7-97 (n° 764/97, 

na origem) 

1.540-26, public. 378/97-CN 
em 11-7-97 (nO 765/97, 

na origem) 

-1.542-24, public. 379/97-CN 
em 11-7-97 (n° 766197, 

na origem) 

1.543-24, public. 380/97-CN 
em 11-7-97 (nO 767/97, 

na origem) 

1.546-21, public. 381/97-CN 
em 11-7-97 (n° 768/97, 

na origem) 

1.547-32, public. 382197-CN 
em 11-7-97 (nO 769/97, 

na origem) 

1.548-33, public. 383197-CN 
em 11-7-97 (nO n0/97, 

na origem) 
, , , 

1.550-11, public. 384197-CN 
em 11-7-97 (nO n1/97, 

na origem) 

DispOe sobre a participaçAo dos NAo apreciada. 
trabalhadores nos lucros ou Perde eficácia 
resultados da empresa e dá outras desde a ediçlo. 
providências. 

DispOe sobre medidas NAo apreciada. 
complementares ao Plano Real e dá Perde eficácia 
outras providências. desde a ediçlo. 

DispOe sobre o Cadastro Informativo NAo apreciada. 
dos créditos nAo quitados de órgAos Perde eficácia 
e entidades federais, e dá outras desde a ediçlo. 
providências. 

DispOe sobre o número de cargos NAo apreciada. 
de Natureza Especial, de cargos do Perde eficácia 
Grupo-DireçAo e Assessoramento desde a ediçlo. 
Superiores e de FunçOes 
Gratificadas existentes nos órgAos 
da Administraçao Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre as contrlbuiçOes para NAo apreciada. 
os Programas de IntegraçAo Social Perde eficácia 
e de FormaçAo do PatrimOnio do desde a ediçlo. 
Servidor Público - PISlPASEP, e dá 
outras providências. 

Crja a G~tificaçao de Desempenho NAo apreciada. 
de Atividade de Fiscalizaçao, a Perde eficácia 
Gratificaçao de Desempenho de desde a ediçlo. 
Atividade de ProteçAo ao voa, e dá 
outras providências. 

Cria a Gratificaçao de Desempenho NAo apreciada. 
e Produtividade GDP das Perde eficácia 
atividades de finanças, controle, desde a ediçlo. 
orçamento e planejamento, e dá 
outras providências. 

Organiza e disciplina os Sistemas NAo apreciada. 
de Controle Intemo e de Perde eficácia 
Planejamento e de Orçamento do desde a ediçlo. 
Poder Executivo, e dá outras 
providências. 
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1.551-24, public. 
em 11-7-97 

1.553-17, public. 
em 11-7-97 

1.555-12, public. 
em 11-7-97 

1.556-12, public. 
em 11-7-97 

1.558-9, public. 
em 11-7-97 . 

" ~ '" 
, , 

.. 
1.574-2, public. 
em 11-7-97 

385197-CN 
(n° 772/97, 
na origem) 

386/97-CN 
(n° 773/97, 
na origem) 

387/97-CN 
(nO 774/97, 
na origem) 

388197-CN 
(nO 775/97, 
na origem) 

389/97-CN 
(nO 776/97, 
na origem) 

, .. 

390/97-CN' 
(n° 777/97, 
na origem) 

Altera a legislaçao referente ao NA<> apreciada. 
Adicional ao Frete para a Perde eficácia 
Renovaçao da Marinha Mercante - desde a ediçao. 
AFRMM e ao Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a emissao de Notas NA<> apreciada. 
do Tesouro Nacional NTN Perde eficácia 
destinadas a aumento de capital do desde a ediçao. 
Banco do Brasil S.A., e dá outras 
providências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir NA<> apreciada. 
ao Orçamento Fiscal da UniA<>, em Perde eficácia 
favor do Ministério dos Transportes, desde a ediçao. 
crédito extraordinário até IJ limite de 
R$ 106.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Estabelece mecanismos objetivando NA<> apreciada. 
incentivar a reduçAo da presença do Perde eficácia 
setor público estadual na atividade desde a ediçao. 
financeira bal'léária, dispOe sobre a 
privatizaçao de instituições 
financeiras, e dá outras 

. providências. 

Altera a redaçao dos arts. 14, 18, Revogada pela 
'34, 44 'e 49' da ' Lei nO 9.082, de 25 MPV nO 1.579-
de julho de 1995, dos arts. 19, 34, 10, public. em 
35 'e § 4° dO 'art. 53 da Lei n° 9.293, 24.7.97. 
de 15 de ' julho de 1996, que 
'dispOem', respectivamente, sobre as 
diretrizes para a elaboraçAo da lei 
orçamentária para os exerclcios de 
1996 e 1997.' 

·BispOe . sobre. a concessao de 
firianêiamentô vinculado ali 
exportaçao de bens ou serviços 
. nacionais. 
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NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 



1.5n-1, pUblic. 
em 11-7-97 

1.463-15, public. 
em 12-7-97 

1.469-20, public. 
em 12-7-97 

1.473-33, public. 
em 12-7-97 

1.475-29, public. 
em 12-7-97 

1.4n-38, public. 
em 12-7-97 

1.479,-30, public. 
em 12-1-97 

391197-CN 
(nO n8/97, 
na origem) 

395197-CN 
(n° n9/97, 
na origem) 

396197-CN 
(nO 780/97, 
na origem) 

397197-CN 
(n° 781/97, 
na origem) 

398/97-CN 
(nO 782/97, 
na origem) 

. 
399/97-CN 
(n° 783/97, 
na origem) 

400/97-CN 
(nO 784/97, 
na origem) 

Altera a redaçao dos arts. ~, 6", ro, 
11 e 12 da Lei n° 8.629, de 25 de 
fevereiro de 1993, acresce 
dispositivo à Lei nO 8.437, de 30 de 
junho de 1992, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o reajuste do salário 
mlnimo e dos beneficios da 
Previdência Social, altera allquotas 
de contribuiçao para a Seguridade 
Social e institui contribuiçao para os 
servidores inativos da Uniao. 

Autoriza a utilizaçao de recursos do 
Fundo da Marinha Mercante - FMM, 
em favor da Companhia de 
Navegaçao Lloyd Brasileiro 
LLOYDBRÁS, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçao a dispositivos da 
Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispOe sobre a 
organizaçao da Assistência Social, e 
dá outras providências. 

Altera as Leis nOs 8.019, de 11 de 
abril de 1990, e 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e dá outras 
. pr:ovidências . 

DispOe sobre o valor total anual das 
mensalidades escolares e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o pagamento dos 
servidores civis e militares do Poder 
Executivo Federal, inclusive suas 
autarquias e filndaçOes, bem como 
dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de 
economia mista, e dá outras 
providências. 
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Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao . 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 



1.480-32, public. 401/97-CN 
. em .12~7-97 (n~ 785/97, 

na origem) 

1.481-51, public. 402l97-CN 
em 12-7-97 (nO 786/97, 

na origem) 

1.482-38, public. 403/97-CN 
em 12-7-97 (nO 787/97, 

na origem) 

1.512-12, public. 404/97-CN 
em 12-7-97 (n° 788/97, 

na origem) 

1.520-10, public. 405l97-CN 
em 12-7-97 (nO 789/97, 

na origem) 

1.554-17, public. 406197-CN 
em 12-7-97 (nO 790/97, 

na origem) 

Altera dispositivos da lei nO 8.911, NIo apraciada. 
de 11 de julho de 1994, para instituir Perde eficácia 
os . DécimoS IncorporadOs;· e . dé . desde a ediçlo. 
outras providências. 

Altera a Lei nO 8.031, de 12 de abril NIo apreciada. 
de 1990, e dá outras providências. Perde eficácia 

desde a ediçAo. 

DispOe sobre as allquotas de NIo apraciada. 
contribuiçAo para o Plano de Perde eficácia 
Seguridade Social do servidor desde a ediçAo. 
público civil ativo e inativo dos 
Poderes da Unilo, das autarquias e 
das fundaç6es públicas, e dê outras 
providências. 

Dê nova redaçIo aos arts. z> da Lei NIo apreciada. 
nO 9.138, de 29 de novembro de Perde eficácia 
1995, e z> da Lei nO 8.427, de 27 de desde a ediçAo. 
maio de 1992, que dispOem, 
respectivamente, sobre o crédito 
rural e sobre a concessIo de 
subvençlo econOmica nas 
operaçOes de crédito rural. 

DispOe sobre a novaçAo de dividas NIo apreciada. 
e responsabilidades do Fundo de Perde eficácia 
CompensaçAo de Variaç6es desde a ediçAo. 
Salariais - FCVS; altera o Decreto-
Lei nO 2.406, de 5 de janeiro de 
1988, e as Leis nOS 8.004, 8.100 e 
8.692, de 14 de março de 1990, 5 de 
dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dê outras 
providências. 

Altera os arts. Z>, 3°, 4°, 5°, se, ?O e NIo apreciada. 
go da Lei nO 8.745, de 9 de Perde eficácia 
dezembro de 1993, que dispOe desde a ediçAo. 
sobre a contrataçAo por tempo 
determinado para atender à 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público, e dé 
outras providências. 
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1.559-15, public. 
em 12-7-97 

1.562-7, public. 
em 12-7-97 

407/97-CN 
(n° 791/97, 
na origem) 

408/97-CN 
(nO 792/97, 
na origem) 

1.567-5, public. 409/97-CN 
em 12-7-97 (nO 793/97, 

na origem) 

1.508-19, public. 
em 14-7-97 

1.535-7, public. 
em 14-7-97 

1.549-32, public. 
em 14-7-97 

410/97-CN 
(nO 794/97, 
na origem) 

411/97-CN 
(nO 795/97, 
na origem) 

412/97-CN 
(nO 796/97, 
na origem) 

Altera a legislaçao do imposto de 
renda e da contribuiçao social sobre 
o.lucro. 

Define diretrizes e incentivos fiscais 
para o desenvolvimento regional e 
dá outras providências. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a edição. 

Dispõe sobre a regularizaçao, NAo apreciada. 
administraçao, aforamento e Perde eficácia 
alienaçao de bens imóveis de desde a edição. 
domlnio da UniAo, altera dispositivos 
dos Decretos-Leis nOs 9.760, de 5 
de setembro de 1946, e 2.398, de 21 
de dezembro de 1987, regulamenta 
o § 2° do art. 49 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias, e dá outras 
providências. 

Concede isençao do Imposto sobre Nao apreciada. 
Produtos Industrializados - IPI na Perde eficácia 
aquisiçao de equipamentos, desde a edição. 
máquinas, aparelhos e 
instrumentos, dispõe sobre perlodo 
de apuraçao e prazo de 
recolhimento do referido imposto 
para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, e estabelece 
suspensao do IPI na salda de 
bebidas alcoólicas, acondicionadas 
para venda a granel, dos 
estabelecimentos produtores e dos 
estabelecimentos equiparados a 
industrial. 

Dispõe sobre o Plano de Carreira Nao apreciada. 
dos servidores do Banco Central do Perde eficácia 
Brasil, e dá outras providências. desde a edição. 

Dispõe sobre a organizaçao da Nao apreciada. 
Presidência da República e dos Perde eficácia 
Ministérios, E' dá outras desde a ediçao. 
providências. 
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1.560-7, public. 
em 14-7-97 

1.578-1, public. 
em 18-7-97 

1.531-8, public. 
em 23-7-97 

1.563-7, public. 
em 23-7-97 

413197-CN 
(n° 797/97, 
na origem) 

415197-CN 
(n° 816/97, 
na origem) 

419/97-CN 
(nO 823/97, 
na origem) 

420/97-CN 
(nO 827/97, 
na origem) 

Estabelece critérios para a Nao apreciada. 
consolidaçao, a assunçao e o Perde eficácia 
refinanciamento, pela Uniao, da desde a ediçAo. 
divida pública mobiliária e outras 
que especifica, de responsabilidade 
dos Estados e do Distrito Federal. 

DispOe sobre a administraçao do 
Instituto de Resseguros do Brasil -
IRB, sobre a transferência e a 
transformaçao de suas açOes, e dá 
outras providências. 

Dá nova redaçao aos arts. 24, 26, 
57 e 120 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o 
art. 37, inciso XXI, da Constituiçao, 
institui normas para licitaçAo e 
contratos da Administraçao Pública, 
e ao art. 15 da Lei nO 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, que dispOe 
sobre o regime de concessAo e 
permissao da prestaçao de serviços 
públicos. 

DispOe sobre a incidência do 
imposto de renda na fonte sobre 
rendimentos de beneficiários 
residentes ou domiciliados no 
exterior, e dá outras providências. 
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Nao apreciada. 
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1.569-4, Public. 422197-CN 
em 23-7-97 (nO 825197, 

na origem) 

1.570-4, public. 423197-CN 
em 23-7-97 (nO 824197, 

na origem) 

1.579-10, publlc. 426197-CN 
em 24-7-97 (nO 843197, 

na origem) 

1.580, public. 
em 24-7-97 

427197-CN 
(nO 844197, 
na origem) 

1.507-22, public. 431197-CN 
em 28-7-97 (nO 850197, 

na origem) 

Excepciona o COIlbato celebrado 
entre o Banco Nacional de 
Desenvolvimento EconOmico e 
Social e a Companhia Docas do Rio 
de Janeiro de exigências fixadas em 
lei, ou ato dela decorrente. 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 13-8-97) 
Relator: Dep. 

Rubem Medina. 

Convertida na 
Lei n° 9.480, 
de 13-8-97 

(DO 14-8-97) 

Estabelece multa em operaçOes de Na<> apreciada. 
importaçlo e dá outras Perde eficácia 
providências. desde a ediçao. 

Disciplina a aplicaçao da tutela Na<> apreciada. 
antecipada contra a Fazenda Perde eficácia 
Pública, altera a Lei n° 7.347, de 24 desde a ediçao. 
de julho de 1985, e dá outras 
providências. 

Altera a redaçIo dos arts. 14, 18, Na<> apreciada. 
34, 44 e 49 da Lei nO 9.082, de 25 Perde eficácia 
de julho de 1995, dos arts. 19, 34, desde a ediçao. 
35 e § 4° do art. 53 da Lei nO 9.293, 
de 15 de julho de 1996, que 
dispOem, respectivamente, sobre as 
diretrizes para a eIaboraçao da lei 
orçamentária para os exerclcios de 
1996 e 1997. 

Autoriza a Centrais EIébicas Na<> apreciada. 
Brasileiras SA - ELETROBRÁS a Perde eficácia 
adquirir o controle acionário da desde a ediçao. 
Companhia Energética de Alagoas -
CEAL, para efeito de sua inclusa<> 
no Programa Nacional de 
DesestatizaçAo - PND. 

DispOe sobre rrledidas de Na<> apreciada. 
fortalecimento do Sistema Perde- eficácia 
Financeiro Nacional e dá outras desde a ediçao. 
providências. 
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1.511-13, public. 432/97-CN 
em 28-7-97 (nO 851/97, 

na origem) 

1.523-10, public. 433197-CN 
em 28-7-97 (nO 852/97, 

na origem) 

1.524-10, public. 434/97-CN 
em 28-7-97 (n° 853/97, 

na origem) 

1.565-7, public. 435/97-CN 
em 28-7-97 (n° 854/97, 

na origem) 

1.571-4, public. 436197-CN 
em 28-7-97 (nO 855/97, 

na origem) 

1.572-3, public. 437/97-CN 
em 28-7-97 (nO 856/97, 

na origem) 

1.573-10, public. 438197-CN 
em 1°-8-97 (nO 857/97, 

na origem) 

Dê nova redaçao ao alt 44 da lei nO NAo apreciada. 
4.771, de 15 de setembro de 1965, e Perde eficácia 
dispOe sobre a proibiçAo do desde a ediçAo. 
incremento da conversa0 de êreas 
florestais em êreas agrlcolas na 
regiAo Norte e na parte Norte da 
regiAo Centro-Oeste, e dê outras 
providências. 

Altera dispositivos das leis nOs NAo apreciada. 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho Perde eficécia 
de 1991, e dê outras providências. desde a ediçAo. 

DispOe sobre a extinçAo de cargos NAo apreciada. 
no ambito da AdministraçAo Pública Perde eficácia 
Federal direta, autérquica e desde a ediçAo. 
fundacional, e dê outras 
providências. 

Altera a legislaçAo que rege o NAo apreciada. 
Salário-EducaçAo, e dê outras Perde eficácia 
providências. desde a ediçAo. 

DispOe sobre amortizaçAo e NAo apreciada. 
parcelamento de dividas oriundas Perde eficécia 
de contribuições sociais e outras desde a ediçAo. 
importancias devidas ao Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS 
pelos Estados, Distrito Federal e 
Municlpios, ,e pelas entidades e 
hospitais integrantes do Sistema 
Único de Saúde - SUS, ou com este 
contratados ou conveniados, e dê 
outras providências. 

DispOe sobre o reajuste do salário NAo apreciada. 
mlnimo e dos beneficios da Perde eficácia 
Previdência Social. desde a ediçAo. 

Altera dispositivos das leis nOs NAo apreciada. 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, Perde eficécia 
8.460, de 17 de setembro de 1992, e desde a ediçAo. 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e 
dê outras providências. 
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1.575-2, public.' 439/97-CN 
em 1°-8-97 I (nO 858/97, 

na origem) 

1.576-2, public. 440197-CN 
em 1°-8-97 (nO 859/97, 

na origem) 

1.534-8, public. 444I97-CN 
em 8-8-97 (n° 877/97, 

na origem) 

1 .537~1, public. 445197-CN 
em 8-8-97 (nO 878/97, 

na origem) 

1 .5~3, public. 446197-CN 
em 8-8-97 (nO 879/97, 

na origem) 

1.539-34, public. 447/97-CN 
em 8-8-97 (nO 873/97, 

na origem) 

1.540-27, public. 448/97-CN 
em 8-8-97 (nO 880197, 

na origem) 

DispOe sobre normas e condiçOes NAo apreciada. 
gerais de proteçao ao trabalho Perde eficácia 
portuário, institui multas pela desde a ediçao. 
inobservância de seus preceitos, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre a extinçao dos órgAos NAo apreciada. 
que menciona e dá outras Perde eficácia 
providências. desde a ediçao. 

DispOe sobre o número de Cargos NAo apreciada. 
de DireçAo e FunçOes Gratificadas Perde eficácia 
das InstituiçOes Federais de Ensino desde a ediçao. 
Superior e dos Centros Federais de 
Educaçao Tecnológica e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a base de cálculo da NAo apreciada. 
Contribuiçao para o Programa de Perde eficácia 
IntegraçAo Social - PIS devida pelas desde a ediçao. 
pessoas jurfdicas a que se refere o 
§ 1° do art. 22 da Lei nO 8.212, de 24 
de julho de 1991, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a Nota do Tesouro NAo apreciada. 
Nacional - NTN e sua utilizaçAo para Perde eficácia 
aquisiçao de bens e direitos desde a ediçao. 
alienados no Ambito do Programa 
Nacional de DesestatizaçAo - PND. 
instituldo pela Lei nO 8.031, de 12 de 
abril de 1990, consolidando as 
normas sobre a matéria constantes 
da Lei nO 8.177, de 1° de março de 
1991, e da Lei nO 8.249, de 24 de 
outubro de 1991, e altera os arts. 2° 
e 3° da Lei nO 8.249/91 . 

DispOe sobre a participaçAo dos NAo apreciada. 
trabalhadores nos lucros ou Perde eficácia 
resultados da empresa e dá outras desde a ediçao. 
providências. 

DispOe sobre medidas NAo apreciada. 
complementares ao Plano Real e dá Perde eficácia 
outras providências. desde a ediçao. 
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1.542-25, public. 449197-CN 
em 8-8-97 (nO 874197, 

na origem) 

1.543-25, public. 450/97-CN 
em 8-8-97 (n° 875/97, 

na origem) 

1.546-22, public. 451/97-CN 
em 8-8-97 (nO 876/97, 

na origem) 

1.547-33, public. 452/97-CN 
em 8-8-97 (nO 881/97, 

na origem) 

1.548-34, public. 453/97-CN 
em 8-8-97 (nO 882/97, 

na origem) 

1.550-42, public. 454197-CN 
em 8-8-97 (nO 883/97, 

na origem) 

1.551-25, public. 455/97-CN 
em 8-8-97 (nO 884197, 

na origem) 

DispOe sobre o cadastro Informativo NAo apreciada. 
dos créditos nAo quitados de órgAos Perde eficácia 
e entidades federais, e dá outras desde a ediçAo. 
providências. 

DispOe sobre o número de cargos NAo apreciada. 
de Natureza Especial, de cargos do Perde eficácia 
Grupo-[)ireçAo e Assessoramento desde a ediçAo. 
Superiores e de FunçOes de 
Confiança existentes nos 6rgAos da 
AdministraçAo Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre as contribuiçOes para NAo apreciada. 
os Programas de IntegraçAo Social Perde eficácia 
e de FormaçAo do Património do desde a ediçAo. 
Servidor Público - PIS/PASEP, e dá 
outras providências. 

Cria a Gratificaçlo de Desempenho NAo apreciada. 
de Atividade de FiscalizaçAo, a Perde eficácia 
Gratificaçlo de Desempenho de desde a ediçAo. 
Atividade de ProteçAo ao Vôo, e dá 
outras providências. 

Cria a Gratificaçlo de Desempenho NAo apreciada. 
e Produtividade - GDP das Perde eficácia 
atividades de finanças, controle, desde a ediçAo. 
orçamento e planejamento, e dá 
outras providências. 

Organiza e disciplina os Sistemas NAo apreciada. 
de Controle Interno e de Perde eficácia 
Planejamento e de Orçamento do desde a ediçAo. 
Poder Executivo, e dá outras 
providências. 

Altera a legislaçAo referente ao NAo apreciada. 
Adicional ao Frete para a Perde eficácia 
RenovaçAo da Marinha Mercante - desde a ediçAo. 
AFRMM e ao Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, e dá outras 
providências. 

619 



1.553-18, public. 456197-CN 
em 8-8-97 (nO 885Í97, 

na origem) 

1.555-13, public. 457/97-CN 
em 8-8-97 (nO 886197, 

na origem) 

1.556-13, public. 458/97-CN 
em 8-8-97 (nO 887/97, 

na origem) 

1.574-3, public. 459/97-CN 
em 8-8-97 (nO 888/97, 

na origem) 

1.577-2, public. 460/97-CN 
em 8-8-97 (n° 889/97, 

na origem) 

1.463-16, public. 462/97-CN 
em 11-8-97 (nO 892/97, 

na origem) 

1.469-21, public. 463/97-CN 
em 11-8-97 (nO 893/97, 

na origem) 

DispOe sobre a emisslo de Notas NIo apreciada. 
do Tesouro Nacional - NTN Perde eficácia 
destinadas a aumento de capital do desde a ediçao. 
Banco do Brasil SA, e dá outras 
providências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir NIo apreciada. 
ao Orçamento Fiscal da UniAo, em Perde eficácia 
favor do Ministério dos Transportes, desde a ediçao. 
crédito extraordinário até o limite de 
R$ 106.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Estabelece mecanismos objetivando NIo apreciada. 
incentivar a reduçAo da presença do Perde eficácia 
setor público estadual na atividade desde a ediçao. 
financeira bancária, dispOe sobre a 
privatizaçAo de instituiçOes 
financeiras, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a c:;oncessao de NIo apreciada. 
financiamento vi'nculado à Perde eficácia 
exportaçao de bens ou serviços desde a ediçao. 
nacionais. 

Altera a redaçAo dos arts. 2", ao, JO, NIo apreciada. 
11 e 12 da Lei nO 8.629, de 25 de Perde eficácia 
fevereiro de 1993, acresce desde a ediçao. 
dispositivo à Lei n° 8.437, de 30 de 
junho de 1992, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o reajuste do salàrio NIo apreciada. 
mlnirno e dos beneficios da Perde eficácia 
Previdência Social, altera allquotas desde a ediçao. 
de contribuiçao para a Seguridade 
Social e institui contribuiçao para os 
servidores inativos da UniAo. 

Autoriza a utilizaçAo de recursos do NIo apreciada. 
Fundo da Marinha Mercante - FMM, Perde eficácia 
em favor da Companhia de desde a ediçao. 
NavegaçAo Lloyd Brasileiro 
LLOYDBRAS, e dá outras 
providências. 
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1.473-34, public. 464197-CN 
em 11-8-97 (nO 894/97, 

na origem) 

1.475-30, public. 465197-CN 
em 11-8-97 (nO 895197, 

na origem) 

1.4n-39, public. 466197-CN 
em 11-8-97 (nO 896197, 

na origem) 

1.479-31, public. 467/97-CN 
em 11-8-97 (nO 897/97, 

na origem) 

1.480-33, public. 468197-CN 
em 11-8-97 (nO 898/97, 

na origem) 

Dê nova redaçao a dispositivos da NA<> apreciada. 
Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de Perde eficâcia 
1993, que dispOe sobre a desde a ediçao. 
organizaçao da Assistência Social, e 
dê outras providências. 

Altera as Leis nOs 8.019, de 11 de NA<> apreciada. 
abril de 1990, e 8.212, de 24 de Perde eficâcia 
julho de 1991, e dê outras desde a ediçao. 
providências. 

DispOe sobre o valor total anual das NA<> apreciada. 
mensalidades escolares e dê outras Perde eficâcia 
providências. desde a ediçao. 

DispOe sobre o pagamento dos NA<> apreciada. 
servidores civis e militares do Poder Perde eficâcia 
Executivo Federal, inclusive suas desde a ediçao. 
autarquias e fundaç6es, bem como 
dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de 
economia mista, e dê outras 
providências. 

Altera dispositivos da Lei n° 8.911 , NA<> apreciada. 
de 11 de julho de 1994, para instituir Perde eficâcia 
os Décimos Incorporados, e dê desde a ediçao. 
outras providências. 
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1.481-52, public. 
em 11-8-97 

1.482-39, public. 
em 11-8-97 

1.512-13, public. 
em 11-8-97 
(retificada no DO 
de 12-8-97) 

1.520-11 , public. 
em 11-8-97 

469197-CN 
(nO 899197, 
na origem) 

470197-CN 
(nO 900197, 
na origem) 

471/97-CN 
(nO 901/97, 
na origem) 

472197-CN 
(n° 902197, 
na origem) 

Altera a lei nO 8.031, de 12 de abril 
de 1990, e da outras providências. 

Parecer Oral -
Admisibilidade 
Parecer ~ 9/97-CN 

- Mérito 
(DSF 22-8-97) 
(O Parecer nO 9 foi 
republicldo para 

incluslo de 
manlfestaçlo do 

Relator no 
DCN de 11 -~97) 

PlV nO 6/97 
(DCN 28-8-97) 
Relator: Dep. 

Rubem Medina. 

Convertida na 
lei n° 9.491, 

de 9-9-97 
(DO 10-9-97)
(lei republicada no 

DO de 11-9-97) 

DispOe sobre as allquotas de Na<> apreciada. 
contribuiçao para o Plano de Perde eficé!lcia 
Seguridade Social do servidor desde a ediçao. 
-público-civiLativo _ e---Íl.lé1tiY.o dos 
Poderes da Uniao, das autarquias e 
das fundaçOes públicas, e da outras 
providências. 

Dá nova redaçao aos arts. 2° da lei Na<> apreciada. 
nO 9.138, de 29 de novembro de Perde eficé!lcia 
1995, e ~ da lei n° 8.427, de 27 de desde a ediçao. 
maio de 1992, que dispOem, 
respectivamente, sobre o crédito 
rural e sobre a concessao de 
subvençAo econômica nas 
operaçOes de crédito rural. 

DispOe sobre a novaçAo de dividas Na<> apreciada. 
e responsabilidades do Fundo de Perde efictlcia 
Compensaçao de VariaçOes desde a ediçao. 
Salariais - FCVS; altera o Decreto-
lei nO 2.406, de 5 de janeiro de 
1988, e as leis nOs 8.004, 8.100 e 
8.692, de 14 de março de 1990, 5 de 
dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e da outras 
providências. 
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1.554-18, public. 
em 11-8-97 

1.559-16, public. 
em 11-8-97 

1.562-8, public. 
em 11-8-97 

1.567-8, public. 
em 11-8-97 

1.508-20, public. 
em 13-8-97 

1.535-8, public. 
em 13-8-97 

473197-CN 
(nO 903197, 
na origem) 

474/97-CN 
(nO 904/97, 
na origem) 

475197-CN 
(nO 905/97, 
na origem) 

476/97-CN 
(nO 906/97, 
na origem) 

477/97-CN 
(nO 911/97, 
na origem) 

478/97-CN 
(nO 912/97, 
na origem) 

Mera os arts. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 
go da Lei nO 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993, que dispOe 
sobre a contrataçao por tempo 
determinado para atender à 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público, e dá 
outras providências. 

Mera a legislaçao do imposto de 
renda e da contribuiçao social sobre 
o lucro. 

Define diretrizes e incentivos fiscais 
para o desenvolvimento regional e 
dá outras providências. 

DispOe sobre a regularizaçao, 
administraçao, aforamento e 
alienaçAo de bens imóveis de 
domlnio da UniA<>, altera dispositivos 
dos Decretos-Leis nOs 9.760, de 5 
de setembro de 1946, e 2.398, de 21 
de dezembro de 1987, regulamenta 
o § 2° do art. 49 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias, e dá outras 
providências. 

Concede isençAo do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI na 
aquisiçAo de equipamentos, 
máquinas, aparelhos e 
instrumentos, dispOe sobre perlodo 
de apuraçao ' e prazo de 
recolhimento do referido imposto 
para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, e estabelece 
suspensa<> do IPI na salda de 
bebidas alcoólicas, acondicionadas 
para venda a granel, dos 
estabelecimentos produtores e dos 
estabelecimentos equiparados a 
industrial. 

DispOe sobre o Plano de Carreira 
dos servidores do Banco Central do 
Brasil, e dá outras providências. 
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NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 11-9-97) 
Relator: Dep. 
José Carlos 

Aleluia. 

Convertida na 
Lei nO 9.493 
de 10-9-97 

(DO 11-9-97) 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 
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1.549-33, public. 
em 13-8-97 

479/97-CN 
(nO 913/97, 
na origem) 

1.560-8, public. 480J97-CN 
em 13-8-97 (n° 914/97, 

na origem) 

1.581, public. 
em1~97 

1.582, public. 
em1~97 

1.531-9, public. 
em 22-8-97 

485197-CN 
(nO 919/97, 
na origem) 

486/97-CN 
(nO 920/97, 
na origem) 

487/97-CN 
(nO 936/97, 
na origem) 

DispOe sobre a organizaçao da Na<> apreciada. 
Presidência da República e dos Perde eficácia 
Ministérios, e dá outras desde a ediçao. 
providências. 

Estabelece critérios para a Parecer Oral -
consolidaçao, a assunção e o Admissibilidade 
refinanciamento, pela Unia<>, da e Mérito 
dIvida pública mobiliária e outras (DCN 11-9-97) 
que especifica, de responsabilidade PLV nO 7/97 
dos Estados e do Distrito Federal. Relator. Sen. 

Autoriza a Uniao a adquirir açOes da 
Companhia Energética de Alagoas -
CEAL, pertencentes ao Estado de 
Alagoas. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal da Unia<>, em 
favor de Encargos Financeiros da 
Uniao - Recursos sob Supervisa<> do 
Ministério da Fazenda, crédito 
extraordinário até o limite de R$ 
61.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Edison Loba<>. 

Convertida na 
Lei n° 9.496 
de 11-9-97 

(DO 12-9-97) 

Revogada pela 
MP nO 1.580-1, 
public. em 
22-8-97. 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 11-9-97) 
Relator. Dep. 

AntOnio Carlos 
Pannunzio. 

Convertida na 
Lei nO 9.495 
de 10-9-97 

(DO 11-9-97) 

Dá nova redaçao aos arts. 24, 26, Na<> apreciada. 
57 e 120 da Lei nO 8.666, de 21 de Perde eficácia 
junho de 1993, que regulamenta o desde a edição. 
art. 37, inciso XXI, da Constituiçao, 
institui normas para licitação e 
contratos da Administração Pública, 
e ao art. 15 da Lei nO 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, que dispOe 
sobre o regime de concessao e 
permissão da prestaçao de serviços . 
públicos. 
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1.569-5, public. 488197-CN 
em 22-8-97 (nO 937/97, 

na origem) 

1.570-5, public. 
em 22-8-97 

489/97-CN 
(nO 938/97, 
na origem) 

1.579-11, public. 490197-CN 
em 22-8-97 (nO 939/97, 

na origem) 

1.580-1, public. 491/97-CN 
em 22-8-97 (nO 940197, 

na origem) 

1.507-23, public. 492197-CN 
em 27-8-97 (nO 944/97, 

na origem) 

Estabelece multa em operaç6es de NAo apreciada. 
importaçAo e dá outras Perde eficácia 
providências. desde a ediçao. 

Diséiplina a aplicaçAo da tutela 
antecipada contra a Fazenda 
Pública, altera a Lei nO 7.347, de 24 
de julho de 1985, e dá outras 
providências. 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 11-9-97) 
Relator: Dep. 

Jairo Carneiro .. 

Convertida na 
Lei nO 9.494 
de 10-9-97 

(DO 11-9-97) 

Altera a redaçAo dos arts. 14, 18, NAo apreciada. 
34, 44 e 49 da Lei nO 9.082, de 25 Perde eficácia 
de julho de 1995, dos arts. 19, 34, desde a ediçao. 
35 e § 4° do art. 53 da Lei n° 9.293, 
de 15 de julho de 1996, que 
dispOem, respectivamente, sobre as 
diretrizes para a elaboraçAo da lei 
orçamentária para os exerclcios de 
1996 e 1997. 

Autoriza a Centrais Elétricas NAo apreciada. 
Brasileiras SA - ELETROBRÁS e a Perde eficácia 
UniAo a adquirirem açOes da desde a ediçao. 
Companhia Energética de Alagoas -
CEAL, para efeito de sua inclusão 
no Programa Nacional de 
DesestatizaçAo - PND, bem assim o 
aumento do capital social das 
Companhias Docas do Rio de 
Janeiro - CDRJ e Docas do Estado 
de SAo Paulo - CODESP, e dá 
outras providências. 

Dispõe sobre medidas de NAo apreciada. 
fortalecimento do Sistema Perde eficácia 
Financeiro Nacional e dá outras desde a ediçao. 
providências. 
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1.511-14, public. 493197-CN 
em 27-8-97 (nO 945197, 

na origem) 

1.523-11, public. 494197-CN 
em 27-8-97 (nO 946197, 

na origem) 

1.524-11, public. 495197-CN 
em 27-8-97 (nO 947/97, 

na origem) 

1.565-a, public. 496197-CN 
em 27-8-97 (nO 948/97, 

na origem) 

1.571-5, public. 497/97-CN 
em 27-8-97 (nO 949/97, 

na origem) 

1.572-4, public. 498197-CN 
em 27-8-97 (nO 950197, 

na origem) 

1.583, public. 499197-CN 
em 28-8-97 (n° 951/97, 

na origem) 

1.573-11, pUblic. 501/97-CN 
em 3().8-97 (nO 956/97, 

na origem) 

Dá nova redaçAo ao art. 44 da Lei nO NAo apreciada. 
4.771, de 15 de setembro de 1965, e Perde eficácia 
dispOe sobre a proibiçao do desde a ediçao. 
incremento da conversa0 de áreas 
ftorestais em áreas agrlcolas na 
região Norte e na parte Norte da 
região Centro-Oeste, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos das Leis nOs Não apreciada. 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho Perde eficácia 
de 1991, e dá outras providências. desde a ediçao. 

DispOe sobre a extinçao de cargos Não apreciada. 
no âmbito da Administraçao Pública Perde eficácia 
Federal direta, autárquica e desde a ediçao. 
fundacional, e dá outras 
providências. 

Altera a legislaçao que rege o Não apreciada. 
Salário-Educaçao, e dá outras Perde eficácia 
providências. desde a ediçao. 

DispOe sobre amortizaçAo e Não apreciada. 
parcelamento de dividas oriundas Perde eficácia 
de contribuiçOes sociais e outras desde a ediçao. 
importancias devidas ao Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS 
pelos Estados, Distrito Federal e 
Municlpios, e pelas entidades e 
hospitais integrantes do Sistema 
Único de Saúde - SUS, ou com este 
contratados ou conveniados, e dá 
outras providências. 

DispOe sobre o reajuste do salário Não apreciada. 
mlnimo e dos beneficios da Perde eficácia 
Previdência Social. desde a ediçao. 

Cria o Fundo de Garantia à Não apreciada. 
Exportação - FGE, e dá outras Perde eficácia 
providências. desde a ediçao. 

Altera dispositivos das Leis nOs Não apreciada. 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, Perde eficácia 
8.460, de 17 de setembro de 1992, e desde a ediçao. 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e 
dá outras providências. 
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1.575-3, public. 502l97-CN 
em 30-8-97 (n° 957197, 

na origem) 

1.576-3, public. 503I97-CN 
em 30-8-97 (n° 958/97, 

na origem) 

1.584, public. 505I97-CN 
em 3-9-97 (nO 970197, 

na origem) 

1.534-9, public. 506J97-CN 
em 5-9-97 (nO 980197, 

na origem) 

1.537-42, public. 507197-CN 
em 5-9-97 (n° 981197, 

na origem) 

1 .5~, public. 508I97-CN 
em 5-9-97 (n° 982/97, 

na origem) 

1.539-35, public. 509I97-CN 
em 5-9-97 (nO 983/97, 

na origem) 

DispOe sobre normas e condiçOes Nao apreciada. 
gerais de proteçao ao trabalho Perde eficácia 
portuário, institui multas pela desde a ediçAo. 
inobservância de seus preceitos, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre a extinçao dos órgaos Nao apreciada. 
que menciona e dá outras Perde eficácia 
providências. desde a ediçAo. 

Autoriza a Uniao a receber em Nao apreciada. 
valores mobiliários os dividendos e Perde eficácia 
juros sobre o capital próprio a serem desde a ediçao. 
pagos por entidades de cujo capital 
o Tesouro Nacional participe. 

DispOe sobre o número de Cargos Nao apreciada. 
de Direçao e Funções Gratificadas Perde eficácia 
das InstituiçOes Federais de Ensino desde a ediçAo. 
Superior e dos Centros Federais de 
Edue&çao Tecnológica e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a base de cálculo da Nao apreciada. 
ContribuiçAo para o Programa de Perde eficácia 
IntegraçAo Social - PIS devida pelas desde a ediçAo. 
pessoas jurldicas a que se refere o 
§ 10 do art. 22 da Lei nO 8.212, de 24 
de julho de 1991 , e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nao apreciada. 
Nacional - NTN e sua utilizaçAo para Perde eficácia 
aquisiçAo de bens e direitos desde a ediçAo. 
alienados no âmbito do Programa 
Nacional de DesestatizaçAo - PND, 
instituldo pela Lei nO 8.031, de 12 de 
abril de 1990, consolidando as 
normas sobre a matéria constantes 
da Lei nO 8.177, de 10 de março de 
1991, e da Lei nO 8.249, de 24 de 
outubro de 1991, e altera os arts. 20 

e 30 da Lei nO 8.249/91. 

DispOe sobre a participaçao dos Nao apreciada. 
trabalhadores nos lucros ou Perde eficácia 
resultados da empresa e dá outras desde a ediçao. 
providências. 
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1.540-28, public. 510197-CN 
em 5-9-97 (nO 984/97, 

na origem) 

1.542-26, pUblic. 511/97-CN 
em 5-9-97 (n° 985/97, 

na origem) 

1.543-26, public. 512197-CN 
em 5-9-97 (nO 986/97, 

na origem) 

1.546-23, public. 513197-CN 
em 5-9-97 (nO 987197, 

na origem) 

1.547-34, public. 514197-CN 
em 5-9-97 (nO 988197, 

na origem) 

1.548-35, public. 515197-CN 
em 5-9-97 (nO 989197, 

na origem) 

1.550-43, public. 516197-CN 
em 5-9-97 (n° 990197, 

na origem) 

1.551-26, public. 517197-CN 
em 5-9-97 (nO 991/97, 

na origem) 

Dispõe sobre medidas NAo apreciada. 
complementares ao Plano Real e dá Perde eficácia 
outras providências. desde a ediçAo. 

Dispõe sobre o Cadastro Informativo NAo apreciada. 
dos créditos nAo quitados de órgaos Perde eficácia 
e entidades federais, e dá outras desde a ediçAo. 
providências. 

Dispõe sobre o número de cargos Nao apreciada. 
de Natureza Especial, de cargos do Perde eficácia 
Grupo-DireçAo e Assessoramento desde a ediçAo. 
Superiores e de FunçOes de 
Confiança existentes nos 6rgAos da 
Administraçao Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências. 

Dispõe sobre as contribuiçOes para NAo apreciada. 
os Programas de IntegraçAo Social Perde eficácia 
e de ForrnaçAo do PatrimOnio do desde a ediçAo. 
Servidor Público - PIS/PASEP, e dá 
outras providências. 

Cria a Gratificaçao de Desempenho NAo apreciada. 
de Atividade de Fiscalizaçao, a Perde eficácia 
Gratificaçao de Desempenho de desde a ediçAo. 
Atividade de ProteçAo ao voa, e dá 
outras providências. 

Cria a GratificaçAo de Desempenho NAo apreciada. 
e Produtividade GDP das Perde eficácia 
atividades de finanças, controle, desde a ediçAo. 
orçamento e planejamento, e dá 
outras providências. 

Organiza e disciplina os Sistemas NAo apreciada. 
de Controle Intemo e de Perde eficácia 
Planejamento e de Orçamento do desde a. ediçAo. 
Poder Executivo, e dá outras 
providências. 

Altera a legislaçAo referente ao NAo apreciada. 
Adicional ao Frete para a Perde eficácia 
Renovaçao da Marinha Mercante - desde a ediçAo. 
AFRMM e ao Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, e dá outras 
providências. 
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1.553-19, public. 518/97-CN 
em 5-9-97 (n° 992/97, 

na origem) 

1.555-14, public. 519/97-CN 
em 5-9-97 (nO 993/97, 

na origem) 

1.556-14, public. 520/97-CN 
em 5-9-97 (nO 994/97, 

na origem) 

1.574-4, public. 
em 5-9-97 

1.577-3, public. 
em 5-9-97 

1.463-17, public. 
em 10-9-97 

1.469-22, public. 
em 10-9-97 

521/97-CN 
(n° 995/97, 
na origem) 

522197-CN 
(n° 996/97, 
na origem) 

526/97-CN 
(n° 1.007/97, 
na origem) 

527/97-CN 
(nO 1.008/97, 
na origem) 

DispOe sobre a emissao de Notas Na<> apreciada. 
do Tesouro Nacional NTN Perde eficácia 
destinadas a aumento de capital do desde a ediçao. 
Banco do Brasil S.A., e dá outras 
providências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir Na<> apreciada. 
ao Orçamento Fiscal da União, em Perde eficácia 
favor do Ministério dos Transportes, desde a ediçao. 
crédito extraordinário até o limite de 
R$ 106.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Estabelece mecanismos objetivando Revogada pela 
incentivar a reduçao da presença do MP nO 1.590-
setor público estadual na atividade 15, public. em 
financeira bancária, dispOe sobre a 25-9-97. 
privatizaçao de instituiçOes 
financeiras, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre 
financiamento 
exportaçao de 
nacionais. 

a concessao de 
vinculado à 

bens ou serviços 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Altera a redaçao dos arts. 2", 6", JO, Na<> apreciada. 
11 e 12 da lei nO 8.629, de 25 de Perde eficácia 
fevereiro de 1993, acresce desde a ediçao. 
dispositivo à lei n° 8.437, de 30 de 
junho de 1992, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o reajuste do salário Na<> apreciada. 
mlnimo e dos beneficios da Perde eficácia 
Previdência Social, altera allquotas desde a edição. 
de contribuiçao para a Seguridade 
Social e institui contribuiçao para os 
servidores inativos da Unia<>. 

Autoriza a utilizaçao de recursos do Na<> apreciada. 
Fundo da Marinha Mercante - FMM, Perde eficácia 
em favor da Companhia de desde a ediçao. 
Navegaçao lloyd Brasileiro 
llOYDBRAS, e dá outras 
providências. 
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1.473-35, public. 
em 10-9-97 

1.475-31 , public. 
em 10-9-97 

1.477-40, public. 
em 10-9-97 

1.479-32, public. 
em 10-9-97 

1.480-34, public. 
em 10-9-97 

1.482-40, public. 
em 10-9-97 

1.512-14, public. 
em 10-9-97 

528/97-CN 
(n° 1.009/97, 
na origem) 

529/97-CN 
(nO 1.010/97, 
na origem) 

530/97-CN 
(n° 1.011/97, 
na origem) 

531/97-CN 
(nO 1.012/97, 
na origem) 

532197-CN 
(n° 1.013/97, 
na origem) 

533/97-CN 
(nO 1.014/97, 
na origem) 

534/97-CN 
(n° 1.018/97, 
na origem) 

Dá nova redaçao a dispositivos da NAo apreciada. 
Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de Perde eficácia 
1993, que dispõe sobre a desde a ediçao. 
organizaçao da Assistência Social, e 
dá outras providências. 

Altera as Leis nOs 8.019, de 11 de Nao apreciada. 
abril de 1990, e 8.212, de 24 de Perde eficácia 
julho de 1991 , e dá outras desde a ediçao. 
providências. 

Dispõe sobre o valor total anual das NAo apreciada. 
mensalidades escolares e dá outras Perde eficácia 
providências. desde a ediçao. 

Dispõe sobre o pagamento dos NAo apreciada. 
servidores civis e militares do Poder Perde eficácia 
Executivo Federal, inclusive suas desde a ediçao. 
autarquias e fundaçOes, bem como 
dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de 
economia mista, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos da Lei nO 8.911, NAo apreciada. 
de 11 de julho de 1994, para instituir Perde eficácia 
os Décimos Incorporados, e dá desde a ediçao. 
outras providências. 

Dispõe sobre as allquotas de NAo apreciada. 
contribuiçao para o Plano de Perde eficácia 
Seguridade Social do servidor desde a ediçao. 
público civil ativo e inativo dos 
Poderes da Uniao, das autarquias e 
das fundaçOes públicas, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçao aos arts. 2° da Lei Nao apreciada. 
n° 9.138, de 29 de novembro de Perde eficácia 
1995, e ~ da Lei nO 8.427, de 27 de desde a ediçao. 
maio de 1992, que dispõem, 
respectivamente, sobre o crédito 
rural e sobre a concessao de 
subvençao econOmica nas 
operaçOes de crédito rural. 
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1.520-12, pUblic. 
em 10-9-97 

1.554-19, public. 
em 10-9-97 

1.559-17, public. 
em 10-9-97 

1'.562-9, public. 
em 10-9-97 

1.567-7, public. 
em 10-9-97 

1.585, public. 
em 10-9-97 

535/97-CN 
(n° 1.019/97, 
na origem) 

536/97-CN 
(nO 1.015/97, 
na origem) 

537/97-CN 
(n° 1.016/97, 
na origem) 

538J97-CN 
(nO 1.017/97, 
na origem) 

539/97-CN 
(n° 1.020/97, 
na origem) 

540/97-CN 
(nO 1.022/97, 
na origem) 

DispOe sobre a novaçao de dividas 
e responsabilidades do Fundo de 
CompensaçAo de VariaçOes 

-Salariais ~ FCVS; 'altera- 0- Decreto
Lei nO 2.406, de 5 de janeiro de 
1988, e as Leis nOs 8.004, 8.100 e 
8.692, de 14 de março de 1990, 5 de 
dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dá outras 
providências. 

Altera os arts. 2°, 3°, 4°, 5°, 6", 7" e 
9" da Lei nO 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993, que dispOe 
sobre a contrataçAo por tempo 
determinado para atender á 
necessidade lemporária de 
excepcional interesse público, e dá 
outras providências. 

Altera a legislaçAo do imposto de 
renda e da contribuiçao social sobre 
o lucro. 

pefine diretrizes e incentivos fiscais 
para o desenvolvimento regional e 
dá outras providências. 

DispOe sobre a regularizaçAo, 
administraçao, aforamento e 
alienaçao de bens imóveis de 
domlnio da UniAo, altera dispositivos 
dos Decretos-Leis nOs 9.760, de 5 
de setembro de 1946, e 2.398, de 21 
de dezembro de 1987, regulamenta 
o § 2° do art. 49 do Ato das 
DisposiçOes Constitucionais 
Transitórias, e dá outras 
providências. 

Institui as GratificaçOes de 
Desempenho de Funçao Essencial à 
Justiça - GFJ, de Atividade de 
InformaçOes Estratégicas - GOl, de 
Atividade Fundiária - GAF, e 
Provisória - GP e dá outras 
providências. 
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NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Revogada pela 
MP nO 1.587-1 , 
public. em 
15-9-97. 



1.549-34, public. 
em 12-9-97 

1.535-9, public. 
em 12-9-97 

1.586, public. 
em 12-9-97 

1.587-1, public. 
em 15-9-97 

1.588, public. 
em 15-9-97 

1.531-10, public. 
em 19-9-97 

541/97-CN 
(nO 1.025/97, 
na origem) 

542197-CN 
(nO 1.029/97, 
na origem) 

543/97-CN 
(nO 1.030/97, 
na origem) 

545/97-CN 
(nO 1.033/97, 
na origem) 

546/97-CN 
(nO 1.034/97, 
na origem) 

549/97-CN 
(nO 1.048/97, 
na origem) 

DispOe sobre a organizaçao da 
Presidência da República e dos 
Ministérios, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o Plano de Carreira 
dos servidores do Banco Central do 
Brasil, e dá outras providências. 

DispOe sobre a recuperaçao de 
haveres do Tesouro Nacional e do 
Instituto Nacional do Seguro Social 
INSS e a utilizaçao de Tltulos da 
Divida Pública, de responsabilidade 
do Tesouro Nacional, na quitaçao de 
débitos com o INSS, e dá outras 
providências. 

Institui as GratificaçOes de 
Desempenho de Funçao Essencial ti 
Justiça - GFJ, de Atividade de 
InformaçOes Estratégicas - GOl, de 
Atividade Fundiária - GAF, e 
Provisória - GP e dá outras 
providências. 

Cria carreiras no âmbito do Poder 
Executivo Federal, cria as 
GratificaçOes de Desempenho e 
Eficiência - GDE e de Desempenho 
de Atividade de Defesa 
Agropecuária - GDA e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçao aos arts. 24, 26, 
57 e 120 da Lei nO 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o 
art. 37, inciso XXI, da Constituiçao, 
institui normas para licitaçao e 
contratos da Administraçao Pública, 
e ao art. 15 da Lei n° 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, que dispOe 
sobre o regime de concessão e 
permissão da prestaçao de serviços 
públicos. 
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Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Não apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Nao apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 



" , " " . ~ 5,..:.:. ~ -';:-' 

1.569-6, public. 
em 19-9-97 

550/97-CN 
(na 1.049/97, 
na origem) 

1.579-12, public. 551/97-CN 
em 19-9-97 (na 1.050/97, 

na origem) 

1.580-2, public. 
em 19-9-97 

1.589, public. 
em 25-9-97 

1.590-15, public. 
em 25-9-97 

1.507-24, public. 
em 26-9-97 

552/97-CN 
(na 1.051/97, 
na origem) 

553197-CN 
(na 1.059/97, 
na origem) 

554/97-CN 
(n° 1.060/97, 
na origem) 

555/97-CN 
(na 1.079/97, 
na origem) 

,.. . 
", , , 

Estabelece multa em operaçOes de 
importaçao e dê outras 
providências. 

NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Altera a redaçao dos arts. 14, 18, NAo apreciada. 
34, 44 e 49 da Lei na 9.082, de 25 Perde eficácia 
de julho de 1995, dos arts. 19, 34, desde a ediçao. 
35 e § 40 do art 53 da Lei na 9.293, 
de 15 de julho de 1996, que 
dispOem, respectivamente, sobre as 
diretrizes para a elaboraçAo da lei 
orçamentária para os exerclcios de 
1996 e 1997. 

Autoriza a Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS e a 
Uniao a adquirirem açOes da 
Companhia Energética de Alagoas -
CEAL, para efeito de sua inclusA<> 
no Programa Nàcional de 
DesestatizaçAo - PND, bem assim o 
aumento do capital social das 
Companhias Docas do Rio de 
Janeiro - CDRJ e Docas do Estado 
de sao Paulo - CODESP, e dê 
outras providências. 

Altera dispositivos da Lei na 8.313, 
de 23 de dezembro de 1991 , e dê 
outras providências. 

Estabelece mecanismos objetivando 
incentivar a reduçao da presença do 
setor público estadual na atividade 
financeira bancária, dispOe sobre a 
privatizaçAo de instituições 
financeiras, e dê outras 
providências. 

DispOe sobre medidas de 
fortalecimento do Sistema 
Financeiro Nacional e dê outras 
providências. 
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NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
.desde a ediçao. 

NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 
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1.511-15, public. 556197-CN 
em 26-9-97 (nO 1.080/97, 

na origem) 

1.523-12, public. 557/97-CN 
em 26-9-97 (nO 1.081/97, 

na origem) 

1.524-12, public. 558197-CN 
em 26-9-97 (nO 1.082/97, 

na origem) 

1.565-9, public. 559/97-CN 
em 26-9-97 (nO 1.083197, 

na origem) 

1.571-6, public. 56OI97-CN 
em 26-9-97 (n° 1.084197, 

na origem) 

1.572-5, public. 
em '26-~97 

1.583-1, public. 
em 26-9-97 

561/97-CN 
(0° '1.085197, 
na origem) 

562/97-CN 
(n° 1.086197, 
na origem) 

1.573-12, public. 563/97-CN 
em 29-9-97 :' ,(nO 1.087/97, 

'. na origem) 

Dá nova redaçao ao art. 44 da Lei nO Não apreciada. 
4.771, de 15 de setembro de 1965, e Perde eficácia 
dispOe sobre a proibiçAo do desde a ediçAo. 
incremento da conversa0 de áreas 
florestais em áreas agrlcolas na 
região Norte e na parte Norte da 
região Centro-Oeste, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos das Leis nOs Não apreciada. 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho Perde eficácia 
de 1991, e dá outras providências. desde a ediçAo. 

DispOe sobre a extinçAo de cargos Não apreciada. 
no âmbito da Administração Pública Perde eficácia 
Federal direta, autárquica e desde a ediçAo. 
fundacional, e dá outras 
providências. 

Altera a legislaçAo que rege o Não apreciada. 
Salário-EducaçAo, e dá outras Perde eficácia 
providências. desde a ediçAo. 

DispOe sobre amortizaçAo ' e Não apreciada. 
parcelamento de dividas oriundas Perde eficácia 
de contribuições sociais e outras desde a ediçAo. 
importâncias devidas ao Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre o reajuste do salário NA<> apreciada. 
mlnimd· . e dos beneficios da Petdé eficácia 
Previdência Social. desde a 'ediçAo. 

Cria . o Fundo de Garantia à Não apreciada. 
ExportaçAo - FGE, e dá outras Perde eficácia 
providências. desde a ediçAo. 

Altera dispositivos das Leis nOs NA<> apreciada. 
8.112, 'de 11 de dezembro de 1990, Perde eficácia 
8.460, de 17 de setembro de 1992, e desde a ediçAo. 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e 
dá outras providências. 
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1.575-4, public. 564/97-CN 
em 29-9-97 (nO 1.088/97, 

na origem) 

1.57~, public. 565/97-CN 
em 29-9-97 (nO 1.089/97, 

na origem) 

1.584-1, public. 566197-CN 
em 2-10-97 (nO 1.091/97, 

na origem) 

1.534-10, public. 568197-CN 
em 3-10-97 (nO 1.106197, 

na origem) 

1.537-43, public. 569/97-CN 
em 3-10-97 (nO 1.107/97, 

na origem) 

1.538,.45 public. . 570197 -Ct,l , 
em 3-10-9.7 .. ' (nO 1.108197, 

na origem) 

... 

1.539-36, public. 571/97-CN 
em 3-10-97 (nO 1.109/97, 

na origem) 

\ 

DispOe sobre normas e condiçOes NAo apreciada. 
gerais de proteção ao trabalho Perde eficácia 
portuário, institui multas pela desde a ediçao. 
inobservancia de seus preceitos, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre a extinção dos órgAos NAo apreciada. 
que menciona e dá outras Perde eficácia 
providências. desde a ediçao. 

Autoriza a UniAo a receber em NAo apreciada. 
valores mobiliários os dividendos e Perde eficãcia 
juros sobre o capital próprio a serem desde a ediçao. 
pagos por entidades de cujo capital 
o Tesouro Nacional participe. 

DispOe sobre o número de Cargos NAo apreciada. 
de Direção e Funções Gratificadas Perde eficãcia 
das InstituiçOes Federais de Ensino desde a ediçao. 
Superior e dos Centros Federais de 
EducaçAo Tecnológica e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a base de cálculo da NAo apreciada. 
Contripu~ para o Programa de Perde ~ficácia 
Integração Social - PIS devida pelas desde a ediçao. 
pessoas jurfdicas a que se refere o 
§ 1° do arl 22 da Lei nO 8.212, de 24 
de julho , de , 1991, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a Nota do Tesouro NAo apreciada. 
Nacional - NTN e sua utilizaçAo para Perde eficécia 
aquisiçao de bens e direitos desde a ediçao. 
alienados no ambito do Programa 
Nacional de Desestatizaçao - PND, 
de que trata a Lei nO 9.491, de 9 de 
setembro de 1997, consolidando as 
~s. ~b~ a matéria constantes 
da Lei n° 8.177, de 1° de março de 
1991, e da lei nO 8.249, de 24 de 
outubro de '991, e altera os arts. ~ 
e 3° da Lei nO 8.249191. 

DispOe sobre a participação dos NAo apreciada. 
trabalhadores nos lucros ou Perde eficácia 
resultados da empresa e dá outras desde a edlçAo. 
providências. 
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1.540-29, public. 572/97-CN 
em 3-10-97 (nO 1.110197, 

na origem) 

1.542-27, public. 573197-CN 
em 3-10-97 (n° 1.111/97, 

na origem) 

1.543-27, public. 574/97-CN 
em 3-10-97 (nO 1.112/97, 

na origem) 

1.546-24, public. 575/97-CN 
em 3-10-97 (nO 1.113/97, 

na origem) 

1.547-35, public. 576197-CN 
em 3-10-97 (nO 1.114/97, 

na origem) 

1.548-36, public. 577/97-CN 
em 3-10-97 (nO 1.121/97, 

na origem) 

1.550-44, public. 578197-CN 
em 3-10-97 (n° 1.115/97, 

na origem) 

1.551-27, public. 579/97-CN 
em 3-10-97 (nO 1.116/97, 

na origem) 

DispOe sobre medidas NAo apreciada. 
complementares ao Plano Real e dá Perde eficâcia 
outras providências. desde a ediçAo. 

DispOe sobre o cadastro Informativo NAo apreciada. 
dos créditos nAo quitados de OrgAos Perde eficãcia 
e entidades federais, e dá outras desde a ediçAo. 
providências. 

DispOe sobre o número de cargos NAo apreciada. 
de Natureza Especial, de cargos do Perde eficâcia 
GrupcrDireçAo e Assessoramento desde a ediçAo. 
Superiores e de FunçOes de 
Confiança existentes nos 6rgAos da 
AdministraçAo Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre as contribuiç6es para NAo apreciada. 
os Programas de IntegraçAo Social Perde eficâcia 
e de FormaçAo do PatrimOnio do desde a ediçAo. 
Servidor Público - PISlPASEP, e dá 
outras providências. 

Cria a GratificaçAo de Desempenho NAo apreciada. 
de Atjvidade de Fiscalizaçlo, a Perde eficãcia 
Gratificaçao de Desempenho de desde a ediçAo. 
Atividade de Proteçao ao voa, e dá 
outras providências. 

Cria a GratificaçAo de Desempenho Nao apreciada. 
e Produtividade - GDP das Perde eficãcia 
atividades de finanças, controle, desde a ediçAo. 
orçamento e planejamento, e dá 
outras providências. 

Organiza e disciplina os Sistemas NAo apreciada. 
de Controle Interno e de Perde eficãcia 
Planejamento e de Orçamento do desde a ediçAo. 
Podei: Executivo, e dá outras 
providências. 

Altera a legislaçAo referente ao Nao apreciada. 
Adicional ao Frete para a Perde eficácia 
RenovaçAo da Marinha Mercante - desde a ediçAo. 
AFRMM e ao Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, e dá outras 
providências. 
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1.555-15, public. 581/97-CN 
em 3-10-97 (na 1.118/97, 

na origem) 

1.574-5, public. 582197-CN 
em 3-10-97 (na 1.119/97, 

na origem) 

1.577-4, public. 
em 3-10-97 

583/97-CN 
(na 1.120/97, . 
na origem) 

1.463-18, public. . 588197-CN 
em 10-10-97 (na 1.151/97, 

na origem) 

1.469-23, publiC. 'S89197-CN 
em 10-10-97 (no ·1.152/97, 

na origem) 

1.473-36, public . . '590/97-'CN 
em 10-10-97 (na 1.153/97, 

na origem) 

DispOe sobre a emissAo de Notas 
do Tesouro Nacional - NTN 
destinadas a aumento de capital do 
Banco do Brasil SA, e dá outras 
providências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir NA<> apreciada. 
ao Orçamento Fiscal da UniAo, em Perde eficácia 
favor do Ministério dos Transportes, desde a ediçAo. 
crédito extraordinário até o limite de 
R$ 106.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

DispOe sobre a concessAo de NA<> apreciada. 
financiamento vinculado à Perde eficácia 
exportaçAo de bens ou serviços desde a ediçAo. 
nacionais. 

Altera a redaçAo dos arts. 2", 6",~, NA<> apreciada. 
11 e 12 da Lei na 8.629, de 25 de Perde eficácia 
fevereiro de 1993, acresce desde a ediçAo. 
dispositivo à- Lei na 8.437, de 30 de 
junho de 1992, ' e-dã-- outrás 
providências. 

DispOe sobre o reajuste do salário NAo apreciada. 
mlnimo e dos beneficios da Perde eficácia 
Previdência Social, altera allquotas desde a ediçAo. 
de cOntribuiçAo para a Seguridade 
Social e institui contribuiçAo para os 
servidores inativos da Uniao. 

Autoriza' a ·utilizaçao de recursos do NAo apreciada. 
Fundo dá Marinha Mercante - FMM, Perde eficácia 
em . favor da Companhia de desde a ediçAo. 
NavegaçAo Lloyd Brasileiro 
LLOYDBRÀS, e dá oútras 
providências. 

Dá nova redaçAo a dispositivos da NA<> apreciada. 
Lei na 8.742, ' de 7 de dezembro de Perde eficácia 
1993, que dispOe sobre a desde a ediçAo. 
organizaçao da Assistência Social, e 
dá outras providências. 
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1.475-32, public. 
em 10-10-97 

1.477-41, public. 
em 10-10-97 

1.479-33, public. 
em 10-10-97 

1.480-35, public. 
em 10-10-97 

1.482-41, public. 
em 10-10-97 

1.512-15, public. 
em 10-10-97 

591/97~N 

(n° 1.154/97, 
na origem) 

592197~N 
(nO 1.155197, 
na origem) 

593197~N 
(nO 1.156/97, 
na origem) 

594197~N 
(nO 1.157/97, 
na origem) 

595197~N 
(nO 1.158197, 
na origem) 

596197~N 
(n° 1.159/97, 
na origem) 

Altera as Leis nOs 8.019, de 11 de 
abril de 1990, e 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e dé!I outras 
providências. 

DispOe sobre o valor total anual das 
mensalidades escolares e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o pagamento dos 
servidores civis e militares do Poder 
Executivo Federal, inclusive suas 
autarquias e fundaçOes, bem como 
dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de 
economia mista, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos da Lei nO 8.911, 
de 11 de julho de 1994, para instituir 
os Décimos Incorporados, e dá 
outras providências. 

DispOe sobre as aUquotas de 
contribuiçao para o Plano de 
Seguridade Social do servidor 
público civil ativo e inativo dos 
Poderes da União, das autarquias e 
das fundaçOes públicas, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçAo aos arts. 2D da Lei 
nO 9.138, de 29 de novembro de 
1995, e 2D da Lei n° 8.427, de 27 de 
maio de 1992, que dispOem, 
respectivamente, sobre o crédito 
rural e sobre a concessao de 
subvençao econOmica nas 
operaçOes de crédito rural. 
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NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NA<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 



1.520-13, public. 597/97-CN 
em 10-10-97 (nO 1.160/97, 

na origem) 

1.535-10, public. 598197-CN 
em 10-10-97 (nO 1.161/97, 

na origem) 

1.549-35, public. 599/97-CN 
em 10-10-97 (nO 1.162/97, 

na origem) 

1.554-20, public. 6OO/97-CN 
em 10-10-97 (nO 1.163197, 

na origem) 

1.559-18, public. 601/97-CN 
em 10-10-97 (n° 1.164197, 

na origem) 

1.562-10, public. 602I97-CN 
em 10-10-97 (nO 1.165/97, 

na origem) 

1.567-8, public. 
em .10-10-97 

603l97-CN 
(nO 1.166/97, 
na origem) 

DispOe sobre a novação de dividas NAo apreciada. 
e responsabilidades do Fundo dI! Perde e~ 
CompensaçAo de Variaç6es desde a ediçao. 
Salariais - FCVS; altera o Decreto-
Lei nO 2.406, de 5 de janeiro de 
1988, e as Leis nOs 8.004, 8.100 e 
8.692, de 14 de março de 1990, 5 de 
dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre o Plano de carreira NAo apreciada. 
dos servidores do Banco Central do Perde e~ 
Brasil, e dá outras providências. desde a ediçao. 

Dispõe sobre a organização da NAo apreciada. 
Presidência da República e dos Perde eficácia 
Ministérios, e dá outras desde a ediçao. 
providências. 

Altera os arts. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e NAo apreciada. 
go da Lei nO 8.745, de 9 de Perde eficácia 
dezembro de 1993, que dispOe desde a ediçao. 
sobre a contrataçAo por tempo 
determinado para atender à 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público, e dá 
outras providências. 

Altera a . legislação do imposto de NAo apreciada. 
renda e da contribuiçao social sobre Perde eficácia 
o lucro. desde a ediçao. 

Define diretrizes e incentivos fiscais NAo apreciada. 
para o desenvolvimento regional e Perde e~ 
dá outras providências. desde a ediçao. 

DispOe sobre a regularizaçao, NAo apreciada. 
administraçao, aforamento e Perde e~ 
alienação· . de· . bens imóveis de desde a ediçao. 
domlnio da UniAo; altera dispositivos 
dos Decretos-Leis nOs 9.760, de 5 
de setembl"C' de· 1946, e 2.398, de 21 
de dezembro de 1987, regulamenta 
o § 2° do art. 49 do Ato das 
DisposiçOes Constitucionais 
Transitórias, e dá outras 
providências. 
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1.586-1, public. 604I97-CN 
em 10-10-97 (n° 1.167/97, 

na origem) 

1.591, public. 605/97-CN 
em 10-10-97 (nO 1.150/97, 

na origem) 

1.587-2, public. 606197-CN 
em 15-10-97 (n° 1.187/97, 

na origem) 

1.588-1, public. 607/97-CN 
em 15-10-97 (n° 1.188/97, 

na origem) 

1.592, public. 
em 16-10-97 

1.593, public. 
em 16-10-97 

611/97-CN 
(nO 1.194/97, 
na origem) 

612197-CN 
(nO 1.195/97, 
na origem) 

DispOe sobre a recuperaçao de NAo apreciada. 
haveres do Tesouro Nacional e do Perde eficãcia 
Instituto Nacional do Seguro Social desde a ediçAo. 
INSS e a utilizaçAo de Tltulos da 
Divida Pública, de responsabilidade 
do Tesouro Nacional, na quitaçAo de 
débitos com o INSS, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a qualificaçao de NAo apreciada. 
entidades como organizaçOes Perde eficácia 
sociais, a criaçAo do Programa desde a ediçAo. 
Nacional de PublicizaçAo, a extinçAo 
do Laboratório Nacional de Luz 
Sincrotron e da FundaçAo Roquette 
Pinto e a absorçAo de suas 
atividades por organizaçOes sociais, 
e dá outras providências. 

Institui as GratificaçOes de NAo apreciada. 
Desempenho de FunçAo Essenciallli Perde eficãcia 
Justiça - GFJ, de Atividade de desde a ediçAo. 
InfonnaçOes Estratégicas - GDI, de 
Atividade Fundiária - GAF, e 
Provisória - GP e dá outras 
providências. 

Cria carreiras no âmbito do Poder NAo apreciada. 
Executivo Federal, cria as Perde eficãcia 
GratificaçOes de Desempenho e desde a ediçAo. 
Eficiência - GDE e de Desempenho 
de . Atividade de Defesa 
Agropecuária - GDA e dá outras 
providências. 

Extingue a Companhia de NAo apreciada. 
NavegaçAo Uoyd Brasileiro - Perde eficãcia 
LLOYDBRAS e dá outras desde a ediçAo. 
providên~. 

lsenfa do Imposto de Importaçao e NAo apreciada. 
do Imposto sobre Produtos Perde eficãcia 
Industrializados partes e peças desde a. ediçAo. 
destinadas lli industrializaçAo de 
bens de informática a serem 
adquiridos pelo Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE. 
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1.531-11 , public. 613/97-CN 
em 18-10-97 (nO 1.202197, 

na origem) 

1.569-7, public. 614197-CN 
em 18-10-97 (nO 1.203/97, 

na origem) 

1.579-13, public. 615197-CN 
em 18-10-97 (nO 1.204/97, 

na origem) 

1.580-3, public. 
~ 18-10-97 

.. .. ~. • t. • 

616197-CN . 
(n° 1.205197, 

, na· origem) 

I; . ' ••• ; , •• 

• I I I' • • 

Altera dispositivos das Leis nOs Não apreciada. 
8.666, de 21 de junho de 1993, Perde eficãcia 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, desde a ediçao. 
9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996, 
autoriza o Poder Executivo a 
promover a reestruturaçAo da 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. -
ELETROBRÁS e de suas 
subsidiárias, e dá outras 
providências. 

Estabelece multa em operaçOes de Não apreciada. 
importaçao e dá outras Perde eficãcia 
providências. desde a ediçao. 

Altera a redaçAo dos arts, 14, 18, Não apreciada. 
34, 44 e 49 da Lei nO 9.082, de 25 Perde eficãcia 
de julho de 1995, dos arts. 19, 34, desde a ediçao. 
35 e § 4° doarl 53 da Lei nO 9.293, 
de 15 de julho de 1996, que 
dispOem, respectivamente, sobre as 
diretrizes para a elaboraçAo da lei 
orçamentária para os exerclcios de 
1996 e 1997. 

Autoriza · a Centrais Elétricas Não apreciada. 
,BraslJ8iras SA - ELETROBRÁS e a Perde eficãcia 
Uniao -a adquirirem açOes da desde a ediçao. 
Companhia Energética de Alagoas -
CEAl, da ComPanhia Energética do 
piaul , - CçPISA, da Centrais 
Elétricas. de . Rondônia SA -
CERON e ' da Companhia de 
Eletricidade . , do Aae 
,ELETROACRE,- . para efeito de 
incluslo , deSsas empresas no 
Prog~!M ' . Nacional de 
DesestatizaçAo - PNO, bem como o 
aU/Tl8nto, do capital social das 
Compan~ias Docas do Rio de 
Janeiro .- CORJ e Docas do Estado 
de SAó Paulo - COOESP, e dá 
outras providências. 
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1.594, pUblic. 
em 22-10-97 

624197-CN 
(nO 1.215197, 
na origem) 

1.507-25, public. 625197-CN 
em 24-10-97 (nO 1.226197, 

na origem) 

1.511-16, public. 626197-CN 
em 24-10-97 (nO 1.227/97, 

na origem) 

1.523-13, public. 627/97-CN 
em 24-10-97 (nO 1.228/97, 

na origem) 

1.524-13, public. 628/97-CN 
em 24-10-97 (nO 1.229/97, 

na origem) 

1.565-10, public. 629/97-CN 
em 24-10:.97 (nO 1.230/97, 

na origem) 

1.571-7, public. 630/97-CN 
em 24-10-97 (nO 1.231/97, 

na origem) 

1.572~, public. 631/97-CN 
em 24-10-97 (nO 1.232/97, 

na origem) 

Altera procedimentos relativos ao NAo apreciada. 
Programa Nacional de Perde eficácia 
DesestatizaçAo, de que trata a Lei nO desde a ediçAo. 
9.491, de 9 de setembro de 1997, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre medidas de NAo apreciada. 
fortalecimento do Sistema Perde eficácia 
Financeiro Nacional e dá outras desde a ediçAo. 
providências. 

Dá nova redaçAo ao art. 44 da Lei nO 
4.n1 , de 15 de setembro de 1965, e 
dispOe sobre a proibiçao do 
incremento da conversa0 de áreas 
florestais em áreas agrfcolas na 
regiao Norte e na parte Norte da 
regiao Centn:H>este, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos das Leis nOs 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho 
de 1991, e dá outras providências. 

DispOe sobre a extinçAo de cargos 
no âmbito da Administraçlo Pública 
Federal direta, alJtjrquica e 
fundaéional, e dê outras 
providências. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

Revogada pela 
MP nO 1.596-
14, public. em 
11-11-97. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

Altera a legislaçao que rege o Nao apreciada. 
salário-Educaçao, e dá outras PertJe eficácia 
proVidências. desde a ediçAo. 

DispOe sobre amortizaçAo e NAo apreciada. 
parcelamento de dividas oriundas Perde eficácia 
de contribuiçOes sociais e outras desde a ediçAo. 
importancias devidas ao Instituto 
Naéional do 'Seguro Social - INsS, e 
dá outras providências. . 

DispOe sobre o reajuste do salário NAo apreciada. 
mlnimo e dos beneficios da Perde eficácia 
Previdência Social. desde a ediçAo. 
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1.583-2, public. 632197-CN 
em 24-10-97 (nO 1.233/97, 

na origem) 

1.589-1, public. 633197-CN 
em 24-10-97 (nO 1.234/97, 

na origem) 

1.590-16, public. 634/97-CN 
em 24-10-97 (nO 1.235/97, 

na origem) 

1.573-13, public. 638/97-CN 
em 29-10-97 (n° 1.250/97, 

na origem) 

1.575.5, public. 639/97-CN 
em 29-10-97 (nO Ú51/97, 

na origem) 

1.576-5, pUblic. 
em 29-10-97 

,., I' , , 

1 .. 5*1 t P4blic.' 
em.J1-1Q-97 . .• 

640/97-CN 
(nO' Ü52/97, 
na origem) 

6~7-C,N ' . 
(nO 1.300/97, 
na origem) 

., .. ' " 

Cria o Fundo de Garantia à NAo apreciada. 
Exportaçao - FGE, e dá outras Perde eficácia 
providências. desde a ediçao. 

Altera dispositivos da Lei nO 8.313, NAo apreciada. 
de 23 de dezembro de 1991, e dá Perde eficácia 
outras providências. desde a ediçao. 

Estabelece mecanismos objetivando NAo apreciada. 
incentivar a reduçao da presença do Perde eficácia 
setor público estadual na atividade desde a ediçao. 
financeira bancária, dispOe sobre a 
privatizaçao de instituiçOes 
financeiras, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos das Leis nOs Revogada pela 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MP nO 1.595-
8.460, de 17 de setembro de 1992, e 14, public. em 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e 11-11-97. 
dá outras providências. 

Dispoe SObre normas e condiçOes NAo apreciada. 
gerais de proteçao ao trabalho Perde eficácia 
portuário, institui multas pela desde a ediçao. 
in~rv~~. de seus preceitos, e 
dá 0utr:as. p~vidências. 

DispOe SQt?re, a extinçAo dos 6rgAos NAo apreciada. 
que menciona e dá outras Perde eficácia 
nrovidênaas: . . . desde a ediçao. 

. 'DispOé: sobre o número de CargoS 
de Di~, e F,unçOes Gratificadas 
das InstituiçOes Federais de Ensino 
. Superior e dos Centros Federais de 
E<tl.l~. rei:õôiógica, e dá outras 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao . 

. .' :, P~v.~I)~~: . 
. , , 

I. I ' " .... . . . 

1.537-44, public. 
em 31-10-97 

68~/~7~N . , Qi!>~ .~~ Íl' !>ase de cálculo da NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

(nO 1.301/97, . . . Contribuiçao para o Programa de 
na origem) ... Integíaçao Social - PIS devida pelas 

pe~so.as jurldicas a que se refere o 
§ 1° do art. 22 da Lei nO 8.212, de 24 
de. julho de' 1991, e dá outras 
providências. 
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1.53846 public. 688197-CN 
em 31-10-97 (nO 1.302/97, 

na origem) 

1.539-37, public. 689/97-CN 
em 31-10-97 (nO 1.303197, 

na origem) 

1.540-30, public. 690197-CN 
em 31-10-97 (nO 1.304197, 

na origem) 

1.542-28, public. 691/97-CN 
em 31-10-97 (nO 1.305197, 

na origem) 

1.543-28, public. 692/97-CN 
em 31-10-97 (nO 1.306197, 

na origem) 

, , 

1.546-25, public. 693197-CN 
em 31-10-97 (nO 1.307/97, 

na origem) 

1.547-36, public. 694197-CN 
em 31-10-91 (nO 1.308197, 

na origem) 

DispOe sobre a Nota do Tesouro Nao apreciada. 
Nacional - NTN e sua utilizaçAo para Perde eficácia 
aquisiçao de bens e direitos desde a ediçao. 
alienados no. âmbito do PIOgrarna. 
Nacional de DesestatizaçAo - PND, 
de que trata a lei n° 9.491 , de 9 de 
setembro de 1997, consolidando as 
normas sobre a matéria constantes 
da lei n° 8.1n, de 1° de março de 
1991, e da lei nO 8.249, de 24 de 
outubro de 1991, e altera os arts. 2° 
e 3° da lei n° 8.249/91 . 

DispOe sobre a participaçAo dos N'kI apreciada. 
trabalhadores nos lucros ou Perde eficácia 
resultados da empresa e dá outras desde a ediçao. 
providências. 

DispOe sobre medidas Nao apreciada. 
complementares ao Plano Real e dá Perde eficácia 
outras providências. desde a ediçao. 

DispOe sobre o Cadastro Informativo NAo apreciada. 
dos créditos nao quitados de órgAos Perde eficácia 
e e.ntidades federais, e dá outras desde a ediçao. 
providências. 

DispOe sobre o número de cargos Nao apreciada. 
de Natureza Especial, de cargos do Perde eficâcia 
Grupo-Direçao e Assessoramento desde a ediçAo. 
Superiores e de FunçOes de 
Confiança existentes nos OrgAos da 
~m.if!istraçao Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre as contribuiçOes para Nao apreciada. 
os .P.rogramas de IntegraçAo Social Perde eficâcia 
e de . Formaçao do PatrimOnio do desde a ediçao. 
Servidor Público - PISlPASEP, e dá 
outras providências. 

Cria a Gratificaçao de Desempenho Nao apreciada. 
de Atividade de FiscalizaçAo - Perde eficácia 
GDAF, a GratificaçAo de desde a ediçao. 
Desempenho de Atividade de 
Proteçao ao voa. - GDACTA, e dá 
outras.providências. 
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1.548-37, public. 695/97-CN 
em 31-10-97 (nO 1.316/97, 

na origem) 

1.550-45, public. 696197-CN 
em 31-10-97 (n° 1.309/97, 

na origem) 

1.551-28, public. 697/97-CN 
em 31-10-97 (nO 1.310/97, 

na origem) 

1.553-21, public. 698/97-CN 
em 31-10-97 (nO 1.311/97, 

na origem) 

1.555-16, public. 699/97-CN 
em 31-10-97 (nO 1.312/97, 

na origem) 

1.574-6, public. 700/97-CN 
em 31 -10-97 (nO 1.313197, 

na origem) 

1.577-5, public. 701/97-CN 
em 31-10-97 (nO 1.315/97, 

na origem) 

Cria a Gratificaçlo de· Desempenho NAo apreciada. 
e Produtividade - GDP das Perde eficácia 
atividades de finanças, controle, desde a ediçAo. 
orçamento e planejamento, de 
Desempenho Diplomático - GDD, de 
Desempenho de Atividade de 
Chancelaria GOC e de 
Desempenho de Atividade de 
Ciência e Tecnologia - GOCT, e dá 
outras providências. 

Organiza e disciplina os Sistemas NAo apreciada. 
de Controle Interno e de Perde eficácia 
Planejamento e de Orçamento do desde a ediçAo. 
Poder Executivo, e dá outras 
providências. 

Altera a legislaçAo referente ao NAo apreciada. 
Adicional ao Frete para a Perde eficácia 
RenovaçAo da Marinha Mercante - desde a ediçAo. 
AFRMM e ao Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a emisslo de Notas NAo apreciada. 
do Tesouro Nacional - NTN Perde eficécla 
destinadas a aumento de capital do desde a ediçAo. 
Banco do Brasil SA, e dá outras 
providências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir. NAo apreciada. 
ao Orçamento Fiscal da Unilo, em Perde eficácia 
favor do Ministério dos Transportes, desde a ediçAo. 
crédito extraordinário até o limite de 
R$ 106.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

OispOe sobre a concessAo de NAo apreciada. 
financiamento vinculado à Perde eficácia 
exportaçAo de bens ou serviços desde a ediçAo. 
nacionais. 

Altera a redaçlo dos arts. 2", e-, "', NAo apreciada. 
11 e 12 da lei nO 8.629, de 25 de Perde eficácia 
fevereiro de 1993, acresce desde a ediçAo. 
dispositivo à lei nO 8.437, de 30 de 
junho de 1992, e dá outras 
providências. 
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1.584-2, public. 
em 31-10-97 

1.463-19, public. 
em 7-11-97 

1.469-24, public. 
em 7-11-97 

1.473-37, public. 
em 7-11-97 

1.475-33, public. 
em 7-11-97 

1.477-42, public. 
em 7-11-97 

1.479-34, public. 
em 7-11-97 

1.480-36, public. 
em 7-11-97 

'" ... , " 

702197-CN 
(nO 1.314/97, 
na origem) 

704/97-CN 
(n° 1.334/97, 
na origem) 

705/97-CN 
(nO 1.335/97, 
na origem) 

706/97-CN 
(nO 1.336/97, 
na origem) 

707/97-CN 
(n° 1.337/97, 
na origem) 

708l97-CN 
(nO 1.338/97, 
na origem) 

709/97-CN 
(n° 1.339/97, 
na origem) 

710/97-CN 
(n° 1.340/97, 
na origem) 

Autoriza a UniAo a receber em 
valores mobiliários os dividendos e 
juros sobre o capital próprio a serem 
pagos por entidades de cujo capital 
o Tesouro Nacional participe. 

DispOe sobre o reajuste do salário 
mlnimo e dos beneficios da 
Previdência Social, altera allquotas 
de contribuiçao para a Seguridade 
Social e institui contribuição para os 
servidores inativos da UniAo. 

Autoriza a utilizaçao de recursos do 
Fundo da Marinha Mercante - FMM, 
em favor da Companhia de 
Navegaçao Lloyd .Brasileiro 
LLOYDBRÂS, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçao a dispositivos da 
Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispOe sobre a 
organizaçao da Assistência Social, e 
dá outras providências. 

Altera as Leis nOs 8.019, de 11 de 
abril de 1990, e 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o valor total anual das 
mensalidades escolares e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o pagamento dos 
servidores civis e militares do Poder 
Executivo Federal, inclusive suas 
autarquias e fundaçOes, bem como 
dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de 
economia mista, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos da Lei nO 8.911, 
de 11 de julho de 1994, para instituir 
os Décimos Incorporados, e dá 
outras providências. 
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NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

Revogada pela 
MP nO 1.599-
38, public. em 
12-11-97. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

NAo apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 



1.482-42, public. 
em 7-11-97 

1.512-16, public. 
em 7-11-97 

1.520-14, public. 
em 7-11-97 

1.535-11, public. 
em 7-11-97 

1.549-36, public. 
em 7-11-97 

1.554-21, public. 
em 7-11-97 

711/97-CN 
(nO 1.341/97, 
na origem) 

712197-CN 
(nO 1.342/97, 
na origem) 

713/97-CN 
(nO 1.343/97, 
na origem) 

714/97-CN 
(n° 1.344/97, 
na origem) 

715197-CN 
(n° 1.351/97, 
na origem) 

716197-CN 
(nO 1.345/97, 
na origem) 

DispOe sobre as allquotas de 
contribuiçao para o Plano de 
Seguridade Social do servidor 
público civil ativo e inativo dos 
Poderes da Uniao, das autarquias e 
das fundaçOes públicas, e da outras 
providências. 

Da nova redaçao aos arts. 2° da Lei 
n° 9.138, de 29 de novembro de 
1995, e 1°, 2° e 3° da Lei nO 8.427, 
de 27 de maio de 1992, que 
dispOem, respectivamente, sobre o 
crédito rural e sobre a concessao de 
subvençao econOmica nas 
operaçOes de crédito rural. 

DispOe sobre a novaçao de dividas 
e responsabilidades do Fundo de 
Compensaçao de VariaçOes 
Salariais - FCVS; altera o Decreto
Lei nO 2.406, de 5 de janeiro de 
1988, e as Leis nOs 8.004, 8.100 e 
8.692, de 14 de março de 1990, 5 de 
dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e da outras 
providências. 

DispOe sobre o Plano de Carreira 
dos servidores do Banco Central do 
Brasil, e da outras providências. 

DispOe sobre a organizaçao da 
Presidência da República e dos 
Ministérios, e da outras 
providências. 

Altera os arts. ~, 3°, 4°, 5°, 6°, ~ e 
go da Lei nO 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993, que dispOe 
sobre a contrataçao por tempo 
determinado para atender à 
necessidade temporlllria de 
excepcional interesse público, e da 
outras providências. 
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Na<> apreciada. 
Perde eficacia 
desde a ediçao. 

Na<> apreciada. 
Perde eficacia 
desde a ediçao. 

Na<> apreciada. 
Perde eficacia 
desde a ediçao. 

Na<> apreciada. 
Perde eficacia 
desde a ediçao. 

Na<> apreciada. 
Perde eficacia 
desde a ediçao. 

Na<> apreciada. 
Perde eficacia 
desde a ediçao. 



I 

1.559-19, public. 
em 7-11-97 

1.562-11, public. 
em 7-11-97 

1.567-9, public. 
em 7-11-97 

717/97-CN 
(nO 1.346/97, 
na origem) 

718197-CN 
(nO 1.347/97, 
na origem) 

719/97-CN 
(nO 1.348197, 
na origem) 

1.586-2, public. 720/97-CN 
em 7-11-97 (nO 1.349/97, 

na origem) 

1.591-1, public. 721/97-CN 
em 7-11-97 l (nO 1.350/97, 

na origem) 

Altera a legislaçAo do imposto de 
renda e da contribuiçAo social sobre 
o lucro. 

Define diretrizes e incentivos fiscais 
para o desenvolvimento regional e 
dá outras providências. 

DispOe sobre a regularizaçAo, 
administraçaa, aforamento e 
alienaçAo de bens imóveis de 
domlnio da Uniao, altera dispositivos 
dos Decretos-Leis nOs 9.760, de 5 
de setembro de 1946, e 2.398, de 21 
de dezembro de 1987, regulamenta 
o § 2D do art 49 do Ato das 
DisposiçOes Constitucionais 
Transitórias, e dá outras 
providências. 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçao. 

Na<> apreciada. 
Perde eficácia 
desde a ediçAo. 

DispOe sobre a recuperaçAo de Na<> apreciada. 
haveres do Tesouro Nacional e do Perde eficácia 
Instituto Nacional do Seguro Social - desde a ediçao. 
INSS e a utilizaçAo de Tltulos da 
Olvida Pública, de responsabilidade 
do Tesouro Nacional, na quitaçao de 
débitos com o INSS, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a qualificaçao de Na<> apreciada. 
entidades como organizações Perde eficácia 
sociais, a criaçAo do programa desde a ediçao. 
Nacional de PublicizaçAo, a extinçao 
Laboratório Nacional de Luz 
Sincrotron e da FundaçAo Roquette 
Pinto e a absorçao de suas 
atividades por organi=açOes sociais, 
e dá outras providências. 
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1.595-14, public. 722/97-CN 
em 11-11-97 (nO 1.352/97, 

na origem) 

1.596-14, public. 723/97-CN 
em 11-11-97 (n° 1.353/97, 

na origem) 

1.597, public. 
em 11-11-97 

724/97-CN 
(nO 1.354/97, 
na origem) 

Altera dispositivos das Leis n"s 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
8.460, de 17 de setembro de 1992, e 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e 
dá outras providências. 

Altera dispositivos das Leis n"s 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho 
de 1991 , e dá outras providências. 

DispOe sobre recursos nao 
reclamados correspondentes às 
contas de depósitos nao 
recadastrados, e dá outras 
providências. 
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Parecer Oral -
Admissibilidade 

Parecer nO 
52/97-CN 
de Mérito 

(DSF 29-11-97) 
PLV nO 12/97 
Relator: Dep. 

Sandro Mabel. 

Convertida na 
Lei nO 9.527 
de 10-12-97 

(DO 11-12-97) 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

Parecer nO 
53197-CN 
de Mérito 

(DSF 29-11-97) 
PLV nO 13197 
Relator: Sen. 
José Fogaça. 

Convertida na 
Lei n° 9.528 
de 10-12-97 

(DO 11-12-97) 

Parecei' Oral -
Admissibilidade 

Parecern· 
32/97-CN 
de Mérito 

(DSF 21-11-97) 
Relator: Sen. 
EIcio Alvares. 

Convertida na 
Lei nO 9.526 
de 8-12-97 

(DO 9-12-97) 



1.598, public. 
em 12-11-97 

725197-CN 
(nO 1.367/97, 
na origem) 

1.599-38, public. 726197-CN 
em 12-11-97 (nO 1.368197, 

na origem) 

1.600, public. 
em 12-11-97 

727/97-CN 
(nO 1.369/97, 
na origem) 

DispOe sobre exportaçao indireta e Parecer Oral -
dê outras providências. Admissibilidade 

Parecer nO 
34197-CN 
de Mérito 

Dê nova redaçAo a dispositivos da 
Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispOe sobre a 
organizaçAo da Assistência Social, e 
dê outras providências. 

DispOe sobre a utilizaçAo dos 
dividendos e do superávit financeiro 
de fundos e de entidades da 
AdministraçAo Pública Federal 
indireta, e dê outras providências. 
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(DSF 27-11-97) 
PLV n° 8/97 

Relator: Cep. 
Luis Roberto 

Ponte. 

Convertida na 
Lei n° 9.529 
de 10-12-97 

(DO 11-12-97) 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

Parecer nO 
40/97-CN 
de Mérito 

(DSF 27-11-97) 
PLV nO 9/97 

Relator: Cep. 
José Lourenço 

Nao apreciada. 
Perde efiCé~cia 
desde a ediçao. 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

Parecer nO 
41/97-CN 
de Mérito 

(DSF 28-11-97) 
PLV n° 10/97 
Relator: Sen. 

Vilson 
Kleinobing. 

Convertida na 
Lei nO 9.530 
de 10-12-97 

(DO 11-12-97) 



1.601, public. 
em 12-11-97 

728197~N 
(nO 1.31OJ97, 
na~m) 

1.531-12, public. 729197~N 
em 14-11-97 (nO 1.381/97, 

na origem) 

1.569-8, public. 730/97~N 
em 14-11-97 (nO 1.382/97, 

na origem) 

1.57P-14, public. 731/97-CN 
em 14-11-97 (nO 1.383/97, 

na origem) 

Cria o Fundo de Garantia para Parecer Oral -
PromoçAo da Competitividade - Admissibilidade 
FGPC, e dá outras providências. Parecer nO 

51/97~N 

de Mérito 
(OSF 28-11-97) 

PLVno 11/97 
Relator. Sen. 
José Roberto 

Arruda. 

Convertida na 
Lei nO 9.531 
de 10-12-97 

(DO 11-12-97) 

Altera dispositivos das Leis nOs NAo apreciada. 
8.666, de 21 de junho de 1993, Perde eficácia 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, desde a ediçAo. 
9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996, 
auloriza o Poder Executivo a 
promover a , reestruturaçao da 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. -
ELETROBRÁS e de suas 
.dbsidiérias, e dá outras 
providências. 

Estabelece multa em operaçOes de NAo apreciada. 
importaçao e (tá outras Perde eficácia 
providências. ,desde a ediçAo. 

Altera a redaçao dos arts. 14, 18, Na<> apreciada. 
34, 44 e 49 da Lei nO 9.082, de 25 Perde eficácia 
de julho de 1995, dos arts. 19, 34, desde a ediçAo. 
35 e § 4° do art. 53 da Lei nO 9.293, 
de 15 de julho de 1996, que 
dispOem, respectivamente, sobre as 
diretrizes para a elaboraçao da lei 
orçamentária para os exerclcios de 
1996 e 1997. 
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1.580-4, public. 
em 14-11-97 

1.587-3, public. 
em 14-11-97 

1.588-2, public. 
em 14-11-97 

732197-CN 
(nO 1.384197, 
na origem) 

733197-CN 
(nO 1.385197, 
na origem) 

734197-CN 
(nO 1.386197, 
na origem) 

1.592-1 , public. 735197-CN 
em 14-11-97 (nO 1.387/97, 

na origem) 

1.593-1, public. 736197-CN 
em 14-11-97 (n01.388/97, 

na origem) 

Autoriza a Centrais Elétricas NA<> apreciada. 
Brasileiras SA - ELETROBRÁS e a Perde efictlcia 
UniA<> a adquirirem açOes da desde a ediçao. 
Companhia Energética de Alagoas -
CEAL, da Companhia energética do 
Piaul - CEPISA, da Centrais 
Elétricas de Rondonia SA -
CERON e da Companhia de 
Eletricidade do Aae 
ELETROACRE, para efeito de 
inclusao dessas empresas no 
Programa Nacional de 
DesestatizaçAo - PNO, bem como o 
aumento do capital social das 
Companhias Docas do Rio de 
Janeiro - CORJ e Docas do Estado 
de sao Paulo - COOESP, e dá 
outras providências. 

Institui as GratificaçOes de NA<> apreciada. 
Desempenho de FunçAo Essencial à Perde efictlcia 
Justiça - GFJ, de Atividade de desde a ediçao. 
InformaçOes Estratégicas - GOl, de 
Atividade Fundiária - GAF, e 
Provisória - GP, e dá outras 
providências. 

Cria carreiras no Ambito do Poder NA<> apreciada. 
Executivo Federal, cria as Perde efictlcia 

. Gratificaç6es de Desempenho e desde a ediçao. 
Eficiência - GOE e de Desempenho 
de Atividade de Defesa 
Agropecuária - GOA e dá outras 
providências. 

Extingue a Companhia de NA<> apreciada. 
NavegaçAo Lloyd Brasileiro - Perde efictlcia 
LLOYOBRAS e dá outras desde a ediçao. 
providências. 

Isenta do Imposto de ImportaçAo e Não apreciada. 
do Imposto sobre Produtos Perde eficácia 
Industrializados partes e peças desde a ediçao. 
destinadas à industrializaçao de 
bens de informática a serem 
adquiridos pelo Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE. 
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1.602, public. 
em 17-11-97 

737/97-CN 
(n° 1.389/97, 
na origem) 

1.507-26, public. 738197-CN 
em 21-11-97 (nO 1.415/97, 

na origem) 

1.511-17, public. 739/97-CN 
em 21-11-97 (nO 1.416/97, 

na origem) 

1.524-14, public. 740/97-CN 
em 21-11-97 (nO 1.417/97, 

na origem) 

1.565-11 , public. 741/97-CN 
em 21-11-97 (n° 1.418197, 

na origem) 

1.571-8, public. 742/97-CN 
em 21-11-97 (nO 1.419/97, 

na origem) 

Altera a legislaçao tributária federal 
e dá outras providências. 

DispOe sobre medidas de 
fortalecimento do Sistema 
Financeiro Nacional e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçaeJ ao art. 44 da lei nO 
4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
dispOe sobre a proibiçao do 
incremento da conversa0 de áreas 
lIorestais em áreas agrfcolas na 
regiao Norte e na parte Norte da 
regiAo Centro-Oeste, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a extinçao de cargos 
no âmbito da Administraçao Pública 
Federal direta, autárquica e 
fundacional, e dá outras 
~rovidências. 

Altera a legislaçAo que rege o 
Salârio-Educaçao, e dá outras 
providências. 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 3-12-97) 
PlV nO 14/97 
Relator: Cep. 

Roberto Brant. 

Convertida na 
lei nO 9.532 
de 10-12-97 

(DO 11-12-97) 

Revogada pela 
MP nO 1.604-
27, public. em 
12-12-97. 

Revogada pela 
MP nO 1.605-
18, public. em 
12-12-97. 

Revogada pela 
MP nO 1.606-
15, public. em 
12-12-97. 

Revogada pela 
MP n° 1.607-
12, public. em 
12-12-97. 

DispOe sobre amortizaçaeJ e Revogada pela 
parcelamento de dividas oriundas MP nO 1.608-9, 
de contribuiçOes sociais e outras public. em 
importancias devidas ao Instituto 12-12-97. 
Nacional do Seguro Social - INSS, e 
dá outras providências. 
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1.572-7, public. 
em 21-11-97 

1.583-3, public. 
em 21-11-97 

1.589-2, public. 
em 21-11-97 

743/97-CN 
(n" 1.420/97, 
na origem) 

744/97-CN 
(nO 1.421/97, 
na origem) 

745/97-CN 
(nO 1.422/97, 
na origem) 

1.590-17, public. 746/97-CN 
em 21 -11-97 (nO 1.423/97, 

na origem) 

1.594-1, public. 747/97-CN 
em 21-11-97 (nO 1.424/97, 

na origem) 

1.534-12, public. 749/97-CN 
em 28-11-97 (nO 1.452/97, 

na origem) 

1.537-45, public. 750/97-CN 
em 28-11-97 (nO 1.453/97, 

na origem) 

DispOe sobre o reajuste do salário 
mlnimo e dos beneficios da 
Previdência Social. 

Cria o Fundo de Garantia á 
Exportaçao - FGE, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos da Lei n° 8.313, 
de 23 de dezembro de 1991, e dá 
outras providências. 

Revogada pela 
MP nO 1 .~, 

public. em 
12-12-97. 

Revogada pela 
MP nO 1.610-4, 
public. em 
12-12-97. 

Revogada pela 
MP nO 1.611-3, 
public. em 
12-12-9.7 

Estabelece mecanismos objetivando Revogada pela 
incentivar a reduçao da presença do MP nO 1.612-
setor público estadual na atividade 18, public. em 
financeira bancária, dispOe sobre a 12-12-97. 
privatizaçao de instituiçOes 
financeiras, e dá outras 
providências. 

Altera procedimentos relativos ao Revogada pela 
Programa Nacional de MP nO 1.613-2, 
Desestatizaçao, de que trata a Lei n° public. em 
9.491, de 9 de setembro de 1997, e 12-12-97. 
dá outras providências. 

DispOe sobre o número de cargos Revogada pela 
de Direçao e FunçOes Gratificadas MP n° 1.616-
das InstituiçOes Federais de Ensino 13, public. em 
Superior e dos Centros Federais de 15-12-97. 
Educaçao Tecnológica, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a base de cálculo da Revogada pela 
Contribuição para o Programa de MP nO 1.617-
Integraçao Social - PIS devida pelas 46, public. em 
pessoas jurldicas a que se refere o 15-12-97. 
§ 1° do art 22 da Lei nO 8.?12, de 24 
de julho de 1991, e / dá outras 
providências. 
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1.538-47 public. 751/97-CN 
em 28-11-97 (nO 1.454/97, 

na origem) 

1.539-38, public. 752/97-CN 
em 28-11-97 (nO 1.455/97, 

na origem) 

1.540-31, public. 753/97-CN 
em 28-11-97 (nO 1.456/97, 

na origem) 

1.542-29, public. 754/97-CN 
em 28-11-97 (nO 1.457/97, 

na origem) 

1.543-29, public. 755/97-CN 
em 28-11-97 (nO 1.458197, 

na origem) 

1.546-26, pUblic. 756/97-CN 
em 28-11-97 (nO 1.459/97, 

na origem) 

DispOe sobre a Nota do Tesouro Revogada pela 
Nacional- NTN e sua utilizaçlo para MP n° 1.618-
aquisiçao de bens e direitos 48, public. em 
alienados no Ambito do Programa 15-12-97. 
Nacional de DesestatizaçAo - PND, 
de que trata a Lei n° 9.491, de 9 de 
setembro de 1997, consolidando as 
normas sobre a matéria constantes 
da Lei nO 8.177, de 1° de março de 
1991, e da Lei nO 8.249, de 24 de 
outubro de 1991, e altera os arts. 2° 
e 3° da Lei nO 8.249/91 . 

DispOe sobre a participaçao dos 
trabalhadores nos lucros ou 
resultados da empresa e dá outras 
providências. 

DispOe sobre medidas 
complementares ao Plano Real e dá 
outras providências. 

DispOe sobre o Cadastro Informativo 
dos créditos nAo quitados de OrgAos 
e entidades federais, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o número de cargos 
de Natureza Especial, de cargos do 
Grupc:H>ireçAo e Assessoramento 
Supe~ e de FunçOes de 
Confiança existentes nos 6rgAos da 
Administraçao Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre as contribuiçOes para 
os Programas de Integraçao Social 
e de FormaçAo do PatrimOnio do 
Servidor Público - PISlPASEP, e dá 
outras providências. 
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Revogada pela 
MP nO 1.619-
39, public. em 
15-12-9.7 

Revogada pela 
MP nD 1.620-
32, public. em 
15-12-97. 

Revogada pela 
MP n° 1.621-
30, public. em 
15-12-97. 

Revogada pela 
MP nD 1.622-
30, public. em 
15-12-97. 

Revogada pela 
MP nO 1.623-
27, public. em 
15-12-97. 
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1.547-37, public. 
em 28-11-97 

1.548-38, public. 
em 28-11-97 

1.550-46, public. 
em 28-11-97 

1.551-29, public. 
em 28-11-97 

1.553-22, public. 
em 28-11-97 

1.555-17, public. 
em 28-11-97 

1.574-7, public. 
em 28-11-97 

757/97-CN 
(nO 1.460/97, 
na origem) 

758197-CN 
(nO 1.461/97, 
na origem) 

759/97-CN 
(n° 1.462/97, 
na origem) 

760/97-CN 
(nO 1.463/97, 
na origem) 

761/97-CN 
(n° 1.464/97, 
na origem) 

762/97-CN 
(nO 1.465/97, 
na origem) 

763197-CN 
(nO 1.466/97, 
na origem) 

Cria a Gratificaçao de Desempenho Revogada pela 
de Atividade de Fiscalizaçao - MP nO 1.624-
GDAF, a GratificaçAo de 38, public. em 
Desempenho de Atividade de 15-12-97. 
Proteçao ao VOo - GDACTA, e dá 
outras providências. 

Cria a Gratificaçao de Desempenho Revogada pela 
e Produtividade GDP das MP nO 1.625-
atividades de finanças, controle, 39, public. em 
orçamento e planejamento, de 15-12-97. 
Desempenho Diplomático - GDD, de 
Desempenho de Atividade de 
Chancelaria - GDC e Desempenho 
de Atividade de Ciência e 
Tecnologia - GDCT, e dá outras 
providências. 

Organiza e disciplina os Sistemas Revogada pela 
de Controle Intemo e de MP nO 1.626-
Planejamento e de Orçamento do 47, public. em 
Poder Executivo, e dá outras 15-12-97. 
providências. 

Altera a legislaçao referente ao Revogada pela 
Adicional ao Frete para a MP nO 1.627-
Renovaçao da Marinha Mercante - 30, public. em 
AFRMM e ao Fundo da Marinha 15-12-97. 
Mercante - FMM, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a emissao de Notas Revogada pela 
do Tesouro Nacional NTN MP nO 1.615-
destinadas a aumento de capital do 23, public. em 
Banco do Brasil S.A., e dá outras 12-12-97. 
providências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir Revogada pela 
ao Orçamento Fiscal da Uniao, em MP n° 1.628-
favor do Ministério dos Transportes, 18, pUblic. em 
crédito extraordinário até o limite de 15-12-97. 
R$ 106.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

DispOe sobre 
financiamento 
exportaçao de 
nacionais. 
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a concessao de 
vinculado á 

bens ou serviços 

Revogada pela 
MP nO 1.629-8, 
public. em 
15-12-97. 



1.575-6, public. 
em 28-11-97 

1.576-6, public. 
em 28-11-97 

1.577-6, public. 
em 28-11-97 

1.584-3, public. 
em 28-11-97 

1.603, public. 
em 28-11-97 

764197-CN 
(nO 1.467/97, 
na origem) 

765197-CN 
(nO 1.468197, 
na origem) 

766197-CN 
(n° 1.469/97, 
na origem) 

767/97-CN 
(nO 1.470197, 
na origem) 

768197-CN 
(nO 1.471/97, 
na origem) 

1.463-20, public. 769/97-CN 
em 5-12-97 (nO 1.482/97, 

na origem) 

1.469-25, public. 770/97-CN 
em 5-12-97 (nO 1.483197, 

na origem) 

1.475-34, public. 771/97-CN 
em 5-12-97 (n° 1.484/97, 

na origem) 

DispOe sobre normas e condiçOes 
gerais de proteção ao trabalho 
portuário, institui multas pela 
inobservância de seus preceitos, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre a extinçao dos órgaos 
que menciona e dá outras 
providências. 

Altera a redaçao dos arts. ~, SO, ?D, 
11 e 12 da lei nO 8.629, de 25 de 
fevereiro de 1993, acresce 
dispositivo li lei nO 8.437, de 30 de 
junho de 1992, e dá outras 
providências. 

Autoriza a União a receber em 
valores mobiliários os dividendos e 
juros sobre o capital próprio a serem 
pagos por entidades de cujo capital 
o Tesouro Nacional participe. 

Acresce parágrafos ao art. 18 da lei 
nO 9.293, de 15 de julho de 1996, 
que dispOe sobre as diretrizes para 
a elaboraçao da lei orçamentária 
para o exerclcio de 1997. 

Revogada pela 
MP nO 1.630-7, 
public. em 
15-12-9.7 

Revogada pela 
MP nO 1.631-7, 
public. em 
15-12-97. 

Revogada pela 
MP nO 1.632-7, 
public. em 
15-12-97. 

Revogada pela 
MP nO 1.633-4, 
public. em 
15-12-97. 

Revogada pela 
MP nO 1.579-
15, public. em 
12-12-97. 

DispOe sobre o reajuste do salário Em tramitação. 
mlnimo e dos beneficios da 
Previdência Social, altera allquotas 
de contribuição para a Seguridade 
Social e institui contribuição para os 
servidores inativos da UniAo. 

Autoriza a utilização de recursos do Em tramitação. 
Fundo da Marinha Mercante - FMM, 
em favor da Companhia de 
Navegação lloyd Brasileiro 
llOYDBRÂS, e dá outras 
providências. 

Altera as leis nOs 8.019, de 11 de Em tramitação. 
abril de 1990, e 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e dá outras 
providências. 
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1.477-43, public. 772197.{;N 
em 5-12-97 (nO 1.485197, 

na origem) 

1.479-35, public. 773197.{;N 
em 5-12-97 (nO 1.486197, 

na origem) 

1.480-37, public. 774197.{;N 
em 5-12-97 (nO 1.495197, 

na origem) 

1.482-43, public. 775197.{;N 
em 5-12-97 (nO 1.487/97, 

na origem) 

1.512-17, public. 776/97'{;N 
em 5-12-97 (nO 1.496/97, 

na origem) 

1.520-15, public. 777/97'{;N 
em 5-12-97 (nO 1.488/97, 

na origem) 

1.535-12, public. 778/97'{;N 
em 5-12-97 (nO 1.489/97, 

na origem) 

DispOe sobre o valor total anual das Em tramitaçao. 
mensalidades escolares e da outras 
providências. 

DispOe sobre o pagamento dos Em tramitaçao. 
servidores civis e militares do Poder 
Executivo Federal, inclusive suas 
autarquias e fundaçOes, bem como 
dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de 
economia mista, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos da Lei n° 8.911 , Em tramitaçao. 
de 11 de julho de 1994, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre as allquotas de Em tramitaçao. 
contribuiçao para o Plano de 
Seguridade Social do servidor 
público civil ativo e inativo dos 
Poderes da UniA<>, das autarquias e 
das fundaçOes públicas, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçAo aos arts. ~ da Lei Em tramitaçao. 
nO 9.138, de 29 de novembro de 
1995, e 1°, ~ e 3° da Lei nO 8.427, 
de 27 de maio de 1992, que 
dispOem, respectivamente, sobre o 
crédito rural e sobre a concessão de 
subvençAo econômica nas 
operaçOes de crédito rural. 

DispOe sobre a novaçao de dividas Revogada pela 
e responsabilidades do Fundo de MP nO 1.635-
Compensaçao de VariaçOes 16, public. em 
Salariais - FCVS; altera o Decreto- 15-12-97. 
Lei n° 2.406, de 5 de janeiro de 
1988, e as Leis nOs 8.004, 8.100 e 
8.692, de 14 de março de 1990, 5 de 
dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o Plano de Carreira Em tramitaçao. 
dos servidores do Banco Central do 
Brasil, e dá outras providências. 
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1.549-37, public. 779/97-CN 
em 5-12-97 (nO 1.497/97, 

na origem) 

1.554-22, public. 780/97-CN 
em 5-12-97 (n° 1.490/97, 

na origem) 

1.559-20, public. 781/97-CN 
em 5-12-97 (nO 1.491/97, 

na origem) 

1.562-12, public. 782/97-CN 
em 5-12-97 (nO 1.492/97, 

na origem) 

1.567-10, public. 783/97-CN 
em 5-12-97 (nO 1.493/97, 

na origem) 

1.586-3, pUblic. 784/97-CN 
em 5-12-97 (nO 1.494/97, 

na origem) 

OispOe sobre a organizaçAo da Em tramitaçao. 
Presídência da República e dos 
Ministérios, e dá outras 
provídências. 

Altera os arts. ~, 3°, 4°, 5°, 6", 7° e Em tramitaçAo. 
go da Lei n° 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993, que dispOe 
sobre a contrataçao por tempo 
determinado para atender ti 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público, e dá 
outras provídências. 

Mera a legislaçao do imposto de Em tramitaçao. 
renda e da contribuiçAo social sobre 
o lucro. 

Define diretrizes e incentivos fiscais 
para o desenvolvimento regional e 
dá outras providências. 

OispOe sobre a regularizaçao, 
administraçAo, aforamento e 
alienaçAo de bens imóveis de 
domlnio da Unia<>, altera dispositivos 
dos Oecretos-Leis nOs 9.760, de 5 
de setembro de 1946, e 2.398, de 21 
de dezembro de 1987, regulamenta 
o § 2° do art 49 do Ato das 
OisposiçOes Constitucionais 
Transitórias, e dá outras 
provídências. 

Revogada pela 
MP nO 1.614-
13, public. em 
12-12-97. 

Em tramitaçao. 

OispOe sobre a recuperaçao de Em tramitaçAo. 
haveres do Tesouro Nacional e do 
Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS e a utilizaçao de Tltulos da 
Olvída Pública, de responsabilidade 
do Tesouro Nacional, na quitaçAo de 
débitos com o INSS, e dá outras 
providências. 
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1.591-2, public. 
em 5-12-97 

1.531-13, public. 
em 12-12-97 

1.569-9, public. 
em 12-12-97 

1.579-15, public. 
em 12-12-97 

785197-CN 
(n° 1.498/97, 
na origem) 

786197-CN 
(nO 1.521/97, 
na origem) 

787/97-CN 
(n° 1.522/97, 
na origem) 

788/97-CN 
(n° 1.523/97, 
na origem) 

DispOe sobre a qualificaçao de Em tramitaçAo. 
entidades como organizações 
sociais, a criaçao do Programa 
Nacional de Publicizaçao, a extinçao 
Laboratório Nacional de Luz 
Sincrotron e da Fundaçao Roquette 
Pinto e a absorçao de suas 
atividades por organizaçOes sociais, 
e dá outras providências. 

Altera dispositivos das Leis nOs Em tramitaçAo. 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996, 
autoriza o Poder Executivo a 
promover a reestruturaçao da 
Centrais Elétricas Brasileiras SA -
ELETROBRÁS e de suas 
subsidiárias, e dá outras 
providências. 

Estabelece multa em operações de Em tramitaçAo. 
importaçao e dá outras 
providências. 

Altera a redaçAo dos arts. 14, 18, Em tramitaçao. 
34, 44 e 49 da Lei n° 9.082, de 25 
de julho de 1995, dos arts. 18, 19, 
34, 35 e § 4° do art. 53 da Lei nO 
9.293, de 15 de julho de 1996, que 
dispOem, respectivamente, sobre as 
diretrizes para a elaboraçAo da lei 
orçamentária para os exerclcios de 
1996 e 1997. 
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1.580-5, public. 789197-CN 
em 12-12-97 (nO 1.524197, 

na origem) 

1.587-4, public. 790197-CN 
em 12-12-97 (nO 1.525197, 

na origem) 

1.588-3, public. 791197-CN 
em 12-12-97 (nO 1.526/97, 

na origem) 

1.592-2, public. 792197-CN 
em 12-12-97 (n° 1.527/97, 

na origem) 

1.593-2, public. 
em 12-12-97 

793197-CN 
(n01.528/97, 
na origem) 

Autoriza a Centrais Elétricas Em tramitação. 
Brasileiras SA - ELETROBRÁS e a 
União a adquirirem açOes da 
Companhia Energética de Alagoas -
CEAL, da Companhia energética do 
Piaul - CEPISA, da Centrais 
Elétricas de Rondonia SA 
CERON e da Companhia de 
Eletricidade do Acre 
ELETROACRE, para efeito de 
inclusao dessas empresas no 
Programa Nacional de 
OesestatizaçAo - PNO, bem como o 
aumento do capital social das 
Companhias Docas do Rio de 
Janeiro - CORJ e Docas do Estado 
de São Paulo - COOESP, e dá 
outras providências. 

Institui as GratificaçOes de Em tramitação. 
Desempenho de Função Essencial á 
Justiça - GFJ, de Atividade de 
InformaçOes Estratégicas - GOl, de 
Atividade Fundiária - GAF, e 
Provisória - GP, e dá outras 
providências. 

Cria carreiras no âmbito do Poder Em tramitação. 
Executivo Federal, cria as 
GratificaçOes de Desempenho e 
Eficiência - GOE e de Desempenho 
de / Atividade de Defesa 
Agropecuária - GDA e dá outras 
providências. 

Extingue a Companhia de Em tramitação. 
Navegação Lloyd Brasileiro 
LLOYOBRAS e dá outras 
providências. 

Isenta do Imposto de Importação e Em tramitação. 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados partes e peças 
destinadas á industrialização de 
bens de informática a serem 
adquiridos pelo Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE. 
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1.599-39, public. 
em 12-12-97 

794/97-CN 
(nO 1.520/97, 
na origem) 

1.604-27, public. 795/97-CN 
em 12-12-97 (n° 1.529/97, 

na origem) 

1.605-18, public. 796/97-CN 
em 12-12-97 (nO 1.530/97, 

na origem) 

1.606-15, public. 797/97-CN 
em 12-12-97 (nO 1.531/97, 

na origem) 

1.607-12, public. 798197-CN 
em 12-12-97 (nO 1.532/97, 

na origem) 

1.608-9, public. 
em 12-12-97 

1.609-8, public. 
em 12-12-97 

1.610-4, public. 
em 12-12-97 

1.611-3, public. 
em 12-12-97 

799/97-CN 
(nO 1.533/97, 
na origem) 

8OO/97-CN 
(nO 1.534/97, 
na origem) 

80 1 197-CN 
(nO 1.535/97, 
na origem) 

802/97-CN 
(nO 1.536/97, 
na origem) 

Dá nova redaçao a dispositivos da Em tramitaçao. 
Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispOe sobre a 
organizaçao da Assistência Social, e 
dá outras providências. 

Dispõe sobre medidas de Em tramitaçao. 
fortalecimento do Sistema 
Financeiro Nacional e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçao ao art. 44 da Lei nO Em tramitaçao. 
4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
dispõe sobre a proibiçao do 
incremento da conversa0 de áreas 
florestais em áreas agrlcolas na 
região Norte e na parte Norte da 
região Centro-Oeste, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a extinçao de cargos Em tramitaçao. 
no ãmbito da Administraçao Pública 
Federal direta, autárquica e 
fundacional, e dá outras 
providências. 

Altera a legislaçao que rege o Em tramitaçao. 
Salário-Educaçao, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre amortizaçao e Em tramitaçao. 
parcelamento de dIvidas oriundas 
de contribuições sociais e outras 
importancias devidas ao Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre o reajuste do salário Em tramitaçao. 
mlnimo e dos beneficios da 
Previdência Social. 

Cria o Fundo de Garantia à Em tramitaçao. 
Exportaçao - FGE, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos da Lei nO 8.313, Em tramitaçao. 
de 23 de dezembro de 1991, e dá 
outras providências. 
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1.612-18, public. 
em 12-12-97 

1.613-2, public. 
em 12-12-97 

1.614-13, public. 
em 12-12-97 

1.615-23, public. 
em 12-12-97 

1.616-13, public. 
em 15-12-97 

803/97-CN 
(nO 1.537/97, 
na origem) 

804/97-CN 
(nO 1.538/97, 
na origem) 

805197-CN 
(nO 1.539/97, 
na origem) 

806197-CN 
(nO 1.540/97, 
na origem) 

807/97-CN 
(n° 1.543/97, 
na origem) 

1.617-46, public. 808l97-CN 
em 15-12-97 (nO 1.544/97, 

na origem) 

Estabelece mecanismos objetivando Em tramitaçao. 
incentivar a reduçao da presença do 
setor público estadual na atividade 
financeira bancária, dispOe sobre a 
privatizaçao de instituiçOes 
financeiras, e dá outras 
providências. 

Altera procedimentos relativos ao Em tramitaçao. 
Programa Nacional de 
Desestatizaçao, de que trata a Lei n° 
9.491 , de 9 de setembro de 1997, e 
dá outras providências. 

Define diretrizes e incentivos fiscais Em tramitaçao. 
para o desenvolvimento regional e 
dá outras providências. 

DispOe sobre a emissao de Notas Em tramitaçao. 
do Tesouro Nacional NTN 
destinadas a aumento de capital do 
Banco do Brasil S.A., e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o número de Cargos Em tramitaçao. 
de Direçao e FunçOes Gratificadas 
das InstituiçOes Federais de Ensino 
Superior e dos Centros Federais de 
Educaçao Tecnológica, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a base de cálculo da Em tramitaçao. 
Contribuiçêo para o Programa de 
Integraçao Social - PIS devida pelas 
pessoas jurldicas a que se refere o 
§ 1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 
de julho de 1991, e dá outras 
providências. 
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1.618-48 public. 
em 15-12-97 

809/97-CN 
(nO 1.545/97, 
na origem) 

1.619-39, public. 810/97-CN 
em 15-12-97 (nO 1.546197, 

na origem) 

1.620-32, public. 
em 15-12-97 

1.621-30, public. 
em 15-12-97 

1.622-30, public. 
em 15-12-97 

1.623-27, public. 
em 15-12-97 

1.624-38, public. 
em 15-12-97 

811/97-CN 
(nO 1.547/97, 
na origem) 

812197-CN 
(nO 1.548/97, 
na origem) 

813197-CN 
(nO 1.549/97, 
na origem) 

814197-CN 
(n° 1.550/97, 
na origem) 

815197-CN 
(nO 1.551/97, 
na origem) 

DispOe sobre a Nota do Tesouro Em tramitaçao. 
Nacional - NTN e sua utilizaçao para 
aquisiçao de bens e direitos 
alienados no âmbito do Programa 
Nacional de Desestatizaçao - PND, 
de que trata a Lei nO 9.491, de 9 de 
setembro de 1997, consolidando as 
normas sobre a matéria constantes 
da Lei n° 8.177, de 1° de março de 
1991, e da Lei nO 8.249, de 24 de 
outubro de 1991, e altera os arts. 2° 
e 3° da Lei nO 8.249, de 1991 . 

DispOe sobre a participaçao dos Em tramitaçao. 
trabalhadores nos lucros ou 
resultados da empresa e dá outras 
providências. 

DispOe sobre medidas Em tramitaçao. 
complementares ao Plano Real e dá 
outras providências. 

DispOe sobre o Cadastro Informativo Em tramitaçao. 
dos créditos nao quitados de órgaos 
e entidades federais, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o número de cargos Em tramitaçao. 
de Natureza Especial, de cargos do 
Grupo-Direçao e Assessoramento 
Superiores e de Funções de 
Confiança existentes nos órgaos da 
Administraçao Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre as contribuições para Em tramitaçao. 
os Programas de Integraçao Social 
e de Formaçao do PatrimOnio do 
Servidor Público - PISlPASEP, e dá 
outras providências. 

Cria a Gratificaçao de Desempenho Em tramitaçao. 
de Atividade de Fiscalizaçao -
GDAF, a Gratificaçao de 
Desempenho de Atividade de 
Proteçao ao VOO - GDACTA, e dá 
outras providências. 
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1.625-39, public. 
em 15-12-97 

1.62647, public. 
em 15-12-97 

1.627-30, public. 
em 15-12-97 

816197-CN 
(n° 1.552/97, 
na origem) 

817/97-CN 
(n° 1.553197, 
na origem) 

818/97-CN 
(n° 1.554/97, 
na origem) 

1.628-18, public. 819/97-CN 
em 15-12-97 (nO 1.555/97, 

na origem) 

1.629-8, public. 820/97-CN 
em 15-12-97 (nO 1.556/97, 

na origem) 

1.630-7, public. 821/97-CN 
em 15-12-97 (nO 1.557/97, 

na origem) 

Cria a Gratificaçao de Desempenho Em tramitaçao. 
e Produtividade GDP das 
atividades de finanças, controle, 
orçamento e planejamento, de 
Desempenho Diplomático - GDD, de 
Desempenho de Atividade de 
Chancelaria - GDC e Desempenho 
de Atividade de Ciência e 
Tecnologia - GDCT, e dá outras 
providências. 

Organiza e disciplina os Sistemas Em tramitaçao. 
de Controle Intemo e de 
Planejamento e de Orçamento do 
Poder Executivo, e dá outras 
providências. 

Altera a legislaçao referente ao Em tramitaçao. 
Adicional ao Frete · para a 
Renovaçao da Marinha Mercante -
AFRMM e ao Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, e dá outras 
providências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir Em tramitaçao. 
ao Orçamento Fiscal da Unia<>, em 
favor do Ministério dos Transportes, 
crédito extraordinário até o limite de 
R$ 106.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

DispOe sobre a concessão de Em tramitaçao. 
financiamento vinculado á 
exportaçao de bens ou serviços 
nacionais. 

DispOe sobre normas e condiçOes Em tramitaçao. 
gerais de proteçao ao trabalho 
portuário, institui multas pela 
inobservância de seus preceitos, e 
dá outras providências. 
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1.631-7, public. 822197-CN 
em 15-12-97 (nO 1.558197, 

na origem) 

1.632-7, public. 823197-CN 
em 15-12-97 (nO 1.559/97, 

na origem) 

1.633-4, pUblic. 824197-CN 
em 15-12-97 (nO 1.560197, 

na origem) 

DispOe sobre a extinçAo dos órgAos Em tramitaçao. 
que menciona e dá outras 
providências. 

Altera a redaçao dos arts. ~, 50, 70, Em tramitação. 
11 e 12 da Lei nO 8.629, de 25 de 
fevereiro de 1993, acresce 
dispositivo à Lei nO 8.437, de 30 de 
junho de 1992, e dá outras 
providências. 

Autoriza a UniAo a receber em Em tramitaçAo. 
valores mobiliários os dividendos e 
juros sobre o capital próprio a serem 
pagos por entidades de cujo capital 
o Tesouro Nacional participe. 

1.634, public. 
em 15-12-97 

825197-CN Dá nova redaçao ao art. 1° da Lei nO Em tramitação. 
(nO 1.561/97, 9.530, de 10 de dezembro de 1997. 
na origem) 

1.635-16, public. 826197-CN 
em 15-12-97 (nO 1.562/97, 

na origem) 

DispOe sobre a novaçao de dividas Em tramitaçao., 
e responsabilidades do Fundo de 
Compensaçao· de VariaçOes 
Salariais - FCVS; altera o Decreto- , " ., 
Lei n° 2.406" de 5 de janeiro.' de . ' , 
1988, e as Leis nOs 8;004, 8.100 e 
8.692, de 14 de marÇo de 1990, 5 de 
dezembro. de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dá outras 
providências. 
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1.636, public. 
em 15-12-97 

827197-CN 
(nO 1.565197, 
na origem) 

DispOe acerca da incidência do Em tramitaçAo. 
imposto de renda na fonte sobre 
rendimentos de aplicações 
financeiras e dá outras providências. 

SÚMULA 

Total das Medidas Provisórias .......... ..... ......................... ..... .......................... .......................... 649 
- da sesslo legislativa anterior.... ...... ........ .... ...... ... ............ ..... ..... ............ ............................ 60 
- da presente sesslo legislativa ..... .... .... .... ..... ...... ................................ ........ ...................... 589 
- aprovadas e sancionadas (Nos termos de Projeto de Lei de Conversa0)........................... 10 
- aprovadas e promulgadas ...................... .... .................................................................... :.. 16 
- perderam eficácia .................... ............. ....................... ...................................................... 475 
- revogadas .. ... .... ... .. ...... ......... ....... ..... .... ... ...... ..... ..... ..... .... ............ ...... .... ... ..... .......... ........ 40 
- em tramitaçlo .................... ............. ó............................... .................................................. 57 
- aprovadas no perlodo da Convocaçlo Extraordinária - Wa 25-7-97) ............................... 05 
- perderam eficácia no perIodo da Convocaçlo Extraordinária - (10 a 25-7-97) .................... 46 
- Pareceres numerados proferidos pela Comisslo Mista e publicados no Diário do 

Congresso Nacional e Diário do Senado Federal .. ........................ ... ... ... ..... ................. ...... 09 
- Pareceres orais proferidos pela Con'Iisslo Mista e publicados no DCN . ......... ............. ... .... 08 
- Pareceres orais proferidos em plenário, em substituiçlo di ComissAo Mista, e publicados 

no Diário do Congresso·Nacional .... ......................... : ........................................................ :. 37 
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3 - Projetos de Resoluçlo 

a) De sessões legislativas anteriores 

1/84-CN Seno Henrique 
Santillo 

2184-CN Dep. Aluízio 
Campos 

1/85-CN Dep. Francisco 
Amaral 

1/88-CN Mesas do Senado 
e da CAmara 

4/89-CN Dep. Nilson 
Gibson 

5/89-CN Dep. Antonio 
Carlos Konder 
Reis 

6/89-CN Dep. Antonio de 
Jesus 

7/89-CN Dep. Antonio de 
Jesus 

1/90-CN Dep. Aluízio 
Campos 

2190-CN Seno Mário Covas 

3/90-CN Seno Jutahy 
Magalhães 

4/90-CN Dep. Renan 
Calheiros 

Altera o art. 146 do Regimento Comum Em tramitação. 
do Congresso Nacional. 

Substitui o parágrafo único do art. 72 do Em tramitação. 
Regimento Comum. 

Dispõe sobre a abertura das sessões. Em tramitação. 

Prorroga o prazo de vigência da Em tramitação. 
Resolução n° 1, de 1987 -CN e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre o Regimento Comum do Em tramitação. 
Congresso Nacional e altera sua 
Resolução n° 1, de 1989. 

Altera o Regimento Comum - Em tramitação. 
Resolução n° 1, de 1970-CN, alterada 
pelas Resoluções nO 2, de 1972-CN e nO 
2, de 1980-CN. 

Introduz modificações no art. 29 da Em tramitação. 
Resolução nO 1, de 1970. (Regimento 
Comum). 

Introduz modificações na Resolução n° 
1, de 1970 • Regimento Comum, para 
vedar o uso· do fumo no recinto do 
Plenário. 

Em tramitação. 

Altera disposições do Regimento Em tramitação. 
Comum sobre a delegação legislativa. 

Dá nova redação ao art. 5° da Em tramitação~ 
Resolução n° 1, de 1989, do Congresso 
Nacional. 

Revoga o § 5° do art. 5° da Resolução Em tramitação. 
n° 1, de 1989-CN. 

Altera o § 3° do art. 45 do Regimento Em tramitação. 
Comum. 
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7/90-CN Seno Nelson 
Cameiro 

Adapta o Regimento Comum 
disposições da Constituição 
República Federativa do Brasil e 
outras providências. 

às Em tramitação. 
da 
dá 

9/90-CN Dep. Anna Maria Cria a Comissão Mista Pennanente Em tramitação. 
Rattes para Assuntos Energéticos e Nucleares. 

1/91-CN Dep. Max Institui a Comissão Mista Especial do Em tramitação. 
Rosenmann Entendimento Nacional e dá outras 

providências. 

3/91-CN Dep. Antonio Altera a redação do art. 2° e acrescenta Em tramitação. 
Faleiros dispositivos ao art. 43 da Resolução nO 

1, de 1970 (CN), que dispõe sobre o 
Regimento Comum. 

1/92-CN Dep. Raquel Cria Comissão Mista Pennanente de Em tramitação. 
Cândido Prevenção, Fiscalização e Controle de 

Drogas e do Tráfico Ilícito de 
Entorpecentes. 

3/92-CN Mesa do Senado· . Dispõe sobre a estrutura administrativa Em tramitação 

1I95-CN Seno Waldeck 
Omelas 

da Comissão Parlamentar Conjunta do (Casas separadas) 
Mercosul. 

. Dispõe ·sobre a apreciação, pelo 'Em tramitação. 
Congresso Nacional, das Medidas 
Provisórias a que se refere o art. 62 da 
Constituição Federal. 

3/95-CN Seno José. Eduardo Regulamenta a escolha de membros do Em tramitação. 
Dutra Conselho de Comunicação Social pelo 

Congresso Nacional. 

5/95-CN Seno Lúcio 
Alcântara 

6/95-CN ' . Sén. Roberto 
Requião ' . 

8/95,CN.' Mesas.da Câmara 
e do Senado 

. Dá nova redação ao "caput" do art. 128 Em tramitação. 
.' da Resolução nO 1, de 1970. 

. Cria Comissão para acompanhamento e Em tramitação. 
fiscalização' do Programa Nacional de 
Desestatização. 

Altera. o ·a·rt.· 22 do Regimento Comum Em tramitação. 
estabelecendo dia e horário para a 
realização das sessões conjuntas 
deliberativas, ordinárias e dá outras 
providências. 
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9I95-CN Cep. Miro Teixeira Institui, com base no art. 128 do 
Regimento Comum, no âmbito do 
Congresso Nacional, Comissao Mista de 
Moeda e Crédito, de carater 
permanente. 

TramitaçAo 
conjunta com o 
PR nO 2f96.CN, 

(Requerimento nO 
155196-CN.) 

1Ot'95-CN Oriundo do 
PLSl47195. 

Institui prêmio Ulysses GuimarAes do Em tramitaçao 
Mérito Democrático. (Casas Separadas) 

1f96.CN 

2J98.CN 

1197.cN 

Cep. Paulo 
Bernardo e outros 

Cep. José 
Fortunati e outros 

Sen Sebastilo Roc:t. e outros 

Obriga a elaboraçAo bimestral de 
relatório de acompanhamento e de 
fiscalizaçAo financeira da execuçlo 
orçamentária da Unilo, bem como 
determina a sua pUblicaçlo, divulgaçlo 
e disponibilizaçao na Rede de 
Comunicaçao INTERNET. 

DispOe sobre a criaçao de Comissao 
Mista Permanente Para Assuntos do 
Sistema Financeiro. 

b) Da presente sessao legislativa 

Em tramitaçlo. 

TramitaçAo 
conjunta com o 
PR nO 9I95-CN, 

(Requerimento nO 
155196-CN.) 

Institui a Comissa<> Mista Permanente Em tramitaçao. 
de Constituição e Justiça do Congresso 
Nacional. 

2197.cN M ... da CAmara Regulamenta a Lei nO 9.506, de 30 de Em tramitaçao.· 
e do Senado outubro de 1997, que extingue o 

Instituto de Previdência dos 
Congressistas - IPC, e dá outras 
providências. 

SÚMULA 

Total dos Projetos de Resolução ... ........ .............. 29 
- de sessOes 1eg18latlvas anteriores ........ ........ 27 
- da presente 8e88tlo legislativa .... .... ...... ....... 02 
- em tramitaçAo...... .... .................. ...... ........... 29 
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86193-CN 
(na 477/93, 
na origem) 

37194-CN 
(nll 1.103193, 
na origem) 

4OI94-CN 
(n1l 27194, 
na origem) 

43194-CN 
(na 28194, 
na origem) 

122194-CN 
(na 239194, 
na origem) 

182194-CN 
(na 436194, 
na origem) 

184194-CN 
(n1l 48Ol94, 
na origem) 

202I94-CN 
(na 503194, 
na origem) 

PLC nll 135193 
(PL nll 3.494193, 
na Casa de 
origem) 

PLC nll53193 
(PL nll 284/91 , 
na Casa de 
origem) 

PLC nll 237/93 -
Complementar 
(PL Compl. na 
145/93, na Casa 
de origem) 

PLC nll 59/93 
(PL nll 1.270191, 
na Casa de 
origem) 

PLC nll 173/93 
(PL nll 1.864189, 
na Casa de 
origem) 

PLV nll 10194 
(oriundo da 
MP nll 472194) 

PLC nll66193 
(PL nll 3.277/92, 
na Casa de 
origem) 

PLC na 34194 
(PL nll 2.535192, 
na Casa de 
origem) 

4 - Vetos 

a) Das sessões legislativas anteriores 

Dispõe sobre a descentralização dos Em tramitação. 
serviços de transporte ferroviário coletivo Total - 19 
de passageiros, urbano e suburbano, da 
União para os Estados e Municrpios, e dá 
outras providências. 

Regulamenta o exercrcio das profissões de Em tramitação. 
técnico em higiene dental e de atendente Total - 1 
de consultório dentário. 

Organiza a Defensoria Pública da União, Em tramitação. 
do Distrito Federal e dos Territórios e Total- 30 
prescreve normas gerais para sua 
organização nos Estados, e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre o salário mrnimo de médicos Em tramitação. 
e cirurgióes-:dentistas. Total - 1 

Dá nova redação aos arts. 387 e 392 da Em tramitação. 
Consolidação das Leis do Trabalho - Total- 5 
CLT, altera os arts. 12 e 25 da Lei nll 
8.212, de 24 de julho de 1991, e os 
artigos 39; 71 , 73 e 106 da Lei nll 8.213, 
de 24 de.julho de '991 .. todos pertinentes 
à licença-matemidade; 

Altera dispositivos ,da Lei nll 8.666, de 21 Em tramitação. 
de junho.de 1993, que regulamenta o art. Total- 35 
37, inciso XXI da Constituição Federal, 
institui nonnas para licitações e dá outras 
providências . . 

Dispõe sobre o preço de comercialização Em tramitação. 
da gasolina de aviação. Total- 1 

Dispõe sobre o exercfcio da profissão de Em tramitação. 
desenhista. Total - 1 
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205194-CN 
(nll 528194, 
na origem) 

308I94-CN 
(nll 770194, 
na origem) 

392/94-CN 
(nll 1.034194, 
na origem) 

107/95-CN 
(n1l 4l95, 
na origem) 

112195-CN 
(nIl 45195, 
na origem) 

PLC nll 92/94 
(PL nll 4.480194, 
na Casa de 
origem) 

PL nll 2/94-CN 

PLC nll 16/94 
(PL nll 2.248/91, 
na Casa de 
origem) 

PLC nlI199193 
(PL nll 53/91, 
na Casa de 
origem) 

PLC nlI248193 
(PL nll 4.332/93, 
na Casa de 
origem) 

Dispõe sobre a remuneração dos cargos 
em comissão, define critérios de 
incorporação de vantagens de que trata a 
Lei nlI8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
no âmbito do Poder Executivo, e dá 
outras providências. 

Dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração da lei orçamentária anual de 
1995 e dá outras providências. 

Regulamenta o, a{t. ~ ~ . Constituição 
Federal, . dispondo sobre serviços 
notariais e de registro. 

Em tramitação. 
Total- 2 

Mantidos os seguintes 
vetos na 8888io de 
20l09I95: 
- inciso V do § 2" do 
art. 411; 

-§2"doart.15; 
- § 3" do art. 15; 
- inciso V do art. 16; 
- art. 27; 
- Inciso IV do § 3" do 

art. 29; 
- inciso V do art. 37; 
- § 11 do art. 40; 
- § 2" do art. 47; 
- art. 58, "caput"; e 
- art. 70. 
TotaI- 11 

12.8.97 - lida a 
prejudicialidade do 

projeto nos tennos do 
art. 334, allnea "a", do 
Regimento Interno do 

Senado Federal. 
TotaI-14 

Ao Arquivo 

Mantidos os seguintes 
vetos na 8888io de 
26104195: 
- art. 2"; 
- § 2" do art. 35; e 
- § 11 do art. 44. 
TotaI- 3 

Em tramitação. 
Total- 2 

Dispõe sobre a PoIftica Nacional de Em tramitação. 
Saneamento, seus instrumentos e dá Total-1 
outras providências. 

Regulamenta o § 3R do art. 811 do Ato das Em tramitação. 
Disposições Constitucionais Transitórias, Total- 1 
dispondo sobre a reparação de natureza 
economica. 
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114195-CN 
(nII180195, 
na origem) 

116195-CN 
(nII181195, 
na origem) 

117I95-CN 
(nII188195, 
na origem) 

205I95-CN 
(nR370195, 
na origem 

207195-CN 
(nR377I95, 
na origem) 

234195-CN 
(nR 389195, 
na origem) . , 

236195-CN 
(nR 391195, 
nao~) . 

238195-CN . , 

PLCnII2195 
(PL nII 4.677/94, 
na Casa de 
origem) 

PLS nR 179190 
(nR202I91, na 
CAmaradas 
Deputados) 

PLC n11207193 
(nR 1.830191, 
na Casa de 
origem) 

PLC nR22194 
(PL nR 467/91, 
na Casa de 
origem) 

PLC nR 11/94 
(PL nR 2.777192, 
na Casa de 
origem) 

PLC nR23194 
(PL nII 489/91, 
na Casa de 
origem) 

PLC nR4OI94 
(PL nR 13319.1, 
na'Casa de ' " 

, ~~ge'!l) • I· .. • 

. P.LC.nR 64194 

Dispõe sobre a poUtica nacional de Em tramitação. 
salários, o salário mfnimo e dá outras Total - 1 
providências. 

Dispõe sobre o regime de concessão e Em tramitação. 
permissão da prestação de serviços Total- 3 
públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre a Importação de produtos de Em tramitação. 
origem animal e vegetaJ destinados ao TotaI-1 
consumo. 

Revoga o art. 508 da Consolidação das Em tramitação. 
Leis do Trabalho. Total- 1 

Acrescenta parágrafos ao art. 133 da Em tramitação. 
Consolidação das leis do Trabalho. Total- 1 

Mera a redação do § 1R do art. 239 da Em tramitação. 
Consolidação das Leis o Trabalho. Total-1 

Assegura a percepção do adicional de Em tramitação. 
periculosidade aos eletricistas e demais Total - '1 
trabalhádoreS'qúe ~. 

• •• I . " . . 

Dispõe sobre a liberdade sindical e dá Em tramitação. 
(nR ~, .. ', , • (P(.. n113.754193, outras providências. Total 1 
na origem) 

.. 
240195-CN 
(nII 423195, 
na origemJ ' 

241195-CN 
(nR424195, 
na origem) . 

. , 

na.Casade 
origem) 

' PLC nR 86194 Dá nova redação ao § 1R do art. 841 da Em tramitação. 
(PL nR 3.913193, 

, , na'càsa'de 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Total-1 . . ~ . .. . . 

OR ,em " , 'gí ) " 

PLC nR 48194 Acrescenta parágrafo ao art. 58 da Em tramitação. 
(PL nR 1.292191, Consolidação das Leis do Trabalho. Total - 1 
naGasade 
origem) 
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286I95-CN 
(nll 592195, 
na origem) 

287195-CN 
(011 596195, 
na origem) 

288195-CN 
(011 599195, 
na origem) 

359195-CN 
(nll 483195, 
na origem) 

361195-CN 
(nll 644/95, 
na origem) 

36619S-CN 
(n1l 750195, 
na origem) 

379195-CN 
(011791195, 
na origem) 

429195-CN 
(011 958195, 
na origem) 

PLC 011 56194 
(PL 0112.482192, 
na Casa de 
origem) 

PLC 011 93194 
(PL nll 751/91, 
na Casa de 
origem) 

PLC nll 121194 
(PL 0113.981193, 
na Casa de 
origem) 

PLC nll 62190 
(PL nIl 3.516189, 
na Casa de 
Origem) 

PLCnll 95193 
(PL nll 3.588189, 
na Casa de 
origem) 

PLV nll 14/95 
(oriundo da MP 
nIl 1.017195) 

PL nll 3195-CN 

PLC nll7194 
(PL 0111.316191 , 
na Casa de 
origem) 

Altera a redaçio dos ar18. 911 e 14 da Lei 011 Em tramitaçio. 
6.450, de 14 de outubro de 19n, que Total - 1 
dispõe sobre a Organização Básica da 
poIrcia Militar do Distrito Federal. 

Dispõe sobre o direito de empregados que Em tramitação. 
gozam de alguma forma de estabilidade TotaI-1 
definida em lei. 

Disciplina a extração, indústrialização, Em tramitação. 
utilizaçio, comercialização e transporte do Total - 2 
asbesto/amianto e dos produtos que o 
contenham, bem como das fibras naturais 
e artificiais, de qualquer origem, utilizadas 
para o mesmo fim e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre a utilização de meios Em tramitação. 
operacionais para a prevenção e repressão Total - 1 
de ações praticadas por organizações 
criminosas. 

Adapta nonnas de direito processual ao Em tramitação. 
disposto no inciso XI do art. 24 da Total- 1 
Constituição Federal. 

Estabelece nonnas para outorga e Em tramitação. 
prorrogações das concessões e Total - 9 
pennisSÕ8S de serviços públicos e dá 
outras providências. 

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração 
da lei orçamentária de 1996 e dá outras 
providências. 

Obnga as empresas que especifiCa" a . 
fomecer suportes com rodas (carrinhos 
manuais) aos seus empregados. 
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12.8.97 - Lida a 
prejudicialidade do 
Projeto nos tennos 
do art. 334, a1rnea 
"a", do Regimento 
Intemo do Senado 

Federal. 
Total-15 

Ao Arquivo 

Em tramitação. 
Total-1 



47O/95-CN 
(nR 966195, 
na origem) 

471195-CN 
(nR9nl95, 
na origem) 

472195-CN 
(nR 985195, 
na origem) 

475195-CN 
(nR 965195, 
na origem) 

476195-CN 
(nR 1.005195, 
na origem) 

486195-CN 
(nR 1.029/95, 
na origem) 

I J .' 

... . .. 

596195-CN 
(nR 1.119/95, 
naoriQem) ' . 

597195-CN 
(nR 1.166/95, 
na origem) 

PLCnR 29194 
(PL nR 2.488192, 
na Casa de 
origem) 

PLC nR 156/92 
(PL nR 1.670189, 
na Casa de 
origem) 

PLS nR 340191 
(PL nR 4.386194, 
na Câmara dos 
Deputados) 

PLS nR 22I95 
(PL nR 435195, 
na Câmara dos 
Deputados) 

PLC nR 91190 
(PL nR 1.480f!39, 
na Casa de .. 
origem) 

PLC nR 109195 
(PL nR 180195, 
na Casa de 
origem) 

PLC nR 26195 
(PL nR 642/91, 
na Casa de 
origem) 

PLC nR 132/92 
(PL nR 1.723/91, 
na Casa de 
origem) 

Dá nova redação ao inciso V do art. 311 da Em tramitação. 
Lei nR 7.256, de 27 de novembro de 1984, TotaI-1 
que estabelece nonnas integrantes do 
EstaMo da Microempresa, relativas ao 
tratamento diferenciado, simplificado e 
favorecido, nos campos administrativo, 
tributário, previdenciário, trabalhista, 
creditício e de desenvolvimento 
empresarial. 

Dispõe sobre partidos políticos, Em tramitação. 
regulamenta os arts. 17 e 14, § 311, inciso V Total- 4 
da Constituição F_ral. 

Cria a área de livre comércio de Cáceres e Em tramitação. 
dá outras providências. Total- 1 

Dispõe sobre o resgate de quotas da União Em tramitação. 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento - Total- 1 
FND, e dá outras providências. 

Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis Em tramitação. 
e Criminais e dá outras providências. Total - 1 

Estabelece normas para a realização das 
el~ições municipais de 3 de outubro de 

.1996, e dá 'outras providências. . .. .. . .. , ... ' 

Altera dispositivos da Lei nR 3.820, de 11 
. de no~!'ll?~ de 1960, ql,l8 dispõe sobre a 
criação' do 'Conselhd ' Federal e dos 

. Conselhós Regionais dà 'Farmácia. 

12.8.97 - Lida a 
prejudicialidade do 
Projeto nOs termos 
do art. 334, alfnea 
"a·, do Regimento 
Interno do Senado 

Federal. 
Total-12 

Ao Arquivo 

Em tramitação. 
Total-1 

Dispõe sobre a aplicação e diwlgação de Em tramitação. 
índices de desempenho de serviços de Total - 1 
saúde. 
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5981'95-CN 
(nR 1.167/95, 
na origem) 

63OI95-CN 
(nR 1.091/95, 
na origem) 

631195-CN 
(nR 1.144195, 
na origem) 

633I95-CN 
(nR 1.197/95, 
na origem) 

634195-CN 
(nR 1.291195, 
na origem) , 

39196-CN 
(nR 1.532195, 
na origem) 

PLCnR54189 
(PL nR 1.076188, 
na Casa de 
origem) 

PLS nR 174180 
(PL nR 6.502185, 
na Câmara dos 
Deputados) 

PLC nR 180193 
(PL nR 1.8981'91, 
na Casa de 
origem) 

PLVnR2OI95 
(oriundo da MP 
nR 1.137195) 

PLC nR 100195 
(PL nR 373195, 
na Casa de 
origem) 

PLC nR 126195 
(PL nR 913195, 
na Casa de 
origem) 

• J ' .. 

4OI96-CN 
(nR 1.533195, 
na origem) 

PLC nR 135195 
(PL nR t .23&'95, 
na Casa de 
origem) 

Dispõe sobre a admissão de portadores de Em tramitação. 
defICiência ffsica na Administração Pública Total- 1 
e dá outras providências. 

Dispõe sobre o funcionamento das clinicas Em tramitação. 
que menciona. Total - 1 

Dá nova redação ao art. SR da Lei nR 6.179, Em tramitação. 
de 11 de dezembro de 1974, que "institui Total - 1 
amparo previdênciario para maiores de 
setenta anos de idade e para inválidos, e 
dá outras providências· . 

Dispõe sobre a aplicação da Taxa de Juros Em tramitação. 
de Longo Prazo - T JLP sobre empréstimos Total - 4 
concedidos com recursos dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento das 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 
dos Fundos de Investimentos do Nordeste 
e da AmazOnia e do Fundo de 
Recuperação Econômica do Espírito 
Santo, e com recursos das Operações 
Oficiais de Crédito, altera dispositivos da 
Lei nR,7.827, de 27 de setembro de 1989, e 
dá outras providências. 

Autoriza' o parcelamento do recolhimento Em tramitação. 
de contribuições previdenciárias devidas Total - 5 
pelos ,empregadores em geral, na forma 
que especifica" e . determina outras 
providências. 

Altera a legislação do imposto de renda Em tramitação. 
das pessoas jurídicas, bem como da Total- 6 
contribuição social sobre o lucro líquido, e 
dá outras providências . 

Altera a legislação- do imposto de renda Em tramitação. 
das ' pessoas ffsicas e dá outras Total - 9 
providências. 
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41196-CN 
(nIl 1.473195, 
na origem) 

82196-CN 
(nIl 65196, 
na origem) 

83196-CN 
(nIl 1.304I95, 
na origem) 

84196-CN 
(nll 1.293195, 
na origem) 

85196-CN 
(nIl 66l96, 
na origem) 

86196-CN 
(nIl 1.519195, 
na origem) 

87196-CN 
(nIl 27196, 
na origem) 

PLC nll 29195 
(PL nll 407/91, 
na Casa de 
origem) 

PLS nll 171/95 
(PL nll 1.369195, 
na Câmara dos 
Deputados) 

PLV n1l 21/95 
(oriundo da MP 
nll 1.159195) 

PL nll 78195-CN 

PLC nll 114/94 
(PL nII 209191, 
na Casa de 
origem) 

PLC n1l 23193 
(PL n112.706189, 
na Casa de 
origem) 

PLC n1l 15/93 
(PL n1l 170187, 
na Casa de 
origem) 

Acrescenta dispositivos à Lei nII 2.604, de 
17 de setembro de 1955, que "regula o 
exercrcio da enfennagem profissionar, 
estabelecendo limite para a jomada normal 
de trabalho. 

Dispõe sobre a administração da Área de 
Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio 
São Bartolomeu, localizada no Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

- --- --------------------

Em tramitação. 
TotaI - 1 

Relatório nll 2I96-CN 
(OCN 22.03.96) 

Relatora Dep. Udia 
Ouinan 

Em tramitação. 
Total-16 

Altera dispositivos da Lei nll 4.024, de 20 Em tramitação. 
de dezembro de 1961, e dá outras Total - 1 
providências. 

Autoriza o Poder Executivo · a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
da União, em favor de diversos Órglos dos 
Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, 
créditos adicionais até o limite de R$ 
5.315.601.510,00, para os fins que 
especifica. 

Regula o § 711 do art. 226 da Constituição 
Federal, que trata do planejamento familiar, 
estabelece penalidade e dá outras 
providências. 

12.8.97 - Uda a 
prejudicialidade do 
Projeto nos termos 
do art. 334, alrnea 
"a", do Regimento 
Interno do Senado 

Federal. 
Total- 1 

Ao Arquivo 

Relatório nA 1 f96.CN 
(DCN 8.3.96) 

Relatora Cep. Fétima 
PeIaes 

OIS vetos foram 
rejeitados e publicadoe 
no DO de 20.8.97 (Lei 

nR 9.263 de 12.1.96) 
TotaI-18 

Dispõe sobre a remessa para o exterior Em tramitação. 
dos rendimentos do trabalho assalariado e Total - 1 
dos valores recebidos como bolsas de 
estudo e auxnio, aos beneficiários de 
bolsas de estudo ou auxnio no exterior 
concedidos por agências governamentais. 

Altera a redação dos incisos I e 11 do art. 211, Em tramitação. 
o "capuf' do art. 311, o inciso VI do art. 411 e Total- 1 
o parágrafo único do art. 611 da Lei n117.3n, 
de 30 de setembro de 1985. 
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128196-CN 
(ni 228196, 
na origem) 

136196-CN 
(ni 260196, 
na origem) 

219196-CN 
(ni 1.442/95, 
na origem) 

220196-CN 
(ni 1.535195, 
na origem) 

221196-CN 
(ni 1.536195, 
na origem) 

222I96-CN 
(ni 325196, 
na origem) 

223196-CN 
(nR 339196, 
na origem) 

PLC nR 5196 
(PL nR 1.355195, 
na Casa de 
origem) 

PLC nR 17/96 
(PL nR 600/95, 
na Casa de 
origem) 

PLS ni 303185 
(PL n2 8.598186, 
na Câmara dos 
Deputados) 

PL ni 97/95-CN 

PL ni 118195-CN 

PLC ni 90195 
(PL ni 2.329191, 
na Casa de 
Origem) 

PLS n2 87192 
(PL ni 3. n2/93, 
na Câmara dos 
Deputados) 

Reorganiza as classes da Carreira Policial 
Federal, fixa a remuneração dos cargos 
que as integram e dá outras providências. 

Concede anistia de multas cominadas pelo 
Tribunal Superior do Trabalho a entidades 
sindicais e associações a elas vinculadas, 
em virtude de sentença judicial. 

Em tramitação. 
Total- 2 

Relatório n" 3I96-CN 
(DCN 03.04.96) 

Relator Dep. Wigberto 
Tartuce 

Em tramitação. 
Total-1 

Relatório n" 4I96-CN 
(DCN 26.04.96) 

Relator Sen. Josaphat 
Marinho 

Dispõe sobre a padronização, Em tramitação. 
classificação, inspeção e registro de Total- 1 
bebidas dietéticas e dá outras 
providências. 

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$ 
21.494.434,00, para os fins que especifica. 

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 no 
valor de R$ 68.973.398,00, para os fins 
que especifica. 

Estabelece, para o músico ou grupo 
musical, como acréscimo ao salário 
contratado, participação mfnima de 
cinqüenta por cento da renda proveniente 
de couvert artfstico. 

Dispõe sobre o reassentamento de 
ocupantes em imóvel rural desapropriado 
por necessidade ou utilidade pública. 
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12.8.97 - Lida a 
prejudicialidade do 
Projeto nos termos 
do art. 334, alfnea 
"a", do Regimento 
Interno do Senado 

Federal. 
Total-17 

Ao Arquivo 

12.8.97 - Lida a 
prejudicialidade do 
Projeto nos termos 
do art. 334, alfnea 
"a", do Regimento 
Interno do Senado 

Federal. 
Total- 66 

Ao Arquivo 

Em tramitação. 
Total-1 

Em tramitação. 
Total-1 



224196-CN 
(nll 242196, 
na origem) 

225196-CN 
(nll 361196, 
na origem) 

226196-CN 
(nIl 375196, 
na origem) 

227196-CN 
(nll 376196, 
na origem) 

286196-CN 
(nll 1.445195, 
na origem) 

287196-CN 
(nll 420196, 
na origem) 

364196-CN 
(nll 553196, 
na origem) 

365196-CN 
(nll 554196, 
na origem) 

366196-CN 
(nll 610196, 
na origem) 

PLC nll 49/95 
(PL nIl 3.991/89, 
na Casa de 
origem) 

PLC nll 143/93 
(PL nll 2.151/91, 
na Casa de 
origem) 

PL nll 35195-CN 

PL nll 36195-CN 

PLC nR46194 
(PL nll 1.002191, 
na Casa de 
origem) 

PLC nll84194 
(PL nll 1.888191, 
na Casa de 
origem) 

PLC nll 132/95 
(PL nll 4.219/93, 
na Casa de 
origem) 

PLC nll 133/95 
(PL nll 3.956/93, 
na Casa de 
origem) 

PLC nll 123/95 
(PL nll 4.645194, 
na Casa de 
origem) 

Acrescenta dispositivos ao art. 791 da Em tramitação. 
Consolidação das Leis do Trabalho. Total - 1 

Institui o direito do educando ao Em tramitação. 
atendimento psicológico-educacional. Total- 1 

Estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exerclcio financeiro de 1996. 

12.8.97 - Uda a 
prejudicialidade do 
Projeto nos termos 
do art. 334, afInes 
"a", do Regimento 
Interno do Senado 

Federal. 
Total- 99 

Ao Arquivo 

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Em tramitação. 
perlodo de 1996/1999 e dá outras Total- 4 
providências. 

Altera a Lei nll 6.015, de 31 de dezembro Em tramitação. 
de 1973, que dispõe sobre Registros Total- 1 
Públicos, com as modificações posteriores. 

Regula o § 311 do art. 226 da Constituição Em tramitação. 
Federal. Total- 7 

Concede pensão especial a Mariana Em tramitação. 
Olimpio Granja, filha menor de Deise Uma Total- 1 
Giimpio Granja. 

Concede pensão especial a Helena Santos Em tramitação. 
Cabral, viúva de João da Silva Ribeiro. Total-1 

Altera dispositivos da Lei nll 8.436, de 25 Em tramitação. 
de junho de 1992, que institucionaliza o Total - 6 
Programa de Crédito Educativo para 
estudantes caren~es. 
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391196-CN 
(nR 641/96, 
na origem) 

392196-CN 
(nR 675196, 
na origem) 

393196-CN 
(nR 676196, 
na origem) 

394196-CN 
(nR 6n/96, 
na origem) 

407196-CN 
(nR688196, 
na origem) 

537I96-CN 
(nR 814/96, 
na origem) 

538196-CN 
(nR 851/96, 
na origem) 

539196-CN 
(nR852196, 
na origem) 

54OI96-CN 
(nR 862196, 
na origem) 

541I96-CN 
(nR869196, 
na origem) 

PLS nR 57191 0isp6e sobre o exercrcio da profissão de Em tramitação. 
(PL nR 4.401194, Técnico em Turismo. Total- 1 
na CAmara dos 
Deputados) 

PLC nR 121195 
(PL nR 4.693194, 
na Casa da 
origem) 

PLC nR 139195 
(PL nR 4.555194, 
na Casada 
origem) 

PL nR 1196-CN 

PLC nR 32196 
(PL nR 1.287195, 
na Casada 
origem) 

PLS nR 165190 
(PL nR 199/91, 
na Câmara dos 
Deputados) 

PLC nR 31'96 
(PL nR 4.582194, 
na Casa da 
origem) 

PLC nR24/96 
(PL nR 4.804194, 
na Casa da 
origem) 

PLC nR27/96 
(PL nR 37195, 
na Casa de 
origem) 

PLC nR 57/96 -
Complementar 
(PL nR 95196, 
Complementar, 
na Casa da 
origem) 

Dispõe sobre a remuneração dos membros Em tramitação. 
dos conselhos da administração e fiscal Total - 2 
das entidades que menciona e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre o piso salarial de médicos e Em tramitação. 
cirurgi6es-dentistas e dá outras Total - 1 
providências. 

0isp6e sobre as diretrizes para a Em tramitação. 
elaboração da lei orçamentária para o Total - 26 
exercrcio da 1997 e dá outras providências. 

Dispõe sobre os serviços de Em tramitação. 
telecomunicações e sua organização, Total-1 
sobre o orgão regulador e dá outras 
providências. 

Acrescenta parágrafos aos arts. 1.553 do Em tramitação. 
Código Civil e 91 do Código Penal. Total - 1 

Transforma e cria cargos no Quadro de Em tramitação. 
Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Total- 1 
Federal e dos Territórios. 

Cria cargos na Secretaria do Tribunal Em tramitação. 
Regional do Trabalho da Vigésima Quarta Total-1 
Região e dá outras providências. 

Dá nova redação ao art. 190 do Código Em tramitação. 
Penal Militar. Total - 1 

Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Em tramitação. 
Distrito Federal sobre operações relativas à Total - 38 
circulação de mercadorias e sobre 
prestações da serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, 9 dá outras providências. 
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542196-CN 
(nR 895196, 
na origem) 

131/97-CN 
(nR 1.439196, 
na origem) 

132197-CN 
(nR 23/97, 
na origem) 

133197-CN 
(nR 24197, 
na origem) 

185197-CN 
(nR 1.265196, 
na origem) 

186197-CN 
(nR 1.452196, 
na origem) 

187/97-CN 
(nR 25/97, 
na origem) 

PLCnR74195 
(PL nR 3.838193, 
naC8sade 
origem) 

PLC nR 92196 
(PL nR 2.380196, 
naC8sade 
origem) 

PLS nR 138191 
(PL nR 1.823/91, 
na C4mara dos 
Deputados) 

PLC nR 107/94 
(PL nR 1.807/91, 
na Casa de 
origem) 

PLV nR 5196 
(oriundo da MP 
nR 1.526196) 

PL nR 80196-CN 

PLC nR 87196 
(PL nR 1.125/95, 
na Casa de 
origem) 

Inclui no Plano Nacional de VJaÇio o trecho Em tramitação. 
que menciona, no Estado de Minas Gerais. Total - 1 

b) Da presente sessão legislativa 

Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Em tramitação. 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Total- 3 
de Valorização do Magistério, na foma 
prevista no art. 50, § 7R, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e 
dá outras providências. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da Em tramitação. 
manutenção de programa de controle de Total- 39 
infecções hospitalares pelos hospitais do 
Pafs. 

Dispõe sobre a criação do Programa Em tramitação. 
Empresarial de Alfabetização de Adultos e Total - 1 
dá outras providências. 

Dispõe sobre o regime tributário das 
microempresas e das empresas de 
pequeno porte, institui o Sistema Integrado 
de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e 
dá outras providências. . 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal ~ União, em favor do 
Ministério do Planejamento e Orçamento, 
crédito suplementar ' no valor d8 RS 
36.451.707,00, para os fins que especifICa. 

Em tramitação. 
Total- 4 

12.8.97 - Lida a 
prejudicialidade do 
Projeto nos termos 
do art. 334, alfnea 
"a", do Regimento 
Interno do Senado 

Federal. 
Total- 5 

Ao Arquivo 

Dispõe sobre a ordenação do transporte Em tramitação. 
aquaviário e dá outras providências. Total - 2 
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188197-CN 
(na 26/97, 
na origem) 

189197-CN 
(nR 152/97, 
na origem) 

190197-CN 
(nR 160197, 
na origem) 

191197-CN 
(na 161197, 
na origem) 

192197-CN 
(na 225197, 
na origem) 

193197-CN 
(na 248197, 
na origem) 

194197-CN 
(na 254197, 
na origem) 

212/97-CN 
(nR337197, 
na origem) 

PLCna70196 
(PL na 2.249191, 
na Casa de 
origem) 

PLSnR6195 
(PL nR 1.579J96, 
na Câmara dos 
Deputados) 

PLV nR 1197 
(oriundo da MP 
na 1.564197) 

PLC nR58196 
(PL na 693195, 
na Casa de 
origem) 

PLC nR 61196-
Complementar 
(PL nR 172193, 
Complementar, 
na Casa de 
origem) 

PLC na 64196 
(PL na 7.865186, 
na Casa de 
origem) 

PL nR 8I96-CN 

PLVna4l97 
(oriundo da MP 
nR 1.464-18197) 

Institui a PoUtica Nacional de Recursos Em tramitação. 
Hfdricos, cria o Sistema Nacional de Total- 19 
Gerenciamento de . Recursos Hfdricos, 
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1a da 
Lei na 8.001, de 13 de março de 1990, que 
modificou a Lei na 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989. 

Dispõe sobre a remoção de orgãos, tecidos Em tramitação. 
e partes do corpo humano para fins de TotaI- 6 
transplante e tratamento e dá outras 
providências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, em Em tramitação. 
favor do Ministério do Planejamento e Total - 1 
Orçamento, crédito extraordinário até o 
limite de R$ 14.000.000,00, para atender 
aos Estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Espfrito Santo. 

Dispõe sobre a jornada de trabalho de Em tramitação. 
Médico, Médico de Saúde Pública, Médico Total-1 
do Trabalho e Médico Veterinário, da 
Administração Pública Federal direta, das 
autarquias e das fundações públicas 
federais, e dá outras providências. 

Institui o Fundo para Aparelhamento e Em tramitação. 
Operacionalização das Atividades-fim da Total- 4 
poIfcia Federal - FUNAPOL, e dá outras 
providências. 

Institui o Sistema Nacional de Armas - Em tramitação. 
SINARM, estabelece condições para o Total- 2 
registro e para o porte de arma de fogo, 
define crimes e dá outras providências. 

Estima a receita e fixa a Despesa da União Em tramitação. 
para o exercfcio financeiro de 1997. TotaI- 34 

Acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei na Em tramitação. 
4.728, de 14 de julho de 1965. Total - 1 
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271197-CN 
(na 392/97, 
na origem) 

272197-CN 
(na 463/97, 
na origem) 

461/97-CN 
(na 650197, 
na origem) 

523197-CN 
(na 717/97, 
na origem) 

524J97-CN 
(nll 828197, 
na origem) 

525197-CN 
(na 841/97, 
na origem) 

617/97-CN 
(na 870197, 
na origem) 

618/97-CN 
(na 1.031/97, 
na origem) 

619/97-CN 
(na 1.023/97, 
na origem) 

PlS na 32195 Institui o número unlCO de registro de Em tramitação. 
(PL na 2.319196, Identidade Civil e dá outras providências. Total- 4 
na CAmara dos 
Deputados) 

PLC nll 110194 
(PL na 1.339/91, 
na Casa de 
origem) 

PLC nll 42/95 
(PL nll 2.560189, 
na Casa de 
origem) 

PlC nll 20197 
(PL na 2.352196, 
na Casa de 
origem) 

PL na 2197-CN 

PlC n1l 1/97 
(PL na 1.131195, 
na Casa de 
origem) 

PLC na 6197 
(PL na 2.142196, 
na Casa de 
origem) 

PLC na 8/97 
(PL nll 1.069/91, 
na Casa de 
origem) 

PlV nll6l97 
(Oriundo da MP 
nll 1.481-52197) 

Dá nova redação ao C8PUI do art. 193 da Em tramitação. 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Total - 1 
e concede adicional de periculosidade aos 
carteiros. 

Dispõe sobre a apresentação de Em tramitação. 
receituário agronômico para obtenção de Total - 1 
financiamento agrícola e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre a eIeiçIo para Prefeito, VICe- Em tramitação. 
Prefeito e Vereadores dos Municfpios Total - 1 
novos, criados até 31 de agosto de 1996. 

Dispõe sobre as diretrizes para a Em tramitação. 
elaboração da lei orçamentária de 1998 e Total- 28 
dá outras providências. 

Altera dispoSitivos da Lei nll 8.212, de 24 Em tramitação. 
de julho de 1991, que dispõe sobre a Total-1 
organizaçlo da Seguridade Social, institui 
o Plano de Custeio e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre a poIftica energética nacional, Em tramitação. 
as atividades relativas ao monopólio do Total - 7 
petróleo, institue o Conselho Nacional de 
PoIftica Enegética e a Agência Nacional do 
Petróleo e dá outras providências. 

Dispõe sobre a implantação e a gestão do Em tramitação. 
Parque Histórico Nacional dos Guararapes. Total - 2 

Altera procedimentos relativos ao Em tramitação. 
Programa Nacional de Desestatização, Total- 1 
revoga a Lei nll 8.031, de 12 de abril de 
1990, e dá outras providências. 
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62OI97-CN PLC nR27197 Dispõe sobre a transferência da Escola de Em tramitação. 
(nR953197, (PL nR 3.106197, Enfennagem de Manaus, unidade Total - 1 
na origem) naC8sade organizacional descentralizada da 

origem) Fundação Nacional de Saúde, para a 
Fundação Universidade do Amazonas, e 
dá outras providências. 

621197-CN PLC nR73194 Institui o Código de TrAnsito Brasileiro. Em tramitação. 
(nR 1.056197, (PL na 3.710193, Total-128 
na origem) naC8sade 

origem) 

703197-CN PLC nR37197 Estabelece nonnas para as eleições. Em tramitação. 
(nR 1.090J97, (PL nR 2.695/97, Total - 2 
na origem) naC8sade 

origem) 

748197-CN PLCna79195 Dispõe sobre autorização para instalação e Em tramitação. 
(na 1.364197, (PL nR 3.849193, funcionamento de empresas destinadas ao Total - 1 
na origem) naC8sade desmonte de velculos automotores e dá 

origem) outras providências. 

SÚMULA 

Total dos Vetos......................................................... 828 
- de sessões legislativas anteriores .•................... 528 
- da presente sessão legislativa .......................... 300 
- rejeitados........................................................... 18 
- prejudicados.. ...... .......... ....... ... .... .......... .... .... .... 229 
- em tramitação .................................................. 581 
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5 - Requerimentos 

6OI97-CN 13.03.97 Sen. Odacir 
Soares 

Criação de Comissão Mista Aguardando 
Especial, para estudar e inclusão na 
apresentar PEC, visando alterar Ordem do Dia 
o art. 62 da Constituição 
Federal. 

61197-CN 13.03.97 Sen. José Urgência para tramitação do Aprovado 
Roberto Arruda PLN nR 1197. 

62197-CN 13.03.97 Sen. José Inversão da Ordem do Dia. Aprovado 
Roberto Arruda 

631'97-CN 13.03.97 Cep. José Inversão da Ordem do Dia. Aprovado 
Machado 

64197-CN 13.03.97 Sen. José Retirada da Ordem do Dia os Aprovado 
Roberto Arruda itens nls: 3, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 

22 e 23. 

65197-CN 13.03.97 Sen. José Inclusão na Ordem do Dia das Aprovado 
Roberto Arruda Medidas Provisórias nls 1.536-

22 e 1.532-2. 

66I97-CN 13.03.97 Cep. José DeStaque para votação da Deferido 
Machado Emenda nR 15, apresentada à 

MP nR 1.470-16. 

n197-CN 12-8-97 Cep. Aldo Destaque para votação em Deferido 

78197-CN 12-8-97 

79197 -CN 27-8-97 

80197 -CN 27-8-97 

81197-CN 27-8-97 

Arantes separado do art. 4R da Medida 
Provisória nR 1.563-7. 

Cep. Marta Inversão da Ordem do Dia. 
Suplicy e outro 

Aprovado 

Sen. José Inclusão de Medidas Provisórias Aprovado 
Roberto Arruda na Ordem do Dia. 
e outros 

Cep. Inocêncio Inclusão de Medida Provisória Aprovado 
Oliveira e na Ordem do Dia. 
outros 

Cep. Sérgio Desmembramento do Projeto Rejeitado 
Miranda de Lei nR 14197-CN. 

, ' 
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82/97-CN 27-8-97 Cep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado do art. 31 do PLV nD 

6/97. 

. 83197-CN 27-8-97 Dep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nD 1, 

apresentada à MP nD 1.481-52. 

84/97-CN 27-8-97 Cep. Sérgio Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nD 2, 

apresentada à MP nO 1.481-52. 

85197-CN 27-8-97 Cep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 3, 

apresentada à MP n° 1.481-52. 

86197-CN 27-8-97 Dep. Sérgio Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 4, 

apresentada à MP nO 1.481-52. 

87197-CN 27-8-97 Dep. Sérgio Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 5, 

apresentada à MP nO 1.481-52. 

88/97-CN 27-8-97 Dep. Sérgio Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 6, 

apresentada à MP nO 1.481-52. 

89197-CN 27-8-97 Dep. Sérgio Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda n° 7, 

apresentada à MP nO 1.481-52. 

90197-CN 27-8-97 Dep. Sérgio Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 8, 

apresentada à MP n° 1.481-52. 

91197-CN 27-8-97 mep. Sérgio Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda n° 9, 

apresentada à MP nO 1.481-52. 

92197-CN 27-8-97 Dep. Sérgio Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda n° 10, 

apresentada à MP nO 1.481-52. 

93197-CN 27-8-97 Dep. Sérgio Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 11 , 

apresentada à MP nO 1.481-52. 
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Destaque para votaçAo em 
separado da Emenda nO 12, 
apresentada à MP nO 1.481-52. 

95197-CN 27-3-97 Cep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda n° 13, 

apresentada ti MP n° 1.481-52. 

96197-CN 27-3-97 Cep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 15, 

apresentada à MP nO 1.481-52. 

97/97-CN 27-3-97 Cep. Sérgio ~taque para votaçAo em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 16, 

apresentada ti MP nO 1.481-52. 

98/97-CN 27-8-97 Cep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 17, 

apresentada ti MP nO 1.481-52. 

99/97-CN 27-3-97 Cep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 18, 

apresentada à MP n° 1.481-52. 

100197-CN 27-3-97 Cep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 19, 

apresentada à MP nO 1.481-52. 

101/97-CN 27-8-97 Cep. Sérgio Destaque para votaçao em 
r ejeitado 

Miranda separado da Emenda nO 20, 
apresentada ti MP nO 1.481-52. I 

I 

102/97-CN 27-8-97 Cep. Sérgio DestaQue para Votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da \ Emenda nO 21, \ 

apresentada tI\MP n° 1.481-52. 

• I 
103/97-CN 27-8-97 Cep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 

Miranda separado da Emenda n° 22, 
apresentada ti MP n° 1.481-52. 

104/97-CN 27-8-97 Cep. Sérgio Destaque ~ votaçao em Rejeitado 
Miranda 

/' , 
separado da Emenda nO 23, 
apresentada ti MP nO 1.481-52. 

105/97-CN 27-8-97 Cep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 28, 

apresentada ti MP nO 1.481-52. 
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106197~N 27-8-97 Dep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado -da Emenda nO 29, 

apresentada à MP nO 1.481-52. 

107197~N 27-8-97 Sen. José Votaçao em globo dos Aprovado 
Roberto Arruda requerimentos de destaques 

apresentados à MP nO 1.481-52. 

108197~N 10-9-97 Sen. José Inversão da Ordem do Dia. Aprovado 
Roberto Arruda 
e outros 

109197-CN 10-9-97 Sen.José Preferência para votaçao de Aprovado 
Roberto Arruda itens da Ordem do Dia. 

110197-CN 10-9-97 Dep. Joao Destaque para votaçao em Rejeitado 
Fassarella separado da Emenda nO 1, 

apresentada à MP n° 1.560-8. 

111197-CN 10-9-97 Dep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 1, 

apresentada à MP nO 1.560-8. 

112197-CN 10-9-97 Dep. Joao Destaque para votaçao em Rejeitado 
Fassarella separado da Emenda n° 2, 

apresentada à MP nO 1.560-8. 

113197-CN 10-9-97 Dep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 2, 

apresentada à MP nO 1.560-8. 

114197-CN 10-9-97 Dep.Joao Destaque para votaçao em Rejeitado 
Fassarella separado da Emenda nO 3, 

apresentada à MP nO 1.560-8. 

115197-CN 10-9-97 Dep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 3, 

apresentada à MP nO 1.560-8. 

116197-CN 10-9-97 Dep.Joao Destaque para votaçao em Rejeitado 
Fassarella separado da Emenda nO 4, 

apresentada à MP nO 1.560-8. 

117197-CN 10-9-97 Dep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda n° 4, 

apresentada à MP nO 1.560-8. 
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Destaque para votaçAo em 
separado da Emenda nO 5, 
apresentada élI MP nO 1.560-8. 

119197-CN 10-9-97 Cep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 5, 

apresentada élI MP n° 1.560-8. 

120197-CN 10-9-97 Cep. Joao Destaque para votaçao em Rejeitado 
FassarelJa separado da Emenda nO 6, 

apresentada élI MP nO 1.560-8. 

121197-CN 10-9-97 Dep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda n° 6, 

apresentada élI MP n° 1.560-8. 

122197-CN 10-9-97 Cep. Joao Destaque para votaçao em Rejeitado 
FassarelJa separado da Emenda n° 7, 

apresentada élI MP nO 1.560-8. 

123197-CN 10-9-97 Cep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 7, 

apresentada élI MP nO 1.560-8. 

124197-CN 10-9-97 Dep. Joao Destaque para votaçao em Rejeitado 
FassarelJa separado da Emenda nO 8, 

apresentada élI MP nO 1.560-8. 

125197-CN 10-9-97 Dep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda n° 8, 

apresentada élI MP n° 1.560-8. 

126197-CN 10-9-97 Cep. Joao Destaque para votaçao em Rejeitado 
FassarelJa separado da Emenda nO 9, 

apresentada élI MP nO 1.560-8. 

127197-CN 10-9-97 Dep. Sérgio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Miranda separado da Emenda nO 9, 

apresentada élI MP n° 1.560-8. 

128197-CN 10-9-97 Sen. Roberto Votaçao em globo dos Aprovado 
Anuda requerimentos de destaques 

apresentados élI MP nO 1.560-8. 

129197-CN 10-9-97 Dep. Amaldo Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Faria de Sá separado da Emenda nO 1, 

apresentada élI MP nO 1.570-5. 

689 

- ~-~-- -- -- -- --



Destaque para votaçAo em 
separado da Emenda nO 4, 
apresentada ê MP nO 1.570-5. 

131197~N 10-9-97 Cep. AmaIdo Destaque para votaçlo em Rejeitado 
Faria de Sá separado da Emenda nO 5, 

apresentada ê MP n° 1.570-5. 

132197~N 10-9-97 Cep. Marconi Votaçao em globo dos Aprovado 
Perillo requerimentos de destaques 

apresentados à MP nO 1.570-5. 

133197~N 11-11-97 Cep. João Adiamento da votaçao do PLN Retirado 
Fassarella n° 15/97, por 48 horas. 

134197~N 1°-12-97 Sen. José InversAo da Ordem do Dia. Aprovado 
Roberto Anuda 

135197~N 1°-12-97 Sen. José Adiamento para apreciaçao dos Aprovado 
Roberto Arruda PLNs nOs 26, 27, 29, 31 a 34, 36 

a 38, 41, 44, 49, 58, 66 e 83/97. 

136197~N 02-12-97 Sen. José InversAo da Ordem do Dia. Aprovado 
Roberto Arruda 

137197~N 02-12-97 Sen. José Encerramento da discussao da Aprovado 
Roberto Anuda MP nO 1.602197. 
e outros 

138197~N 02-12-97 Sen. José Destaque para Votaçao em Rejeitado 
Eduardo Dutra separado do art. 6" do PLV nO 

14 da MP nO 1.602197. 

139197~N 02-12-97 Sen. José Destaque para Votaçao em Rejeitado 
Eduardo Dutra separado do art. 21 do PLV nO 

14 da MP nO 1.602197. 

140197~N 02-12-97 Cep. Inocêncio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Oliveira e outro separado do art. 58 do PLV nO 

14 da MP n° 1.602197. 

141197~N 02-12-97 Dep. Inocêncio Destaque para votaçao em Rejeitado 
Oliveira e outro separado do art. 64 do PL V nO 

14 ti MP nO 1.602197. 

142197~N 02-12-97 Cep. Dejandir Destaque para votaçao em Rejeitado 
Dalpasquale separado do art. 69 do PLV nO 

14 da MP nO 1.602197. 
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143197-CN 02-12-97 Dep. OdeImo Destaque para supressAo da Rejeitado 
Leio allnea 'c' do inciso I do art. 82, 

do PLV n° 14 à MP nO 1.602/97. 

144197-CN 02-12-97 Cep. Inocêncio Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Oliveira e outro separado da Emenda nO 283, 

apresentada à MP n° 1.602/97. 

145197-CN 02-12-97 Cep. José Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 4, 

apresentada à MP nO 1.602197. 

146197-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Machado separado da Emenda n° 5, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 

147/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 29, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 

148197-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 30, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 

149/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 39, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 

150/97-CN 02-12-97 Cep. José Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 47, 

apresentada à MP n° 1.602/97. 

151197.-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 55, 

apresentada à MP n° 1.602/97. 

152/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 81, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 

153197-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 111, 

apresentada à MP nO 1.602197. 

154197-CN 02-12-97 Cep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 149, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 
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155197-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 153, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 

156197-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda n° 205, 

apresentada à MP n° 1.602197. 

157/97-CN 02-12-97 Dep. Arnaldo Destaque para votaçao em Rejeitado 
Faria de ~ separado da Emenda nO 255, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 

158/97-CN 02-12-97 Sen.Roberto Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Freire separado da Emenda n° 259, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 

159/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 305, 

apresentada à MP n° 1.602/97. 

160/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda n° 306, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 

161/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 307, 

apresentada à MP nO 1.602197. 

162/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 308, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 

163197-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda n° 309, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 

164/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda n° 310, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 

165/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda n° 311, 

apresentada à MP n° 1.602/97. 

166/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 312, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 
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167/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque . para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 313, 

apresentada à MP nO 1.602197. 

168/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda n° 314, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 

169/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda n° 315, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 

170/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 316, 

apresentada à MP nO 1.602/97. 

171/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 317, 

apresentada à MP n° 1.602/97. 

172/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 319, 

apresentada à MP nO 1.602197. 

173/97-CN 02-12-97 Sen. José Votaçao em globo dos Aprovado 
Roberto Arruda requerimentos de destaques 
e outros apresentados à MP nO 1.602/97. 

174/97-CN 02-12-97 Dep. Sérgio 
Arouca 

Preferência de votaçao para o Rejeitado 
destaque da Bancada do PPS, 
ao texto da MP n° 1.602197, 
relativa à Emenda n° 69, do 
Sen. José Sarney, para que 
seja votado antes do 
requerimento de votaçao em 
globo. 

175197-CN 02-12-97 Sen. José Encerramento da discussão da Aprovado 
Roberto Arruda MP n° 1.595-14/97. 
e outros 

176197-CN 02-12-97 Dep. José 
Machado 

Para que a votaçao do PL V nO Rejeitado 
12/97 apresentado à MP nO 
1.595-14/97, seja feita pelo 
processo nominal. 
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177197-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado de expressOes 

constantes da alteraçAo ao § 3° 
do art. 20 da Lei n° 8.112/90, 
promovida pelo art. 1 ° do PL V 
n° 12/97 da MP 1.595-14/97. 

178/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado das alteraçOes aos 

arts. 46 e 47 da Lei nO 8.112190, 
promovidas pelo art. 1 ° do PL V 
nO 12/97 da MP 1.595-14, com 
vista à sua supressao. 

179197-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado das alteraçOes ao art. 

62 da Lei nO 8.112/90, 
promovidas pelo art. 1 ° do PL V 
nO 12/97 da MP 1.595-14, com 
vista à sua supressao. 

180197-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado das alteraçOes ao art. 

67 da Lei nO 8.112/90, 
promovidas pelo art. 1 ° do PL V 
nO 12/97 da MP 1.595-14, com 
vista à sua supressao. 

181/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado das atteraçOes aos 

arts. 81 e 87 da Lei n° 8.112/90, 
promovidas pelo art. 1 ° do PL V 
nO 12/97 da MP 1.595-14, com 
vista à sua supressao. 

182/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado das alteraçOes ao art. 

83 da Lei n° 8.112190, 
promovidas pelo art. 1 ° do PL V 
nO 12/97 da MP 1.595-14, com 
vista à sua supressao. 

183/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado das alteraçOes ao art. 

92 da Lei nO 8.112/90, 
promovidas pelo art. 1° do PLV 
nO 12/97 da MP 1.595-14, com 
vista à sua supressao. 
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184197-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado das alteraç6es ao § 3° 

do art. 143 da Lei nO 8.112190, 
promovidas pelo art. 1 ° do PL V 
nO 12197 da MP 1.595-14, com 
vista à sua supressao. 

185197-CN 02-12-97 Dep. JoSé Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado do art. ~ do PL V nO 

12197 da MP 1.595-14, com 
vista à sua supressao. 

186197-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado dos §§ 1° e 2° do art. 

go do PLV nO 12197 da MP 
1.595-14, com vista à sua 
supressao. 

187/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado do art. 15 do PL V nO 

.12197 da MP 1.595-14, com 
vista à sua supressao. 

188197-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado das expressOes ' 0 

parágrafo único da Lei nO 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970', 
constantes do art. 18 do PL V nO 
12197 da MP 1.595-14, com 
vbta à sua supressao. 

189197-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado das expressOes 'os 

§§ 1° e 2° do art. 78", 
constantes do art. 18 do PLV nO 
12197 da MP 1.595-14, com 
vista à sua supressao. 

190197-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado das expressões 'os 

arts 3° e 10 da Lei n° 8.911, de 
11 de julho de 1994", 
constantes do art. 18 do PL V n° 
12197 da MP 1.595-14, com 
vista à sua supressao. 
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191/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 6, 

apresentada à MP nO 1.595-
14/97. 

192/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda n° 12, 

apresentada à MP nO 1.595-
14/97. 

193/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda n° 17, 

apresentada à MP n° 1.595-
14/97. 

194/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda n° 26, 

apresentada à MP nO 1.595-
14/97. 

195/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 27, 

apresentada à MP n° 1.595-
14/97. 

196/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 28, 

apresentada à MP nO 1.595-
14/97. 

197/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 31, 

apresentada à MP nO 1.595-
14/97. 

198/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votaçao em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 32, 

apresentada à MP n° 1.595-
14/97. 

199/97-CN 02-12-97 Dep. José Destaque para votação em Rejeitado 
MachadO separado da Emenda n° 33, 

apresentada à MP n° 1.595-
14/97. 
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. 200/97-CN 02-12-97 Cep. José Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Machado separado da Emenda n° 35, 

apresentada à MP nO 1.595-
14/97. 

201/97-CN 02-12-97 Cep. José Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 38, 

apresentada à MP nO 1.595-
14/97. 

202l97-CN 02-12-97 Cep. José Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 42, 

apresentada à MP n° 1.595-
14197. 

203197-CN 02-12-97 Cep. José Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Machado separado da Emenda n° 43, 

apresentada à MP n° 1.595-
14197. 

204197-CN 02-12-97 Cep. José Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Machado separado da Emenda n° 44, 

apresentada à MP n° 1.595-
14197. 

205l97-CN 02-12-97 Cep. José Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 48, 

apresentada à MP nO 1.595-
14197. 

206197-CN 02-12-97 Cep. José Cestaque para votaçAo em Rejeitado 
Machado separado da Emenda n° 49, 

apresentada à MP n° 1.595-
14/97. 

207/97-CN 02-12-97 Cep. José Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Machado separado da Emenda n° 50, 

apresentada à MP nO 1.595-
14197. 

208l97-CN 02-12-97 Cep. José Destaque para votaçAo em Rejeitado 
Machado separado da Emenda nO 52, 

apresentada à MP n° 1.595-
14197. 
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210/97-CN 02-12-97 Cep. José 
Machado 

211/97-CN 02-12-97 Cep. José 
Machado 

212/97-CN 02-12-97 Dep. José 
Machado 

213197-CN 02-12-97 Cep. José 
Machado 

214/97-CN 02-12-97 Cep. José 
Machado 

215197-CN 02-12-97 Dep. José 
. . ' .. Machado 
.... 

216/97-CN 02-12-97 Sen. José 
Roberto Arruda 

217/97-CN 02-12-91 . Cep. Sérgio 
• Arouca 

Destaque para votaçao em 
separado da Emenda nO 53, 
apresentada ti MP nO 1.595-
14/97. 

Destaque para votaçao em Rejeitado 
separado da Emenda n° 55, 
apresentada ti MP nO 1.595-
14/97. 

Destaque para votaçAo em Rejeitado 
separado da Emenda nO 58, 
apresentada ti MP nO 1.595-
14/97. 

Destaque para votação em Rejeitado 
separado da Emenda nO 59, 
apresentada ti MP n° 1.595-
14/97. 

Destaque para votaçao em Rejeitado 
separado da Emenda nO 50, 
apresentada ti MP nO 1.595-
14/97. 

Destaque para votação em Rejeitado 
separado da Emenda nO 62, 
apresentada ti MP nO 1.595-
14/97. 

Destaque para votaçao em ' Rejeitado 
seParado da Emenda n° 69, 
àpresentada ti MP nO 1.595-
14/97. 

Votaçao em globo dos 
requerimentos de destaques 
apresentados ti MP n° 1'.595-
14/97. 

Aprovado 

Destaque para votação em Rejeitado 
. separado da expressa0 "sem 

. direito a qualquer adicional a 
vantagens", constantes do § 1° 
do art. 19 da lei nO 8.112190 
promovida pelo art. 1° do PlV 
nO 12/97 da MP 1.595-14. 
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218197-CN · 02-12-97 Sen. José Encerramento da discusslo da Aprovado 
Roberto Arruda MP nO 1.595-14/97. 

219/97-CN 02-12-97 Dep. José 
Machado 

220/97-CN 02-12-97 Dep. José 
Machado 

221/97-CN 02-12-97 Dep. José 
Machado 

222/97-CN 02-12-97 Dep. José 
Machado 

223/97-CN . 02-' 2-97. .Dep. José 
, .Machado 

224/97-CN 02-12-97 Dep. José 
Machado 

Para que a votaçAo do PLV nO Rejeitado 
13/97 apresentado ti MP nO 
1.596-14/97, seja feita pelo 
processo nominal. 

Destaque para votaçAo em Rejeitado 
separado das alleraçOes aos § 
~ do art. 22 e aos §§ 8" e go do 
art. 28 da Lei n° 8.212/91, 
constantes do art. 1° do PLV nO 
13/97 da MP 1.596-14, com 
vistas ti sua supressao. 

Destaque para votaçAo em Rejeitado 
separado das alleraçOes ao art. 
29 da Lei nO 8.212/91 , 
constantes do art. 1° do PLV nO 
13/97 da MP 1.596-14, com 
vistas ti sua supressao. 

Destaque para votaçAo em Rejeitado 
separado das alleraçOes ao § ~ 
do art. 31 da Lei nO 8.212/91, 
constantes do art. 1° do PLV nO 
13/97 da MP 1.596-14, com 
vistas à sua supressao. 

Destaque para votaçAo em Re~itado ..... 
. separado das alleraçOes ao § ~ 

. do. art. 16 da Lei n° 8.213/91 , 
. constantes do art. ~ do PLV nO 
13197 da MP 1.596-14, com 
vistas à sua supressao. 

Destaque para votaçAo em Rejeitado 
. separado das alleraçOes ao § ~ 

do art. 18 e ao art. 86 da Lei nO 
8.213/91, constal)tes, do art, ~ . 

. . dQ PLV n° 13/97 da MP 1.596-
14, com vistas ti sua supressAo. 
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226197-CN 02-12-97 Dep. José 
Machado 

227/97-CN 02-12-97 Dep. José 
Machado 

228197-CN 02-12-97 Dep. José 
Machado 

229/97-CN 02-12-97 

230/97-CN 02-12-97 

Sen. José 
Roberto Anuda 
e outros 

Sen. José 
Roberto Anuda 
e outros 

Destaque para votaçAo em 
separado das alteraçOes aos 
arts. 57 e 58 da Lei nO 8.213/91, 
constantes do Pl V nO 13/97 da 
MP 1.596-14, com vistas à sua 
supressao. 

Destaque para votaçao em Rejeitado 
separado das alteraçOes ao art. 
103 da Lei n° 8.213/91, 
constantes do art. ~ do PLV nO 
13/97 da MP 1.596-14, com 
vistas à sua supressao. 

Destaque para votaçao em Rejeitado 
separado do art. 12 do PLV n° 
13/97 da MP 1.596-14, com 
vistas à sua supressao. 

Destaque para votaçao em Rejeitado 
separado das expressOes "art. 
148" e "art. 152", constantes do 
art. 14 do PLV nO 13/97 da MP 
1.596-14, com vistas a sua 
supressao. 

Destaque para votaçao em 
separado do § ~ do art. 453 da 
CLT, com a redaçAo dada pela 
MP n° 1.596-14/97. 

Destaque para votaçAo em 
~ da expressa0 "o 
Decreto-Lei nO 158, de 10 de 
fevereiro de 196T, constante da 
MP nO 1.596-14, para inserir 
imediatamente apOs a 
expressa0, "especialmente a Lei 
nO 3.529, de 13 de janeiro de 

. 1959", constante do art. 14 do 
PLV nO 13/97. . 
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231197-CN 02-12-97 Sen. José Destaque para votaçao em Aprovado 
Roberto Arruda separado da · expressA0 "de 
e outros parcelamento ou', constante do 

§ 1° do art. 35, da Lei n° 8.212, 
de 24 de julho de 1991, com a 
redaçao dada pelo art. 1° da MP 
nO 1.596-14/97. 

232197-CN 02-12-97 Sen. José Votaçao em globo dos Aprovado 
Roberto Arruda requerimentos dos destaques 
e outros apresentados à MP nO 1.596-

14197, exceto para os 
requerimentos de bancada 
apresentados pelos partidos 
PSOB e PFL, da CO. 

233197-CN 02-12-97 Sen. José Destaque para votaçao da Aprovado 
Roberto Arruda Emenda nO 57 apresentada à 
e outros MP. 1.596-14. 

234197-CN 02-12-97 Sen. José Preferência para votaçao do Aprovado 
Roberto Arruda destaque para a Emenda nO 57, 
e outros apresentada pelo Dep. Hugo 

Biehl. Votaçao antes do 
requerimento de votaçao em 
globo dos requerimentos de 
destaques. 

235197-CN 02-12-97 Dep. José 
Machado 

Para que a votaçao da MP nO Rejeitado 
1.597197, seja feita pelO 

, .. pi"OCésso nominal. 

236197-CN 02-12;91 ' ': Dep. José 
Machado 

Para que a votaçao do PL V n° Rejeitado 
8/97 apresentado à MP nO 
'1.598197, seja feita pelo 
p~nominal. 

237197-CN 02-12-97 Sen. José Éncerramento da discussão da Retirado 
Roberto Arfuda MP rio 1.599-38197. 
e outros 

238197-CN 03-12-97 Sen. José Inversão da Ordem do Dia. 
Roberto Arruda 
e outros 
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239197-CN 03-12-97 Sen. José Encerramento da discussAo da Aprovado 
Roberto Arruda MP nO 1.600197. 

2<40197-CN 03-12-97 

241/97-CN 03-12-97 

242/97-CN 03-12-97 

e outros 

Cep. José 
Machado 

Cep. Inocêncio 
Oliveira e 
outros 

Cep. José 
Machado 

243/97-CN 03-12-97 Cep. José 
Machado 

244/97-CN 03-12-97 Cep. José 
Machado 

245197-CN 03-12-97 Cep. José 
Machado 

248/97-CN 03-12-97 Cep. José 
Machado 

247/97-CN 03-12-97 Dep. José 
Machado 

248197-CN 03-12-97 Cep. José 
Machado 

Para que a votaçAo do PL V nO Rejeitado 
10/97 apresentado ê MP nO 
1.600197, seja feita pelo 
processo nominal. 

Destaque para supressAo de Rejeitado 
expressa0, cons1ante do § 3" do 
art. 1°, do PLV nO 10/97 
apresentado ê MP nO 1.600197. 

Destaque supressivo para a Aprovado 
expressa0 "e seguintes" 
constante do inciso 11 do art. 1° 
do PLV nO 10/97 a MP nO 
1.600/97. 

Destaque para votaçAo da Aprovado 
Emenda nO 1 apresentada ê MP 
n° 1.600197. 

Destaque para votaçao da Aprovado 
Emenda nO 3 apresentada ê MP 
n° 1.600197. 

Destaque para votaçao da Aprovado 
Eme.nda nO 4 apresentada ê MP 
nO 1.600197. 

Destaque para votaçao da Aprovado 
Emenda nO 5 apresentada ê MP 
nO 1.600197. 

Destaque para votaçAo da Aprovado 
Emenda nO 6 apresen~a ê MP 
n° 1.600197. 

Destaque para votaçao da Aprovado 
Emenda n~ 7 apresentada ê MP 
n° 1.600191. 

249/97-CN 03-12-97 Sen. José Votaçao em globo dos Aprovado 
Roberto Arruda requerimentos de destaques 
e outros apresentados ê MP nO 1.600/97. 
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250197-CN 03-12-97 Preferência para votaçao em Aprovado 
separado do destaque 
supressivo referente ao § ;30 do 
PL V originário da MP 1.600/97. 

251/97-CN 03-12-97 Sen. José Encerramento da discussao da Aprovado 
Roberto Arruda MP nO 1.601/97. 

252197-CN 03-12-97 Dep. José Destaqúe para votaçao da Rejeitado 
Machado Emenda nO 1 apresentada à MP 

n° 1.601/97. 

253197-CN 03-12-97 Dep. José Destaque para votaçao da Rejeitado 
Machado Emenda n° 2 apresentada à MP 

n° 1 .60~/97. 

254197-CN 03-12-97 Sen. José Votaçao em globo dos Aprovado 
Roberto Arruda requerimentos de destaques 
e outros apresentados à MP n° 1.601/97. 

255197-CN 11-12-97 Sen. José InclusAo na Ordem do Dia dos Aprovado 
Roberto Arruda Projetos de Lei do Congresso 
e outros Nacional que foram aprovados 

naCMPOPF. 

256197-CN 11-12-97 Sen. José Preferência para apreciaçao de Aprovado 
Roberto Arruda vários PLNs. 
e outros 

257/97-CN 11-12-97 Sen. Mar1uce 
Pinto 

prorrogaçao do prazo da Aprovado 
ComissAo Par1amentar Mista de 
Inquérito, criada através do 
Requerimento nO 1, 1996-CN, 
'com a finalidade dei apurar as 
denúncias contidas na 
reportagem da revista Veja, do 
dia 30 de agosto de 1995, sobre 
o trabalho de crianças e 
adolecentes no Brasil", por mais 
180 dias. 

SÚMULA 

Total dos Requerimentos.... .. ... ................ ............ .. 188 
- Aprovados.. . ... . .... ..... ...... . ... ...... ............... ....... . 42 
- Deferidos.. .... ..... ..... . .... ... ... ......... . ...... .... ... ... .... 2 
- Rejeitados...... .... .......................... .... ............... 140 
- Retirados. ... ........ ...... .... ..... ...... .... .. ..... ... . ......... 3 
- Aguardando inclusa<> na Ordem do Dia..... ..... 1 
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0- PARTICIPAÇAo DOS SENHORES CONGRESSISTAS NOS TRABALHOS DO CONGRESSO NACIONAL 

Pr:opo.lç6es u.o d. Palavra Partlclpaçlo na. Comln6es Mista. 
Sen.dores ApreMntad .. .... PIIOJETO INCAIII- ~AO c. .... c.,._. -QU- DeIlllC). HHAIIIN. DllCullAO Al'AIIT1! - OIIÇA. De .-cwa WlOe - 'MI!. MIA· 

_DTO LUÇI.O YOTAÇAo QAlllIITO OIIDU _lIITO 1NQUt. IONAI - TCIIIoI 
IITO 

Abdias Nascimento - - - - - 1 - - - - - 7 - -
Ademir Andrade - - - - - 2 2 1 - - 1 1 - -
Antonio Carlos MaQalhAes - - - - - 1 - - - - - - - -
Antonio Carlos Valadares - - - - - 1 - 1 - - 1 3 1 -
Artur da Távola - - - - - 1 - - - - 1 61 - -
Bello Parga - - - - - 2 - - - - - 82 2 -
Benedita da Silva - - 2 - - 2 - - - - - 47 - -
BeniVeras - - - - - - - - - - 1 149 - -
Bernardo Cabral - - - - - 2 - - - - 1 63 - -
Carlos Bezerra - - - - - 1 - 1 - - 2 474 4 -
Carlos Patroclnio - - 1 - - - - 1 - - - 57 1 -

-..l Carlos Wilson - - - - - - - - - - - 96 - -
~ Casildo Maldaner - - - - - - - 1 - - 1 - - -

Coutinho Jorge - - - - - - - 1 - - 1 100 1 -
Edison Lobao - - - - - 4 - 1 - - 3 158 6 -
Eduardo Suplicy - - 1 - - 3 2 1 - - 2 1 2 -
EIcio Alvares - - 1 - - - - - - - - 12 2 -
Emilia Fernandes - - 1 - - 1 - - - - 1 81 - -
Epltacio Cafeteira - - - - - - - - - - 1 244 - -
Emandes Amorim - - - - - - - 1 - - - - - -
Esperldiao Amin - - - - - 1 - - - - - 4 - -
Fernando Bezerra - - - - - - - 1 - - - 21 - -
Flaviano Melo - - - - - - - 1 - - - - 1 -
Francelino Pereira - - - - - - - - - - 1 120 - -
Francisco ElCÓrcIo - - - - - - - - - - - 7 - -
Freitas Neto - - - - - - - - - - - 124 - -
Geraldo Melo - - - - - - - - - - - 76 - -
Gerson Camata - - - 1 - - - - - - - 474 - -
Gilberto Mirandal - - - - - - L- - - - - - 2 71 - ---- -



'-l o 
UI 

- - - - - ~ - -
: .iÍnáétó .... - - - -

.. 

_ -Gilvam Bofgés - . _ - -
- Guilherme :Palmeira. . _ _ 

Hugo Napolelo . - - -
Huml)erto Lucena 

. Jader Bamalho 

. Jefferacin Pêres 
Joao França -
Joao Rocha: . o _ _ • -
Joel de Hollanda - -

Jonas Pinheiro 
Joaaptiat Marinho 
José Agripino 
José Alves 
José Bianco 
José Eduardo Dutra 
José.Eduardo 
José Fogaça 
José Ignécio Ferreira 
José Roberto Arruda 
José Serra 
Júlio Campos 
Júnia Marise 
Lauro Campos 
Leomar Oulntanilha 
Levy Dias 
Lúcio Alcantara 
Lúdio Coelho 
Marina Silva 
Marluce Pinto 
Mauro Miranda 

Proposlç6es 
Apres.ntadas_ 

•. I!!: PtIO.IITO - "MJIaO.-
MINTO LUÇAo 

- ~ 

-
- -
- . - - -

o - . 
o -
- -
- o 

o -
o -. - -
- -
o -
- -
o o 

2 -
o - -
o -
o -

31 -
o -
o -
- -
o -
o -
- o 

o -
o -
o o 

1 -
- -- - - --

. USO .ds Pais."..' . . . • • 
. - . -,- QU':AO 

_IN. OIacuaa.lO APARTI PIIONUN-
\/OTAÇAo CIAIIINTO OIU)UI 

- -
o - - - o 

-

-' o - o -
. 2 o o o o 

o o o o . - - -
- - - - - - o 1 o 

o o o 1 o 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

- - 1 o 1 o 

- o - - -
o - - o 1 o 

o - o - o 

- o o o 

_ 3 3 o 7 2 
o o o o o 

- o o 3 o 

o o o o o 

7' 6 o 13 1 
o o o 2 -
o - o - o 

- o o 1 o 

o o o 1 o 

o - o o o 

o o - 1 o 

o o - 2 o 

o o o o o 

- o - o o 

o o o 1 o 

o o o - o 

-

. ~ . Partlclpiçlo nu Comlu6es Mistas 
-

- C.M. DI c. P. M. M_ 
OAÇA- DI -- vnoe PIlO\/\- PAlIa· IIRA-
MINTO INCIUII- -- - TOoaoI 

RITO 

o o - o 7 - o 

o o - - 57 o -
o o - 1 131 o o 

. o - o o 1 o o 

1 - o o 475 1 -
1 - - 3 98 - o 

o o - 1 4 o o 

o - o 2 86 o o 

o o o o 107 o o 

1 o o 1 81 4 -
- o - 1 o - -
o - o 1 104 o o 

1 - o o 116 o -
1 o - - 109 1 -
o o - 3 496 - o 

- - o o 3 o -
- o - 3 1 2 o 

1 o o o 67 o o 

o o - o 34 2 -
o o o - 32 o o 

1 o - o 86 1 -
o o - 1 1 - -
- o o o 2 o o 

1 o o 1 244 - o 

o o - 2 4 - o 

1 o o 4 62 1 -
1 o - 1 103 - o 

o o - 1 o o o 

1 o - - 6 1 o I 

1 - o 1 7 - o I 



Proposlç6es Uao da Palavl1I Partlclpilçlo n .. Comla6M Mlatlla 
Sen.do .... Apl1lMntadM 

Mo l'IIO.InO I=, I~"" c:.. .. ae c.P." -- ae_ Ina_O APAIIn - 0IIÇA0 ae lINCIoUI - - _. 
MJ..A. 

.IJITO LUÇAo vorAÇAo CWlIJITO - lIa'IO ....,.. lOIoIAa - TOIIIoI 
!nU 

Nabor Júnior - - "- - - - - - - - 2 471 - -
Ney Suassuna - - - - - 2 - 1 - - 2 28 - -
Odacir Soares 1 - - - - - - 1 - - 1 167 - -
Osmar Dias - - - - - 1 - - - - - 92 - -
Otoniel Machado - - - - - - - - - - 1 - - -
PedroSimon - - - - - 1 - - - - - - - -

-.l 

~ 
Ramez Tebet - - - - - 1 - - - - - 12 - -
Regina Assumpçao - - - - - - - 1 - - 1 185 - -
Renan Calheiros - - - - - - - - - - - 5 - -
Roberto Freire 1 - - - - - 1 - - - 1 12 - -
Roberto Requilo - - - - - 1 - - - - 1 - - -
RomeroJucé - - - - - - - 1 - - 1 130 1 -
RomeuTuma - - - - - - 1 1 - - 5 18 - -
Ronaldo Cunha Lima - - - - - 1 - - - - - - - -
Sebaatllo Rocha - - - - - - - 1 - - 1 441 1 -
Sérgio Machado - - 2 - - - - - - - - 77 - -
Teotonio Vilela Filho - - - - - - - - - - - 39 - -
Valmir Campelo - - 2 - - 1 - - - - - 131 - -
Vilson KleinObing - - - - - - - - - - - 103 2 -
Waldeck Omelas - - - - - - - - - - - 118 - -



Propo.lço. U.o da Palavra Partlclpaçlo na. CominO. Mia". 
Deputados Aprnentlld .. ... PIIOJn'O -- aw::"" c. .... c.,." --- .. -. -. DllCtIMAo Al'AItft - -- .. UI'KIAIa WlOI - 'AN!. 1I!Uo. 

HJm) wçAo VOTAÇAo ClAMIlITO ~ _1lITO 1NQUt. -- CMU -.. IIITO 
-

Abelardo Lupioh - · · 1 - 1 - - · · · 80 · · 
Adauto Pereira _ _ - · - - - - - 1 · · · 21 · -
Adelaide Neri - · · - - · · - · · · 9 - · 
Adelson Ribeiro - - ' - - - - · · - - - 1 9 - · 
Adelson Salvador - - 1 32 · - - - - · - - - - · 
Ademir Cunha - · · - · · · · - - · - 22 - · 
Ademir Lucas · · - · · · · - - - 1 16 - · 
Adhemar de a&rros Filho · - - - · - · - - - - · 5 · · 
Adroaldo Streck - · - - · - · - · · · · 73 - · 
Adylson Motta - · - - - 2 · · · · · 1 · · 
Aécio de Borba - · - - - - - · · · - 1 - · 

....,J s Aécio Neves - - · 1 · - 2 2 · - · · 94 - -
AgnelO Queiroz · · · 1 · 3 1 - - · - 2 · · 
Alrton Dipp - · · - - 1 - - - - · 1 · · 
Albérico Cordeiro - · 1 - - · - 1 · - · 5 · · 
Albérico Filho - · - · · · - 1 · · - 15 - -
Alberto Goldman · · "- · - 1 3 - - - · 16 · · 
AJceste Almeida · 5 - · - - - - · - · · - - -
AlcIdes Modesto · · - · · 2 - - - - · 297 - · 
AIcione Athayde - · - - - - - · · - · 3 · -
Aldir Cabral - · -. · - - · - · · - 16 - · 
Aldo Arantes 1 · 3 1 - 3 2 · - - · 139 · · 
Aldo Rebelo - · - - - 2 - · - - · - · -
Alexandra Cardoso - · 2 1 · 1 - - - - · 49 - · 
Alexandra Ceranto · · . · - · - 1 · - · 10 2 -
Alexandre Santos - · - - - · · - - · - 26 · -
Almino Affonso - · - - - · - - · - 1 2 · · 
Aloysio Nunes Ferreira - · - · - · - - - - - 1 · -

I Alvaro Gaudêncio Neto - · . - - - - - - - - 43 - · 



.....,J 
o 
00 

- -
Deputados -

o 

- - - -
I Alvaro Ribeiro 
Alzlra Ewerton 
Ana Catarina 
Anlbal Gomes" 
Anivaldo Vale 
Antonio Balhmann 
AntOnio Brasil 
Antonio Carlos Pannunzio 
AntOnio do Valle 
Antonio dos Santos 
Antonio Feijto 
AntOnio Geraldo 
Antonio JoaQuim Araújo 
Antonio Jorge 
Antonio Ueno 
Aracely de Paula 
ArI Magalhles 
Arlindo Chinaghlia 
Arlindo Vargas 
Armando Abllio 
Armando Costa 
Amaldo Faria de Sé 
Amaldo Madeira 
Amon Bezerra 
Arolde de Oliveira 
Aroldo Cedraz 
Arthur Virgllio 
Ary Kara 

Propoalç6ea 
Apn .. ntad .. 

M- == -MIIm! wçAo 
-

-- -
- -
- -- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Uso da Palavra 

1= DI8CI_ 
.... --IIOTAÇAo CWIU10 

- - - -
- - - -

: - - - --- - - -
~ - - -
- - - -.. - - -
- 1 - 1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 1 
- - - -
- - - -
- 1 - -
2 - - -
- - - 1 
- - - -
2 10 1 5 
1 - - 1 
- - - -
- - - -
- - - -
- 1 - 3 
- - - 1 

Partlc:lpaçlo n .. Comlaa6es Mista. 

. ~AO CO"'OC C.'. M. M-
OIIÇA- OC UI'eCIAIa \InOI - 'AM- ..... -- ....,., --- lIOIoIM - -Il11O 

- - - - - 1 - -
- - - - - 13 - -
- - - - - 4 - -
- 1 - - - 13 1 -
- - - - - 12 - -
- - - - - 6 - -
- - - - - 20 - -
- - - - - 3 2 -
- - - - - 28 - -
- - - - 1 23 - -
- - - - - 9 - -
- - - - - 16 - -
- - - - - 22 - -
- - - - - 6 - -
- - - - 1 21 - -
- 1 - - - 5 1 -
- - - - - 7 - -
- 1- - - - 1 1 -
- - - - - 11 - -
- 1 - - 1 11 3 -
- - - - - 4 - -
5 - - - - 7 - -
1 1 - - 2 79 2 -
- 1 - - - 6 1 -
- - - - - 32 - -
- - - - 1 30 - -
- - - - - 11 - -
- - - - 1 7 - -



Propoelç6n U.o da Palavra Partlclpaçlo n .. Comln6e8 Mlata. 
Deputado. Ap,....ntad .. 

g. l'IIO.IatO INCAIII- QU'::AO c.aDO c. , . 11. 111""" - DlIIDOo - DllCUIIAO APAIITI! - ORÇA. DI - vnoe -- ~AIU!. III!.A. 
IlIIITO LUÇAo YOTAÇAo ClAllIIITO OIIDIII IlIIITO INQUt. IOIIIAI CPIS TORIoa 

Il11O , 

Asdrúbal Bentes - - - - - - - - - - - 22 - -
IAtila Uns - - - - - - - - - - - 34 - -
Augusto Carvalho - - - - - - - - - - - 72 - -
Augusto Farias - - - - - - - - - - - 7 - -

I Augusto Nardes - - 1 - - 1 - 1 - - - 4 1 -
Augusto VIVeiros - - - - - - - - - - - 65 - -
Ay,... da Cunha - - - - - - - - - - - 8 - -
e. Sá - - - - - 1 - 1 - - - 6 - -
Barbosa Neto - - - - - - - 1 - - 1 23 1 -
Basilio Vdlani - - - - - - - 1 - - - 7 3 -
Benedito de Ufa - - - - - - - 1 - - - 42 - -

~ Benedito - - - - - - - - - - - 7 - -
Benedito Guimarles - - - - - - - - - - - 4 - -
Betinho Rosado - - - - - - - 1 - - - 29 1 -
Bonif6cio de Andrada - - - - - - - - - - - 1 - -
Bosco França - - - - - - - - - - - 89 - -
C8ndlnho MatIOI - - - - - - - - - - - 15 - -
Cartos AIr1Dn - - - - - - - 1 - - - 7 - -
Cartos Alberto - - - - - - - - - - - 5 - -
Carloa Alberto Campista - - - - - - - - - - - 9 - -
Cartos ApoII"*Io - - - - - - - - - - 1 8 - -
Carloa Cardin81 - - - - - 1 - - - - - - - -
Cartos Magno - - - - - - - - - - 1 13 - -
Carlos MeIIes - - - - - 1 - - - - - 11 - -
Carloa Mendes - - - - - - - - - - - 1 - -
Carloa Mosconi - - - - - - - - - - - 2 - -
Carlos Nelson - - - - - - - - - - 5 - -
Ceci Cunha - - 1 - - - - 1 - - - 10 - -



Prop08lç6es Uso da Palavl1I Partlclpaçlo na. Coml .. 6ea Mlatas 
OeputJidoa Apreaentada. 

l1li. 1= IIICAMI- ~"" C..DI "-;a-. --QUO!. _IN. - APAImI - ORÇA- UNCIAII WTOI - 'AIOI!. -..-. 
MMTO wçAo \IOTAÇAo QAII8ITO - _INTO --- -- c:au -!nO 

Célia Mendes o o . o o o o o 1 o o o 14 o o 

Celso Russomanno o o o o o o o o o o o 8 o o 

Cesar Bandeira o o o o o o o o o o o 36 o o 

Chicao Brlgido o o o o o o o o o o o 5 o o 

Chico da Princesa o o o o o o o o o o o 6 o o 

Chico Vigilante o o 1 o o 3 1 1 o o o 8 1 o 

Cidinha Campos o o o o o 1 o o o o o o o o 

Cipriano Correia o o o o o o o 1 o o o 1 1 o 

Ciro Nogueira o o o o - - - - - - - 36 - o 

CllIIudio CajadO o - - - - - - - - - o 26 - -
CllIIudio Chaves - - o - - 1 - - - - 1 17 - -

-.I Cleonancio Fonseca - o o - - - - 1 - o o 9 - -..... 
o Colbert Martins - - o 1 - 1 1 - - - - 19 - -

Confúcio Moura - - o - - 2 - - o - - 118 - -
Coraúci Sobrinho o - - - - 1 - - - - - 24 - -
Coriolano Sales - - o o - - - - - - - 1 - -
Coata Ferreira - - 1 - - - o - o - o 19 - -
Cunha Bueno - o o 1 - o - o - o - 5 - -
Cunha Lima o - - - o - o o - - o 3 - o 

Dalila Figueiredo - - 1 - - 2 - - - o - 7 - -
Danilo de Castro - o o - - - - 1 o o 1 28 - o 

Darci Coelho o - - - - o - - - - - 7 - -
Darclsio Perondi - - o o - 2 - o o - - 29 - o 

De Velasco - - o o - - - - o o o 17 - o 

Dejandir Dalpasquale 1 o - - - - - - - - - 16 o o 

Delfim Netto o - o - - o - - - - o 1 - o 

Déroio Knop - - - o - 1 o - o - - 2 - o 

. Diiceu S~.!8-'ico --- ----=- - o - - o - o o o o 3 - o 



Propoalç6es U.oda Pa"vnI Partlclpaçlo n .. Comlsa6es Mista. 
Deputados Aprnentad .. 

M· 1= _. 
QU'::"" C. M. DI C.~. M. M_ - NIWIIII. iaCUlIAO Al'AIIft -- 0IIÇA0 DI UNCWI YaTOI -- ~ ...... IIIILA· 

MMTO LUÇAo VOTAÇM ClAMIIfTO OIIDUI MIIfTO IIIIM· lONAa - ~ 
Il11O 

Dilso Sperafico - - - - - - - - - - - 24 - -
Djalma de Almeida César - - - - - - - - - - 1 32 - -
Dolores Nunes - - - - - - - - - - - 3 - -
Domingos Leonelli - - - - - - - - - - - 1 - -
Dullio Pisaneschi - - - - - - - - - - - 22 - -
Edinho Araújo - - - - - - - - - - - 7 - -
EdinhoBez - - 1 - - 1 - - - - 2 43 2 -
Edison Andrino - - - - - - - - - - 1 29 - -
Edson Queiroz - . - - - - - - - - - 1 - -
Edson Silva - - - - - - - - - - 24 - -

-....l - Eduardo Coelho - - - - - - - - - - - 4 - -- Eduardo Jorge - - 1 - - 2 - - - - - - - -
Eduardo Mascarenhas - - - - - - - - - - - 6 - -
Efraim Morais - - - - - - - - - - - 2 - -
Elcione Barbalho - - - - - - - - - - - 24 - -
Elias Murad - - - - - 1 - - - - - 3 - -
Eliseu Moura - - - - - - - - - - - 22 - -
Eliseu Padilha - - - - - - - - - - - 40 - -
Eliseu Resende - - - - - - - - - - 1 18 - -
Elton Rohnelt - - 1 - - - - - - - - 11 - -
Emerson Olavo Pires - - - - - - - 1 - - - 1 - -
Enio Bacci - - - - - 2 - - - - - - - -
Enivaldo Ribeiro . - - - - - - - - - - - 2 - -
Eraldo Trindade - - - - - 1 1 - - - - 3 - -
Esther Grossi - - - - - 1 - - - - - - - -
Etevalda Grassl de Menezes - - - - - 1 - 1 - - - 8 2 -
Eujácio SimOes - - - - - - - - - - - 19 - - . 
Euler Ribeiro - - - - - - - 1 - - - 22 1 -



.....J -N 

Deputados 

Eurico Miranda 
Eurlpedea Miranda 

. Expedito Júnior 
Ezldio Pinheiro 
Fétlma PeIaes 
Fausto Martello 
Felipe Mendes 
F6Ibc 
Fernando Diniz 
Fernando Gabeira 
Fernando Gonçalves 
Fernando Lyra 
Fernando Ribas Carli 
Fernando Torres 
Fernando Zuppo 
Fetter Júnior 
Feu Rosa 
Firmo de Castro 
FlévloAms 

. Flévio Palmier da Veiga 
Francisco Horta 
Francisco Rodrigues 
Francisco Silva 
Franco Montom . 
Freire Júnior 
Geddel Vieira Lima 
Genésio Bernardino 
Gennano Rigotto 

P~1ç6ee 
ApNNntadae 

111':.. 1= 
~ wçAo 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

. / o 

Uso ela P."vra 

1= DIICI.eAo APAIIft -'«7TAÇAo -
o o o o 

o o o 1 
o o o o 

o o o o 

o o o 1 
o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o 2 
o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o 1 
o o o o 

o o o 1 
o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o 1 
o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o 1 
o o o o 

1 2 o 1 

P.rtlclpaçlo nas ComleaOea Mletaa 

'""":' .... <:..11:.':'- "":;." - - -=- - ----0IIÇA0 - MaIU --- IOIMI - 1OIIoe -
o o o o 6 o o 

o 1 o o o o o o 

o o o o o 22 o o 

o o o o o 17 o o 

o o o o o 11 o o 

o 1 o o o 6 o o 

o 1 o o o 5 3 o 

o o o o o 2 o o 

o o o o 1 1 o o 

1 o o o o 89 o o 

o o o o o 12 o o 

o 1 o o o 17 o o 

o 1 o o o o o o 

o 1 o o 1 15 o o 

o o o o 1 1 o o 

o o o o o 12 o o 

o o o o o 26 o o 

o o o o o 17 o o 

o o o o o 19 o o 

o 1 o o o 10 1 o 

o o o o o 36 o o 

o 1 o o o 12 1 o 

o o o o o 4 o o 

o o o o o 8 o o 

o o o o o 4 o o 

o o o o o 99 o o 

o 1 o o o 8 2 o 

o o o o o 5 o o 



......:J -Vl 

'-' 

DepUÜldos 

Gerson Peres 
Gervé.1o Oliveira 
GilneyVlana 
Gilvan Fraire 
Glovanni Queiroz 
Gonzaga Mota 
Gonzaga Patriota 
Haroldo Lima 
Hélio Bicudo 
Hélio Rosas 
Herculano Anghinetti 
Hermes Parclanello 
Hilério Coimbra 
Homero Oguido 
Hugo Rodrigues da Cunha 
Humberto Costa 
lbert Ferreira 
Ibrahim Abl-AckeI 
Inéclo Arruda 
Inocêncio Oliveira 
Israel Pinheiro 
Itamar 5erJ)8 
Ivandro Cunha Lima 
Ivo Mainardi 
Jaime Fernandes 
Jaime Martins 
Jair Bolsonaro 
Jair Meneguelli 

Pro~lç6es 
Ap ..... ntad •• 

M· ~ - .. -. 
~ LUÇAo 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

. - -. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5 -- -
- -
- -
- -
- -- . 
- -- -

U.od. P.laVnI --- - .... ARTI -IIOTAÇAo aAII8ITO 

· - - 1 
- - - -
· - - 1 
· - - -
· 3 - 2 
· - - 1 
- - - 1 
- 1 - 2 
1 - - 1 
- - - -
- - - -
- - - -

- - - - -
- - - -
- - - 2 
· - - 1 
- - - -
- - - -
1 - 1 1 
4 3 - 5 
· - - 1 
- - - 1 
- - - -
- - - -
- - - -- - - -- - - 5 
- 1 - -

P.rtlclpaçlo nu Comlas6es Mistas 

CU:"" c. .... c.~. " .. -OIOÇA- .. UNCWI vnoa -- ~ ...... 1InA· - MINTO ..... -- - TOIIIoI 
IIITO 

1 - - - - 20 - -
- - - - - 6 - -
- - - - 1 28 - -
- - - - - 6 - -
3 1 - - - - - -
- - - - 1 40 - -
- 1 - - - 15 2 -
- - - - - 1 - -
- - - - - - - -
1 1 - - - 25 - -
- - - - - 4 - -
- - - - - 35 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 3 - -. - - - - 18 2 -- - - - 1 - - -. - - - - 24 - -
- - - - - 1 - -
- 1 - - - 2 - -
1 - - - - 54 - -
2 1 - - 1 8 2 -
- - - - - 12 - -
- - - - - 26 - -- - - - - 5 - -- - - - - 35 - -- - - - - 15 - -
- - - - - 7 - -
- - - - - 1 - -



.....:I ..... 
~ 

Deputados 

Jair Soares 
JairoAzI 
Jairo Cameiro 
Jandira Feghali 
Jarbas Lima 
Joana Dare 
Joio Almeida 
Joio Carlos Bacelar 
JoaoColaço 
Joio Coser 
Joio Fassarela 
Joio Faustlno 
Joio Henrique 
Joao Leio 
Joio Megalhles 
Joio Maia 
Joio MellAo Neto 
Joio Mendes 
Joio Paulo 
Joio Plzzolattl 
Joio Ribeiro 
Joio Thomé Mestrlnho 
JoIoTota 
Jofran Freiat 
Jonival Luces 
Jorge Tadeu Mudalen 
Jorge Wilson 
José Aldemir 

Propoalç6ea 
Ap......,..d •• .... PIIOoInO INCAJII. -- De __ -"INTO LUÇAo vorAÇACI 

- - -
- - -
- - -
- - 1 
- - -
- - 1 
- - -
- . -
- . -
- - 1 

10 - 4 
- - -
- - -
- - -
- - · 
- - -
- - -
- - -
- - · 
- - -
- - -
- - -
- - · 
- - -
- - · 
- - -
- - -
- - · 

u.o d. P.lllvl1I - N'AIt11! - auu.!AO De 
CIAIIUTO -

· - - -
- - - -
- - - -
2 - 4 1 

· - 1 -
· - 1 -
· - - -
· - - -
· - - -
4 - 3 1 
5 - 2 2 
· - - -
· - - -
· - - -
· - - -
· · - -
- - - -
· - - -
- - 1 -
· · - -
· · - -
- - - -
- - - -
- - - -
· - - -
- - 1 -
- - - -
- - ~-- --- -

P.rtlclpsçlo n .. Comlss6ea MI.Is. 

c.M.De c.,.". ,,-
OIIÇA- DI! - - - 'AM· MLA-
MINTO .... IOIIIAI CIIIU TOIIIoI 

NTO 

- - - - 7 - -
- - - - 9 - -
- - - - 31 2 -
- - - - 1 - -
- - - - 1 - -
- - - - - - -
- - - - 13 - -
- - - - 13 - -
- - - - 20 - -
1 - - 1 - 2 -
1 - - - 1 2 -
- - - - 6 - -
- - - - 6 . -
1 - - - 22 2 -
- - - - 24 - -
1 - - - 4 - -
- - - - 44 - -
. - - - 4 - -
- - - - - - -
- - - - 5 - -
1 - - - 3 - -
- - - 1 9 - -
- - - - 3 - -
- - - . 1 . -
- - - - 6 - . 
- . - - - - -
- - - - 11 - -
- - - - 23 - -



Proposlç6n UIO de Pellv,. pertlclp.tçlo na Comla6M Mllta. 
OepUÜldoa Aprnentada 

M· 1= =- I~AO "' .... .. , ... I=:-- DllClIUAo »- - OIIÇA- .. UNCIM - _ . ..... 
.-TO wçAo VOTAÇAo ~ - 1lIII1O ...... lOIua - TOMII 

11m) 

José Anlbal - - - - - - - - - - - 30 - -
José Augusto - - - - - 1 - - - - - - - -
José Borba - - - - - - - 1 - - - 3 - -
José Carlos Aleluia - - 1 2 - 4 - - - - 2 102 6 -
José carlos Coutinho - - . - - - - - - - - 31 - -
José Carlos Lacerda - - - - - 1 - - - - - - - -
José Carlos Vieira - - o - o o o - o o - 15 o -
José Chaves o - o - - - - 1 - - - 19 - o 

José Coimbra - o o o o 1 o o o o o 11 - -
José de Abreu - o o o o - - o - - - 4 - -

-..J José Egydio - o o - o - - - - - - 12 - : --VI 
José Genoíno o - 2 1 1 4 4 - o - 1 - o -
José Janene - o o - o - - 1 - - - 1 o -
José Linhares - o o · 0 o o o o - - - 3 - o 

José LourenÇO - o o 4 o 4 o - - - - 8 2 o 

José Luiz Clerot - - o - - - o - - - - 104 - -
José Machado 90 - 2 1 o 5 4 - - - - 379 2 -
José Mauricio o o o o o 3 o o - - - 1 - o 

José Mendonça Bezerra - - o - o o -
--------

o o - 20 - -
José Pimentel - - o o - 1----- - o - - - 1 o -
José Pinotti - o 1 - - 6 1 ~ o - - o o o -
José Priante - o o - - 1 o 1 - - 1 21 1 -
José Rezende o o 1 o o o - o - - o 1 - -
José Rocha o o o o - - - 1 o o - 23 2 -
.10M Sentllna de Vuconcelloe - o o - o 1 - o - - - 30 - o 

i José Teles - o o o - - - o - - - 5 - -
José Thomaz NonO o o o o - o - - - o - 5 • o o 

Jovair Arantes - - o - - - - o - - - 31 - " 1 



Propoelç6n U.oda Palavra Partlclpaçlo n .. Comlaa6n Mista. 
Deputlldoa Apresentada ... = .-. -:AO C."DI c.!' ... --- - lII8CIIAAO APMft - 0IIÇÀ0 DI -- - - ~_. 

IIILA-- wçAo IIOTAÇAo ~ - MMTII ...,.. lOIIIAa - 1ONOa 
N10 

Júlio César - - - - - - - 1 - - - 23 1 -
Júlio Redec:ker - - - - - - - - - - - 11 - -
Jurandyr Paido - - - - - - - - - - - 25 - -
Lael Varella I - - - - - - - - - - - 32 - -
Lamartine Posella - - - - - - - - - - - 5 - -
!.aprovita Vleire - - - - - - - - - - - 3 - -
caura Carneiro - - - - - - - 1 - - - 15 - -
LeOnidas Cristino - - - - - - - 1 - - - 15 - -
Leopoldo Bessone - - - - - - - - - - - 2 - -
Leur Lomanto - - - - - - - - - - - 12 - -

-.l Lidia Quinan - - - - - - - 1 - - - 38 2 --0"1 
Lima Netto - - - - - - - - - - - 27 2 -
Lindberg Farias - - 1 - - 2 1 - - - - 20 - -
Luciano Castro - - - - - - - - - - 1 10 - -
Luciano Pizzato - - - - - - - - - - - 17 - -
Luis Barbosa - - - - - - - 1 - - - 9 - -
Luis Eduardo - - 2 - - 1 1 - - - - - - -
Luis Roberto Ponte - - - - - - - - - - - 28 2 -
Luiz Alberto - - - - - 1 - - - - - - - -
Luiz Braga - - - - - - - 1 - - - 33 1 -
Luiz Buaiz - - - - - - - - - - - 36 - -
Luiz Cartos Hauly - - 2 1 - 5 - - - - - 34 6 -
Luiz Dantas - - - - - - - - - - - 12 - -
Luiz DUra0 - - - - - 1 - - - - - 8 - -
Luiz Fernando - - - - - - - - - - - 14 - -
Luiz Moreira - - - - - - - - - - - 20 - -
Luiz Piauhylino - - - - - - - - - - - 27 - -
Magno Bacelar - - - - - - - - - - - 30 - -



P~1ç6M Uso da Palavra Partlclpaçlo n .. Comlaa6es Mista 
Deputlldos Aprnentadas 

OI':. 1:0= I=, au:'AO c. .. a. c.P." .-lIIICWIAo APAIII"I - ORÇA- a. -- VETOI - -- ........ 
~ WÇAo vorAÇAo - - MNlO --- lOIua - TOIIoa 

!nO 

Maluly Netto - - - - - - - - - - - 10 - -
Manoel Castro - - - - - 2 - - - - 1 65 - -
Marçal Filho - - - - - 2 - - - - - 23 - -
Marcelo Barbieri / - - - - 1 - - - - - - - --, 
Marcelo Déda - - - - - - - - - - 1 7 - -
Marcelo Teixeira - - - - - - - - - - - 3 - -
Mãrcia Marinho - - - - - - - - - - - 10 - -
Mãreio Reinaldo Moreira - - - - - - - 1 - - - 1 1 -
Marconl Perillo 1 - 2 - - 4 - - - - - 11 4 -
Marcos Lima - - - - - - - - - - - 16 - -

-...l - Man:oa VInicius de c.mpo. 22 
Martus VICente - - - - - - - 1 - - - 6 - -

-...l Maria da Conceiçlo Tavares - - - 1 - - - - • - - - - -
Maria Elvira - - - - - 1 - - - - - 17 - -
Maria Laura - - - 1 - 1 - 1 - - - 1 - -
Maria Valadlo - - - - - 1 - - - - - 9 - -
Marilu Guimaraes - - - - - - - - - - - 25 - -
Marinha Raupp - - - - - - - - - - - 6 - -
Mãrio Cavallazzi - - - - - - - - - - - 5 - -
Mãrio Martins - - - - - - - - - - - 23 - -
Mãrio Negromonte - - - - - - - 1 - - - 1 - -
Marisa Serrano - - - - - - - - - - - 13 - -
Marquinho Chedid - - - - - - - - - - - 9 - -
Marta Suplicy 1 - - - - 2 1 - - - - - - -
Matheus Schmidt . - . - - - 1 - - - - 1 14 - -
Mauricio Najar - - - - - - - 1 - - - 18 - -
Mauricio ReQuiAo - - - - - - - - - - - 23 - - I 

Mauro Fecury - - - - - - -- - - - - - 35 - - I ---



....,J -00 

DepuUidos 

Mauro Lopes 
Max Rosenmann 
Melqulades Neto 
Mendonça Filho 
Miauel Rosaetlo 
Milton Temer 
Miro Teixeira 
Moacir Micheletto 
Moacyr Andrade 
Moisés Bennesbv 
Moisés Upnik 
Moreira Franco 
Murilo Domingos 
Murilo Pinheiro 
MussaDemes 
Nair Xavier Lobo 
NanSouza 
Narcio Rodrigues 
Neif Jabur 
Nelva MoreIra 
Nelson Harter 
Nelson Marchezan 
Nelson Marquezelli 
Nelson Meurer 
Nelson Otoch 
I Nestor Duarte 
Neuto de Conto 
I Ney Lopes 

Pro~lç6es 
API1IMfIladIa ... 1= 1= -~ wçAo VOTAÇAo 

- - -- - -
- - -
- - -
- - -
- - 1 
- - 1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Uso d. P.llvl1I 

DI8CI.Ao Al'AIITI - I~AD - -
- - - -
- - 1 -
- - - -
1 - - -
2 - 1 1 
- - 1 3 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2 - 1 -
- - 1 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 1 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

--

P.rtlclpaçlo nu Comlls6es Mistas 

C..DI c. ..... -ORÇA0 DI - vnoe - ....... IIII.A. 
ldII10 ...,.. .... - To-

11m) 

- - - - 27 - -
- - - 1 27 - -
- - - - 3 - -
- - - 1 11 - -
- - - - 1 - -
- - - - - - -
- - - - 1 - -
- - - - 15 - -
- - - - 3 - -
- - - - 4 - -
- - - - 1 - -
- - - - 5 - -
- - - - 7 - -
- - - - 26 - -- - - - 33 - -
- - - - 26 - -
- - - - 15 - -
- - - - 7 - -
- - - - 2 - -
- - - - 261 - -
- - - - 10 - -
- - - - 7 - -
- - - - 4 - -
- - - - 3 - -
- - - - 11 - -
- - - - 7 - -
1 - - - 35 - -
- - - - 1 - -



P~1ç6M Uso cU P.laYnl Partlclpaçlo n .. ComlM6es .... ta. 
Deputados AprMentadaa ... 1= 1= Iru:AO c. ... !- c.! . .. --- DllClIIIAO Al'Mft - OIIÇA- a. -- WTOe - PAIII· .... - wçAo YOTAÇAo QAllIIm) - .1Im) lIIIIUt- IÓIIIAI c:ua 1CoIoe 

IITO 

Nicias Ribeiro o o o o o o o o o - o 7 o -
Nilmério Miranda o o o o o o o o o o o 14 o o 

Nilson Gibson o o o o o 3 o o o o 5 18 - o 

Nilton Baiano o o o o o o o o o o o 5 o o 

Noel de Oliveira o o o o o o o o o o o 43 o o 

Od*vio Ellsio - o o o o 1 o 1 o o o 11 o o 

OdacIr Klein o o o o o o o 1 o o o 5 2 o 

OdeImo LeAo 1 o 2 o o o 1 o o o o 52 o o 

Odllio Balblnotti o o o o o o o o o o - 7 - o 

......:I .... 
Olévio Rocha o o 1 - o 1 o 1 o o o 10 o o 

Olavo Calheiros o o o o o o o o o o o 8 o o 

\O Orcino Gonçalves o o o o o o o o o o o 16 o o 

Oscar Andrade o o o o - o o o o o o 12 o o 

Oscar GoIdoni o o o o o o o 1 o o o 32 o o 

Osménio Pereira o o o o o o o o o o - 10 - o 

Osmar Leitlo o o o o o o o o o o o 3 o o 

Osmir Uma o o o o o o o o o o - 39 o o 

Osório Adriano o o o o o o o o - o o 20 - o 

Osvaldo BioIchi o o - o o o o o o o 1 7 o -
Osvaldo Coelho o o o o o o - 1 o o 1 19 o o 

Osvaldo Reis o o o o o o o 1 o o o 4 1 o 

Oswaldo SoIer o o o o o o o o o o o 28 . o 

P.adre Roque · o . . o . . . · . . 1 o . 
Paes Landim · o . - · 1 . . · . - 27 1 . 
Paudemey Ave/ino · o o . · o o o · o o 17 - o 

, Paulo Bauer o o o o o o o o o o o 5 . o 

Paulo Bernardo o o o o o 1 o 1 · o o 1 1 o 

Paulo Bomhausen o o o o · o o o o o o 3 o 
o I 



-...) 
N o 

Deputados 

Paulo Cordeiro 
Paulo Delgado 
Paulo Feijó 
Paulo Gouvêa 
Paulo Heslander 
Paulo Lima 
Paulo Lustosa 
Paulo MourAo 
Paulo Nascimento 
Paulo Paim 
Paulo Ritzel 
Paulo Roc:ha 
Pedro Canêdo 
Pedro Corrêa 
Pedro Henry 
Pedro lrujo 
Pedro Novais 
Pedro Valadares 
Pedro 'Nilson 
PedroYves 
Philemon RodriQues 
Pimentel Gomes 
Pinheiro Landim 
Prisco Viana 
Raimundo Colombo 
Haimundo Gomes de Matos 
Raimundo Santos 
Raquel Capiberibe 

Propoe~ 
ApntHntaitaa 

!li- ::= -~ -- -lIMlO wçAo VOTAÇAo 

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 1 
- - -
- - -
- - 2 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Uso da Palavra 

Dl8ClIAAO Al'ARft - I ~"" 
aAIIIIITO -

- - - -
- - 2 -
- - 1 -
- - 1 -
- - - -
- - - -
- - 4 -
- - - -
- - - -
- - 1 -
- - - -
1 - 1 -
- - 1 -
- - - -
- - - -
- - 1 -
- - - -
- - - -
- - 1 -
- - - -.- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 1 -

~ 

'1 ' 

Partlclpaçlo n .. Comlu6ft Mista. 

C. 11. DI! c.~ .• . .-OIIÇA- DI! -- WTOII - ~AM· MI,A. 
lIIHlO ...... lOIaM cau 10-

IWTO 

1 - - - 18 - -
- - - - - - -
- - - - 19 - -
1 - - - 20 2 -
- - - - 24 - -
1 - - - 13 - -
- - - - 52 - -
- - - - 6 - -
- - - - 1 - -
- - - - - - -
- - - 1 40 - -
1 - - - - 1 -
1 - - - 17 1 -
1 - - - 7 - -
1 - - - 7 - -
- - - - 18 - -
1 - - - 27 - -
- - - - 15 - -
- - - - - - -
- - - - 21 - -
- - - - 6 - -
1 - - 1 10 - -
- - - - 20 - -
- - - 1 2 - -
- - - - 1 - -
- - - - 3 - -
- - - - 34 - -
- - - - 16 - -



" 

.....:J 
N -

Deputados 

Raul Belém 
Regina lino 
Remi Trinta 
Renan Kurtz 
Ricardo Barros 
Ricardo Gomyde 
Ricardo Heréclio 
Ricardo Izar 
Ricardo Rique 
Rita camata 
Robério AraOjo 
Roberto Balestra 
Roberto Brant 
Roberto Campos 
Roberto Fontes 
Roberto Jefferson 
Roberto Paullno 
Roberto Pessoa 
Roberto Rocha 
Roberto Santos 
Roberto Valadlo 
Robson Romero 
Robson Tuma 
Rodrigues Palma 
Rogério Silva 
Roland Laviane 
Romel Anlzio 
Rommel FeijO 

Proposlç6H 
Aprnentacl .. .... ~ - DI!"'" 
MIlITO LUÇAO 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

- o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

U80 da Palavra 

1= III8C1 .. AO .... AI!TI -VOTAÇAO ClAMIIITO 

. o o 2 
o o o 2 
o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

- o o 1 
- o o o 

1 o 1 o 

o o o o 

o o o o 

- o o 1 
- o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o 1 
o o o 1 
o o o o 

o o o o 

- o o 1 
o o o o 

1 o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

1 o o o 

1 o o o 

PartJclpaçlo n .. Comlu6H Mistas 

GUU!AO c.M.DI! c.P. M. --DI! OIIÇA- DI! - WTOe -- p_. lOBA· - MIlITO 1ICIUt· -- .,... TOooIoe 
Il11O 

o o o o o 42 o o 

o o o o o 36 o o 

o o o o o 20 o o 

o 1 o o o o o o 

o o o o o 5 o o 

o o o o o 1 o o 

o o o o o 9 o o 

o o o o o 2 o o 

o o o o o 51 o o 

o o o o o 9 o o 

o o o o o 15 o o 

o 1 o o o 2 2 o 

o o o o o 25 2 o 

o o o o o 6 o o 

o o o o o 12 o o 

o o o o 1 13 o o 

o 1 o o o 9 o o 

o 1 o o 1 35 o o 

o 1 o o o 17 o o 

o o o o 1 18 o o 

1 o o o o 31 o o 

o o o o o 2 o o 

o 1 o o o 11 o o 

o 1 o o o o o o 

o o o o o 45 o o 

o 1 o o o 13 o o 

o o o o 1 o o o 

o 1 o o o 14 o o 



-...I 
IV 
IV 

Deputlidoa 

Ronaldo Cezar Coelho 
Ronaldo Perim 
Ronivon Santiago 
Rubem Medina 
Rubens Cosac 
Salomlo Cruz 
Salvador Zimbaldi 
Sandra Slarting 
Sandro Mabel 
Saraiva Felipe 
Samey Filho 
Saulo Queiroz 
SebastiAo Madeira 
Serafim Venzon 
Sérgio Arouca 
Sérgio Barcellos 
Sérgio Cameiro 
Sérgio Guerra 
Sérgio Miranda 
Severino Cavalcanti 
Silas Brasileiro 
Silvemani Santos 
Silvio Abreu 
Silvio jJessoa 
Silvio Torres 
SimAo Sessim 
Simara Ellerv 
Socorro Gomes 

Propoalç6es 
Apresentada 

M- 1= != -1lIII1O LUÇAO VOTAÇAo 

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 1 
- - 1 
- - -
- - -
- - 1 
- - -
- - -
- - -
2 - 2 
- - -
- - -
- - -

35 2 5 
- - 1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 1 
- - -
- - 1 
- - -

Uao da Palavra 

DIIC1I11AO .... AIm! - I""':'" .... 
CIAIIIINTO -

1 - 1 -
- - - -- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 1 -
- - 1 -
- - 2 1 
- - - -
- - 1 -
- - - -
- - - -
- - 3 -
- 1 1 -
- - - -
- - 1 -
- - - -
2 3 9 2 
- - 1 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 1 -
- - 1 -- - 1 -

Partlclpaçlo nas ComlH6n Mletaa 

c.aDl c.,." --0I'ÇA0 DI UNCWI VI10II - ,..... ~ 
MINTO 1IIQUt. IOIIIAI - TáoIoI 

Il11O 

- - - - 7 - -
- - - - 5 - -
- - - - 1 - -
- - - 1 35 4 -
- - - - 5 - -
- - - - 5 - -
- - - - 15 - -
- - - - - - -
1 - - - 52 2 -
- - - - 66 - -
1 - - 1 25 2 -
- - - - 64 - -
- - - - 21 - -
1 - - - - 1 -
- - - - 74 - -
- - - - 46 - -
- - - - - - -
1 - - - 18 - -
1 - - 2 13 2 -
- - - - - - -
1 - - 1 17 - -
1 - - - 7 - -
1 - - - 14 - -
- - - 1 19 - -
- - - - 24 - -- - - - - - -- - - - 19 - -
- - - - - - -



'-l 
N 
W 

Deputado. 

Talvane Albuquerque 
Teté Bezerra 
Tuga Angerami 
Ubiratan Aguiar 
Udson Bandeira 
Ursicino Queiroz 
Ushitaro kamia 
VadAoGomes 
Valdemar Costa Neto 
Valdenor Guedes 
Valdir Colatto 
Valdomiro Meger 
Vanesàa Felippe 
Vênio dos Santos 
VICente André Gomes 
VICente Arruda 
Vicente Cascione 
Vilmar Rocha 
VlttOrio Medioli 
'Wagner do Nascimento 
Wagner Rossi 
Walter Pinheiro 
Welinton Fagundes 
Welson Gasparini 
Werner Wanderer 
WlQberto Tartuce 
Wilson Braga 
Wilson CamJ)Os 

Pro~1ç6ea 
Apresentad .. 

M· = au_ 
IIENTO LuçAo 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

U.o di PllaVr1I 

INCA.III- QU~"" _111. DllCUlSAo A'ARTI I'IIOHUN· 
VOTAÇAo QAMENTO OIIDIII 

- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 1 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - -. - - - -
- - - 1 -
- - - - -
2 - - 1 -
- 1 - 2 -
- - - - -
. - - 2 1 
- - - - -
- - - - -
- - - 1 -
- - - - -

Plrtlclpaçlo n •• Comlaa6ea Mista. 

Co"''' C. ~. II. 11-OIIÇA- .. UNCWa YETOI - ~AM· IIIU· 
IIENTO 1IIQUt. -- - -MO 

- - - - 9 - -
- - - 27 - -
- - - - 3 - -
- - - - 1 - -
1 - - - 23 - -
- - - - 20 - -
- - - - 3 - -
- - - - 1 - -
- - - • 31 - -
- - - - 8 - -
- - - - 27 - -
1 - . - - 18 - -
- - - - 21 - -
- - - 1 1 - -
- - - 1 - - -
- - - - 7 - -
- - - - 2 - -
- - - - 36 - -
- - - - 3 - -
- - - - 2 - -
- - - - 61 - -
- - - - - - -
- - - - 20 - -
- - - - 13 - -
- - - 1 - - -
- - - - 2 - -
- - - 1 4 - - I 
- - - - 11 - - I 



Propoalç6M u.o da Palavra Partlclpaçlo nu Comlaa6u Mistas 
Deputados Ap,...ntadu 

M · :': -- ~ .... C."DI c., ... ---- - DI8Q .. Ao APAIIn - CIIIÇA- DI -- - -- 'AM· 1IIlA· 
_1H1O LUÇAo IIOTAÇAo CIAIIINTO - lIP10 1NQUtI. -- ~ TOIaOa 

IIITO 

llllilson Cignachi - - - - - - - - - - - 24 - -
llllilson Cunha - - - - - - - - - - - 3 - -
Veda Crusius - - - - - - - 1 - - - 33 - -

-....l 

~ 
Zalre Rezende - - - - - - - - - - - 35 - -
Zé Gomes da Rocha - - - - - - - 1 - - - 27 - -
lila Bezerra - - - - - - - - - - - 1 - -
Zulaié Cobra - - - - - - - - - - - 1 - -- - --



QUINTA SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 
50· LEGISLATURA 



QUINTA SESSÃO LEGISLATIVA 
EXTRAORDINÁRIA DA 50a LEGISLATURA 

A Quinta Sessão Legislativa Extraordinária da 50' Legislatura realizou-se no pe
ríodo de 1° a 25 de julho 1997, e foi convocada para apreciação de matérias consideradas urgentes e 
de interesse público relevante, conforme se segue: 

A - ATO CONVOCATÓRIO 
(do Presidente da República) 

"Mensagem nO 363, de 1997-CN 
(nO 720/97, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Com fundamento no art. 57, § 6°, inciso 11, e § _7°, da Constitui
ção Federal, convoco o Congresso Nacional para, no período de 1° a 25 de julho de 
1997, em sessão legislativa extraordinária, deliberar sobre: 

1 - Matérias de que tratam os arts. 49, inciso I (tratados, acordos 
ou atos internacionais), 52 (competência privativa do Senado Federal), 62 (medidas 
provisórias) e 166 (matéria orçamentária) da Constituição Federal; · 

2 - Matérias sob o regime do § 10 do art. 64 da Constituição Fe
deral, que estejam tramitando no Congresso Nacional ou que a ele sejam encaminha
das no período desta convocação extraordinária; 

tituição Federal; 
3 - Medidas relativas ao previsto nos arts. 55 e 58, § 3°, da Cons-

4 - As proposições a seguir relacionadas: 

Câmara dos Deputados 

PEC 173/95 - Modifica o capítulo da Administração Públi-
ca, acrescenta normas às disposições cons
titucionais gerais e estabelece normas de 
transição. 
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/ 
/ 

PEC 338/96 . Dispõe sobre o regime constitucional dos 
militares. 

PEC 449/97 - Altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato 
das Disposições Transitórias, induzidas pela 
Emenda Constitucional de Revisão nO 1, de 
1994. (Fundo de Estabilização Fiscal - FEF). 

PL 3.710/93 - Institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

'PL 2.684/96 - Altera os arts. 43, 44, 45, 46, 47, 55 e 77 
do Decreto-lei nO 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal. (penas restritivas 
de direitos). 

PL 2.695/97 - Estabelece normas para as eleições de 3 de 
outubro de 1998 e dá outras providências. 

PL 3.242/97 - Dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliá-
rio, institui a alienação fiduciária da coisa 
imóvel e dá outras providências. 

Senado Federal 

2PEC 54/95 - Dá nova redação ao § 2° do art. 102 da 
Constituição Federal: (efeito vinculante). 

PEC 33/96 - Modifica o sistema de Previdência Social, 

PLC 

PLC 

PLC 

estabelece normas de transição e dá outras 
providências. 

62/95 - Dispõe sobre as sanções penais e adminis
trativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras provi
dências. 

71/96 - Institui o Fundo de Aposentadoria Progra
mada Individual - FAPI, e dá outras provi
dências. 

1/97 - Dispõe sobre as atividades econômicas rela
tivas ao monopólio do petróleo, institui a 
Agência Nacional do Petróleo e dá outras 
providências. 

1 Em 23 .7.97, foi incluido na pauta da Convocação Extraordinária do Congresso Nacional, nos termos da Mensagem n° 
820/97, do Presidente da República, em aditamento à sua Mensagem nO 363/97-CN (nO 720/97, na origem). 
2 Em 16.7.97, incluída na pauta da Convocação Extraordinária do Congresso Nacional, nos termos da Mensagem nO 
810/97, do Presidente da República, em aditamento à sua Mensagem nO 363/97-CN (nO 720/97, na origem). 
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PlC 16/97 - Define mecanismos para a implementação 
do Estatuto dos Refugiados de 1951 e de
termina outras providências. 

PlC 24/97 - Dispõe sobre a organização dos serviços de 
telecomunicações, a criação e funcionamen
to de um órgão regulador e outros aspectos 
institucionais, nos termos da Emenda Cons
titucional 8, de 1995. 

PlC 25/97 - Dá nova redação ao art. 33 da lei nO 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional. 

PlC 26/97 - Dispõe sobre a concessão de subvenção 
econômica a produtos de borracha natural e 
dá outras providências. 

Brasília, 26 de junho de 1997 . . 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Presidente da República" 
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_ B - INSTALAÇÃO DA SESSÃO LEGISLATIVA 

A sessão legislativa foi solenemente instalada, em sessão conjunta das duas Ca
sas do Congresso Nacional, às dez horas do dia 10 de julho de 1997, sob a direção do Presidente do 
Senado Federal, Senador Antonio Carlos Magalhães. 

c - O SENADO FEDERAL NA 5· SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 50· LEGISLATURA 

C.1 - Alteração na Uderança 

Em 25.07.97, o Senador Júlio Campos foi indicado para exercer as funções de 
Vice-Líder do Partido da Frente Liberal - PFL. 

D - TRABALHOS REALIZADOS NO SENADO FEDERAL 

D.1 - Presidência 
Agenda cumprida pelo Presidente do Senado, Senador Antonio Carlos Magalhães 

01 .07.97 

02.07.97 

03 .07.97 

07.07.97 

10:00 h - Sessão Solene Conjunta de instalação dos Trabalhos da 5· Sessão 
Legislativa Extraordinária da 50· Legislatura 

11 :00 h - "Real: conquistas, desafios e perspectivas": Evento promovido pela 
Ação Empresarial . 

15 h 30 min . - Sessão Não Deliberativa do Senado Federal. 

10:00 h - Despacho interno 
11 :00 h - Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa 
15 h 30 min o - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

10:00 h - Reunião da Comissão Diretora 
11 h 30 mino - Senhor Manoel Francisco do Nascimento Brito, ~residente do Con

selho Editorial do Jornal do Brasil 
12:00 h - Senhor Edmundo Jarquín, Diretor do BID, ilcompanhado do Senhor 

Jorge Elena, Representante do BID no Brasil . 
15 h 30 min o - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
20:00 h - Coquetel oferecido pelo Diretor Geral da UNESCO, Sr. Frederico 

Mayor. 

15 h 30 mino - Sessão não deliberativa do Senado Federal . , 
17:00 h - Senhor Hélio Pentagna Guimarães, PresidentE1 da Magnesitá S. A . . 
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08.07.97 

09.07.97 

10.07.97 

14.07.97 

15.07.97 

16.07.97 

17.07.97 

21.Cp.97 

22.07.97 

11 :00 h - Senhor Marcolino Moco, Secretário Executivo da comunidade de 
Países da Língua Portuguesa 

11 h 30 mino - Doutor Carlos César Silva de Albuquerque, Ministro da Saúde 
14 h 30 min . - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
19 h 30 min. - Sessão Conjunta do Congresso nacional 

10:00 h - Despacho interno 
11 h 30 min o - Ministro Fernando Rodrigues Catão, Secretário Especial de Políticas 

Regionais 
12:00 h - Embaixador Carlos Alberto Leite Barbosa, Embaixador do Brasil jun-

to à República Francesa 

9:00 h - Sessão Deliberativa Extraordinária do Senado Federal. 

13 h 30 mino - Almoço em homenagem ao Presidente do BID, Senhor Enrique Igle-

15 h 30 min o 
19:00 h 

10:00 h 
11:00 h 
11 h 30 mino 
12 h 30 min o 
15 h 30 mino 
18:00 h 

10:00 h 
12:00 h 
15 h 30 min o 

10:00 h 
11 :00 h 

12 h 30 mino 

15 h 30 min o 
17 h 30 min o 
18:00 h 

15h 30 mino 
16 h 30 híin. 

17:00 h 

18:00 h 

sias 
- Sessão não Deliberativa do Senado Federal 
- Recepção na Embaixada da França. 

- Despacho Interno 
- Sr. Henrique Brandão Cavalcante 
- Senador José Manoel de La Sota, da República Argentina 
- Ministro Aldir Passarinho 
- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Estagiários da Cãmara Americana de Comércio de São Paulo. 

- Despacho Interno 
- Cerimônia de sanção da Lei das Telecomunicações 
- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal. 

- Despacho Interno 
- Cerimônia de lançamento do Interlegis-Comunidade Virtual do Po-
d~r Legislativo 

- Sr. B.J. Park. Presidente da Hyundai Motor Company, acompanha-
do de diretores da empresa 

- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
- Sr. José Malta, Presidente da União de Vereadores do Brasil 
- Ministro Lauro Moreira, Secretário-Executivo da Comissão Nacional 

do V Centenário do Descobrimento do Brasil. 

não Deliberativa do Senado Federal 
- Sr. Guillermo Luksic, Diretor do Grupo Luksic, acompanhado do Sr. 

Heraldo Munoz, Embaixador do Chile 
- Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Presidente, em exercício, do 

Superior Tribunal de Justiça 
- Embaixador Celso Amorim, Representante do Brasil junto à ONU. 

10:00 h - Despacho Interdo 
15 h 30 mino - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
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I. 

23.07.97 

24.07.97 

10 h 30 mino - Despacho Interno 
1S h 30 min o - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal. 

10:00 h 
12:00 h 

- Sessão Deliberativa Extraordinária do Senado Federal. 
- Cerimônia de Entrega do XIV Prêmio Jovem Cientista. 

0.2 - Sessões Realizadas 

Na S" Sessão Legislativa Extraordinária da SO" Legislatura, o Senado Federal re
alizou 19 (dezenove) sessões plenárias, sendo: 

9 (nove) Deliberativas Ordinárias 
3 (três) Deliberativas Extraordinárias e 

7 (sete) Não Deliberativas 

Obs.: Deixaram de ser realizadas 3 (três) sessões, por motivo 'de força 
maior (art. 154, § 6°, IV, do RISF - redação dada pela Resolução nO 37/95). . 

Foram prestadas as seguintes homenagens de pesar: 

- na sessão do dia 3.7, pelo falecimento do ex-Ministro e ex-Deputado Federal 
Antônio Ferreira de Oliveira Brito, em virtude de aprovação do Requerimento nO 471/97, do Senador 
Antonio Carlos Magalhães e outros Senadores; .. 

- na sessão do dia 7.7, pelo falecimento do General-de-Brigada Gustavo Moraes 
Rego Reis, em virtude de aprovação do Requerimento nO 475/97, do Senador Antonio Carlos Maga
lhães; 

- na sessão do dia 1S. 7, pelo falecimento do ex-constituinte de 1934; ·Luiz Su
cupira, em virtude de aprovação do Requerimento nO 494/97, do Senador Lúcio Alcântara; 

- na sessão do dia 23.7, pelo falecimento do ex-Deputado e ex-Governador do 
Estado de Sergipe, General Djenal Tavares Queiroz. 

0.3 - Participação na direção dos trabalhos da Casa 
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Antonio Carlos Magalhães 17 

Benedita da Silva 1 

Carlos Patrocfnio 3 7 

EmOia Fernandes 1 

Epitácio Cafeteira 

Flaviano Melo 1 

Geraldo Melo 10 

Jefferson Peres 1 1 

João Rocha 

Joel de Hollanda 2 1 

Jonas Pinheiro 1 

José Ag~pino 

José Alves 1 1 

José Fogaça 

Júlio Campos 1 

Júnia Marise 4 

Leomar Quintanilha 1 .. 

Levy Dias 2 

Lucfdio Portella 

Lúcio Alcântara 1 1 

Marluce Pinto 1 1 

Mauro Miranda 1 

Nabor Júnior 3 

Otoniel Machado 1 
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Ronaldo Cunha UITNI 6 

" 
Ramez Tebet , · 
Renan Calheiros , · 
Valmir Campelo 3 4 

Waldeck Omel., , · 

0.4 - Participação dos Senadores nos trabalhos da Casa 

1) Proposições Apresentadas 

Abdias Nascimento 

Antonio Carlos Magalhães 2 

Antônio Carlos Valadares 5 

Bello Parga 3 

da-Silva 2 

Beni Veras 

Bernardo Cabral 4 

Carlos Bezerra 3 , 
Carlos Patrocínio , 
Carlos Wilson 2 

Casildo Maldaner , 
Edison Lobão 2 , 
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, . , 

Eduardo Suplicy - - - 4 -

Emília Fernandes - - - 2 -

Epitácio Cafeteira - - - 1 -

Ernandes Amorim - - - 2 -

Esperidião Amin - 1 - - 1 

Fernando Bezerra - - - - 2 

Flaviano Melo - 1 - - -

Francelino Pereira - - - 1 2 

-- I- -. 
Freitas Neto - - - 1 -

Geraldo Melo - - - - 1 

Gerson Camata - - - 1 -

Gilberto Miranda - - - 4 -

Gilvam Borges - - - - 1 

Guilherme Palmeira 1 - - 1 -

Hugo Napoleão - - - - 4 

Humberto Lucena - - - 3 2 

Jáder Barbalho - - - 3 -

Jefferson Péres - - - 1 5 

João Rocha - - - 3 -

Joel de Hollanda - - - - 4 

Jonas Pinheiro - - - - 5 

José Agripino - - - 1 -

José Alves - - . - 1 1 

José Bianco - - - 1 -
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. 
José Eduardo Dutra . - - 8 -

José Fogaça - - - 1 3 

José Ignácio Ferreira - - - 2 2 

José Sarney - - - 2 -

José Serra - - - 1 2 

Júlio Campos 1 - - 4 -

Júnia Marise - - - 1 2 

Lauro Campos - 2 - - -

Leomar Quintanilha - - - 1 -

Líderes - - - 12 -

Lucídio Portella - - - - 1 

Lúcio Alcântara - - - 4 2 

Lúdio Coelho - - - 1 -

Marina Silva - - - 2 1 

Marluce Pinto - - 1 - 1 

Ney Suassuna - - - - 1 

Osmar Dias - - - 1 1 

Otoniel Machado - - - 1 -

Pedro Simon - 1 - 1 -

Ramcz Tebet - 1 - . 1 -

. Renan Calheiros - - - 2 -

Roberto Freire - - - - 2 

Roberto Requião - - - 1 -

Romero Jucá - 3 - 5 -
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Romeu Tuma 3 

Ronaldo Cunha Lima 3 8 

Teotônio Vilela Filho 2 2 

Valmir Campelo 3 

Vilson Kleinübing 2 

Waldeck Ornelas 

2) Uso da Palavra 

Abdias Nascimento 6 

Ademir Andrade 
. . . . . . . 

5 2 4 2 

Antônio Carlos Valadares 1 3 2 

Bello Parga 3 

Benedita da S.ilva 6 4 2 

. _ .. ". 
Beni Veras . 
8ern·ardo· Cabral 3 1 

Carlos Bezerra 4 1 

Carlos Patrciqínio 
.... -

1. 2 

Carlos . Wilson 1 

Casildo Maldaner ,. 2 2 

Coutinho Jorge 3 1 

Edison Lobão 4 5 · 

Eduardo Suplicy 9 5 5 2 2 1 
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Élcio Alvares 3 

Emília Fernandes 3 2 3 

Epitácio Cafeteira 2 2 

Ernandes Amorim 6 2 2 

Esperidião Amin 9 2 2 2 

Fernando Bezerra 1 

Flaviano Melo 1 

Francelino Pereira 1 2 

Geraldo Melo 1 2 

Gilberto Miranda 2 

Gilv~m Borges 4 

Guilherme Palmeira 2 1 

Hugo Napoleão 1 3 

Humberto Lucena 6 7 2 

Jáder Barbalho 2 

Jefferson Péres 4 6 1 2 

João Rocha 6 2 

Joel de Hollanda 7 1 

Jonas Pinheiro 3 1 

Josaphat Marinho 1 5 3 3 1 

José Alves 1 

José Eduardo Dutra 2 5 3 5 3 

José Fogaça 2 

José Ignácio Ferreira 1 1 1 
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José Roberto Arruda 4 

José Sarney 1 

José Serra 1 2 2 2 2 

Júlio Campos 8 2 

Júnia Marise 

Lauro Campos 2 2 2 

Leomar Quintanilha 5 3 

Levy Dias 2 4 

Lucídio Portella 

Lúcio Alcântara 11 3 1 

Marina Silva 6 2 4 2 

Marluce Pinto 3 1 2 

Mauro Miranda 5 2 

Nabor Júnior 2 2 

Ney Suassuna 5 . 2 5 

Odacir Soares 11 

Osmar Dias 1 , 

Otoniel Machado' 3 2 

Pedro Simon 5 5 

, 
Ramez Tebet 3 2 14 1 2' ',,= I 

Regina Assumpção 

Renan Calheiros 2 

Roberto Freire 3 

Roberto Requião 4 1 
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Romero Jucá 11 - 6 - - -

Romeu Tuma 4 2 5 - 1 -

Ronaldo Cunha Uma 1 - 1 2 1 -

Sebastião Rocha 1 1 - 2 1 -

Sérgio Machado - - 1 - 1 -

Teotônio Vilela Filho 1 - - - - -

Valmir Campelo 7 - 3 - 2 -

Vilson Kleinübing - - 1 1 - -

Waldeck Ornelas - 1 - - - -

O.~ - Comissões 

0.5.1 - Permanentes 
(Proporcionalidade Partidária fixada em 17.02.97, nos tMmos do art. 79, RI) 

0.5.1.1 • Comissão de Assuntos Econômicos 

~""r"~"v'~=»"'m@"" '«"'~'T"i~~'~'''''''''''? Y) ".,. 

~~ ;;$.'&.':.&.1-t :'J.:~: .... ~::: ',"v.. ~ ~.~~,~,~ ~~.i..., ,'v..~& ~::" ',~..-...c« 

PFL 24 8,00 8 
PMDB 22 7,33 7 
PSDB 14 4,67 5 
Bloco Oposição 11 3,67 4 
PPB 6 2,00 2 
PTB 4 1,33 1 

TOTAL 81 27 27 

Bloco Oposição: PSB, PT, PDT • PPS. 
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PMOB 

PSOB 

Bloco de O 

PPB 

741 



0.5.1.2 - Comissão de Assuntos Sociais 

PMDB 

PSDB 

742 
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0.5.1 .3 - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

PMDB 

Antônio Carlos (PSB) 

Roberto Freire (PPS) Sebastião Rocha (POT) 

José Eduardo Dutra (PT) Marina (PT) 

3 Afastado do exercício do mandato, desde 22.5.97, para assumir o cargo de Ministro de Estado da Justiça, foi substituí
do, a partir de 18.7.97, pelo Senador Jáder Barbalho. 
4 Deixou de integrar a comissão, na qualidade de suplente, a partir de 18.7.97 (Of. N" 267/97, da liderança do PMDB). 
5 Substituído, em 15.7.97, pelo Senador Osmar Dias. 

744 



745 



0.5. ~.4 - Comissão de Educação 

PMDB 

Bloco de O 

PPB 
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0.5.1.5 - Comissáo de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

~·;'fn'TIs"~~,T:P\?''':t~::''il~~'.T':~:''''''"\~\J~;1~~;r~ ::{*~~::-., ,,~-....:.. ... ,«,."';",,.:-:-, ,.~. :W ::::."," ~&: ... ,:-..:...,.xv.-..« ~ ,.«A.::':'~ 

PFL 24 5,63 . 6 
PMDB 22 5,16 5 
PSDB 14 3,28 3 
Bloco Oposição 11 2,58 3 
PPB 6 1,41 1 
PTB 4 0,94 1 

TOTAL 81 19 19 

Bloco Oposição: PSB, PT, PDT e PPS. 
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0.5.1.6 - Comissão de Serviços de Infra-Estrutura 

PMDB 

PSDB 

PPB 

PTB 
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0.5. 1 .7 - Comissão de Fiscalização e Controle 

PSDB 

6 Deixou de integrar a comissão a partir de 18.7.97, conforme comunicação feita através do Oficio nO 267/97, da Iideran
çado PMDB. 
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Bloco de O 

PPB 

PTB 

Subcomissão 

Criada, através de requerimento do Senador Gilberto Miranda, no âmbito da CFC, 
uma Subcomissão para fiscalizar e controlar as ações decorrentes da implementação e execução das poli
ticas públicas para os setores de telecomunicações; petróleo e gás; e energia elétrica e transportes: 

Composiçio 

Sob a coordenação do Senhor Senador Edison Lobão, Presidente da Comissão. 

Setor de Telecomunicações: Senador Gilberto Miranda (PMDB) 

Setor de Petróleo e Gás: Senador Antônio Carlos Valadares (PP) 

Setor de Energia Elétrica: Senador Carlos Patrocínio (PFL) 

Setor de Transportes: Senador Coutinho Jorge (PMDB) 

0.5.2 • Temporárias 

Em 8.7.97, a comlssao criada pelo Requerimento nO 1.036/96, "destinada a 
acompanhar, in loco, os atos, fatos e circunstâncias que envolveram e provocaram a morte de dezena. 
de crianças no berçário do Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora de Nazaré, em Boa Vista, E.tado 
de Roraima", apresentou o Relatório nO 02/97, com recomendações que serão encaminhadas aos ór
gãos competentes. 

Em 17.7.97, foi constituída comissio externa, composta de 3 senadores para 
representar o Senado nas solenidades de transladação dos restos mortais do ex-Presidente João Pe.~ 
soa Cavalcanti de Albuquerque, do Rio de Janeiro (RJ) para João Pessoa (PB), a serem realizadas no. 
dias 25 e 26.7.97, por iniciativa do Governador José Targino Maranhão (Requerimento nO 512/97, do 
Senador Humberto Lucena e outros). Foram de.lgnados os Senadores Humberto Lucena, Ronaldo Cu
nha Urna e Ney Suassuna, para integrarem a referida Comissio. 

\ 
\ 

~ ---
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22/97 

23/97 

54/95 

0.6 - Proposições Legislativas 

0.6.1 - Propostas de Emenda à Constituição 

0.6.1 .1 - Apresentadas 

Guilherme Palmeira Altera o art. 64 da Constituição Fede- Tramitando 
ralo 

Júlio Campos 

Ronaldo Cunha Lima 

Altera o art. 218 da Constituição Fe- Tramitando 
deral vedando a pesquisa científica, a 
produção laboratorial ou industrial, a 
manipulação, a importação, a exporta-
ção, a compra, a venda, a cessão, a 
doação, a preservação e o transporte 
de clones humanos. 

0 .6 .1.2 - Apreciada em 1° turno 

Dá nova redação ao § 2° do art. 102 Aprovada em 1° 
da Constituição Federal. (efeito vincu- turno em 23.7.97 
lante) . 

0.6.2 - Projetos de lei do Senado 
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138/97 

139/97 

140/97 

141/97 

142/97 

143/97 

144/97 

145/97 

0.6.2.1 • Apre. entado. 

Romero Jucá 

Romero Jucá 

Ramez Tebet 

Edison lobão e Pe
dro Simon 

Lauro Campos 

Lauro Campos 

Esperidião Amin 

Edison lobão 

Autoriza a criação de Distrito 
Agropecuário no Município que 
menciona e dá outras providên
cias (Iracema - RR) . 

Autoriza a criação de Distrito 
Agropecuário no Município que 
menciona e dá outras providên
cias (Mucajaí - RR) . 

Dispõe sobre a prioridade nos 
procedimentos a serem adota
dos pelo Ministério Público e por 
outros órgãos, a respeito das 
conclusões das comissões par
lamentares de inquérito. 

Dispõe sobre a destinação de 
recursos orçamentários para o 
custeio das campanhas eleito
rais. 

Dispõe sobre a falência do de
vedor civil e dá outras providên
cias. 

Estabelece limites pecuniários 
para os presentes recebidos por 
todos os chefes dos poderes 
públicos em todos os níveis e dá 
outras providências. 

Dispõe sobre a dedução do Im
posto de Renda de doações efe
tuadas a entidades filantrópicas. 

Estabelece condições para o re
escalonamento, pela União, de 
dívidas internas das administra
ções direta e indireta dos Muni
cípios que não refinanciaram su
as obrigações junto à União, nos 
termos da lei nO 8.727, de 5 de 
novembro de 1993. 
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Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 



146/97 

147/97 

11/96 

Flaviano Melo 

Romero Jucá 

Valmir Campelo 

Dispõe sobre a coleta e disposi
ção final de bateria~ usadas de 
telefones celulares e dá outras 
providências. 

Revoga o art. 2° da Lei nO 
9.192, de 21 de dezembro de 
1995, que altera dispositivos da 
Lei nO 5.540, de 28 de novem
bro de 1968, que regulamentam 
o processo de escolha dos diri
gentes universitários. 

0.6.2.2 - Apreciados 

Altera os arts. 27 e 34 da Lei 
5 .197, de 3 de janeiro de 1967, que 
"dispõe sobre a proteção à fauna, e dá 
outras providências ". 

Dispõe sobre o fornecimento gratui
to de transporte coletivo urbano, 
em dias de eleições, a eleitores nas 
zonas urbanas. 

0.6.3 - Projetos de lei da Câmara 

17 Em 12.12.95. passou a tramitar em conjunto com o PLC 62/95. 
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Tramitando 

Tramitando 

Rejeitado 
(decisão termi
nativa art. 
101 , § 1°, do 
RISF) 



880/93 938/91 

28/97 77/95 

29/97 1.402/95 

30/97 1.403/95 
(do Presiden-
te do TSE) 

31/97 

(do Presidente 
da República) 

2 .226/96 

D.6.3.1 - De Sessões legislativas Anteriores 

Obriga o Poder Público a publicar a lista dos Tramitando 
devedores da Fazenda Pública Federal, Esta-
dual e Municipal e de suas autarquias. 

D.6.3.2 - Recebidos 

Dispõe sobre as transferências no Sis
tema Financeiro da Habitação - SFH. 

Transforma cargo em comissão do Gru
po - Direção e Assessoramento Superio
res - DAS na Secretaria do Tribunal Su
perior Eleitoral. 

Transforma cargo em comissão do Gru
po - Direção e Assessoramento Superio
res - DAS na Secretaria do Tribunal Su
perior Eleitoral. 

Revoga o parágrafo UnlCO do art. 442 
da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nO 
5.452, de 1° de maio de 1943. 

D.6.3.3 - Apreciados 

Dispõe sobre as sanções penais e adminis
trativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras provi
dências. 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 

Aprovado 
vo e encaminhado à 
Câmara dos Deputa
dos 

8 Em 22.7.97, urna vez atendida a diligência constante do RQS 1.043/%, a matéria, que se encontrava sobrestada, voltou 
â sua tramitação nonnal, tendo sido despachado â CCJ. 
9 Em 12.12.95, passou a tramitar em conjunto com o PLS 164/95. 
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(do Presidente 
da República) 

6/97 2.142/96 
(do Presidente 
da República) 

16/97 1.936/96 
(do Presidente 
da República) 

24/97 821/95 

25/97 2.757/97 

26/97 3.100/97 
(do Presidente 
da República) 

Institui o Fundo de Aposentadoria Progra
mada Individual - FAPI e o Plano de Incenti
vo à Aposentadoria Programada Individual, e 
dá outras providências . 

Dispõe sobre a política energética nacio
nal, as atividades relativas ao monopólio 
do petróleo, institui o Conselho Nacional 
de Política Energética e a Agência Nacio
nal do Petróleo e dá outras providências. 

Define mecanismos para a implementação 
do Estatuto dos Refugiados de 1951 , e 
determina outras providências . 

Dispõe sobre a organização dos serviços 
de telecomunicações, a criação e funcio
namento de um órgão regulador e outros 
aspectos institucionais, nos termos da 
Emenda Constitucional nO 8, de 1995. 

Dá nova redação ao art. 33 da Lei nO 
9 .394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educa
ção nacional. 

Dispõe sobre a concessão de subvenção 
econõmica a produtores de borracha natu
ral e dá outras providências. 

0.6.4 - Projetos de Resolução 
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sanção 
Lei nO 9.477, 
24.7.97 

À sanção 

de 

Lei nO 9 .478, de 
6.8.97, com veto 
parcial 

À sanção 
Lei nO 9.474, de 
22 .7 .97 

À sanção 
Lei nO 9 .472, de 
16.7.97 

À sanção 
Lei nO 9 .475, de 
22.7.97 

Aprovado com 
emendas e encami
nhado à Câmara dos 
Deputados 
Lei nO 9.479, de 
12.8.97 



0.6.4 .1 - Apresentados no 1° período da 3· Sessão Legislativa Ordinária da 50· Legislatura e aprecia
dos nesta Sessão Legislativa 

81 /97 

82/97 

84/97 

1°85/97 

86/97 

Comissão de Assun
tos Econômicos 

Comissão de Assun
tos Económicos 

Comissão de Assun
tos Econômicos 

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro a emitir, por intermédio de ofer
tas públicas, Letras Financeiras do Te
souro do Município do Rio de Janeiro 
(LFTM-RJ), destinando-se os recursos 
ao giro de sua dívida mobiliária com 
vencimento no 2° semestre de 1997. 

Autoriza a elevação temporária dos limi
tes de endividamento do Estado do Rio 
de Janeiro para que possa emitir, atra
vés de ofertas públicas, Letras Financei
ras do Tesouro do Estado do Rio de 
Janeiro - LFTRJ, destinando-se os recur
sos ao giro de sua dívida mobiliária com 
vencimento no 2° semestre de 1997. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Coro
nel Barros (RS) a contratar operação de 
crédito junto à Caixa Econômica Federal, 
no valor de sessenta e um mil, trezentos 
e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta 
centavos, destinada à construção de 
unidades habitacionais. 

0.6.4.2 - Apresentados na presente sessão legislativa 

Resolução nO 64, de 
2 .7 .97 

Resolução nO 65, de 
2 .7.97 

Resolução nO 66, de 
9 .7.97 

Marluce Pinto Cria a Comissão Permanente da Tramitando 
Amazônia - CAm e dá outras providên-
cias . 

Comissão de Assun- Autoriza o Estado de São Paulo a con- Tramitando 
tos Econômicos tratar operação de refinanciamento de 

dívidas do Estado, consubstanciada nos 
contratos celebrados em 22 de maio de 
1997, com base no protocolo de acordo 
firmado entre a União e o Governo do 
Estado de São Paulo, no âmbito do Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados. 

10 Anexado, em 15.7.97, ao PRS 66/95 . 
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88/97 

89/97 

90/97 

91/97 

tos Econômicos 

Comissão de Assun
tos Econômicos 

Comissão de Assun 
tos Econômicos 

Comissão de Assun
tos Econômicos 

Comissão de Assun
tos Econômicos 

Autoriza a contratação de operação 
crédito externo, com garantia da Repú
blica Federativa do Brasil, no valor total 
equivalente a trinta e nove milhôes de 
dólares norte-americanos entre o Gover
no do Estado de Pernambuco e o Banco 
Internacional para a Reconstrução -
BIRD, destinada ao financiamento, par
cial, do Programa de Combate à Pobreza 
Rural no Estado de Pernambuco e eleva, 
com essa finalidade, os limites de endi
vidamento do Estado. 

Autoriza a União a contratar operação 
de crédito externo junto ao Banco Inter
nacional para a Reconstrução e Desen
volvimento - BIRD, no valor equivalente 
a até sessenta milhões de dólares norte
americanos, destinada a financiar parci
almente o Projeto de Apoio ao Desen
volvimento da Tecnologia Agropecuária 
para o Brasil-PRODETAB. 

Autoriza a União a contratar operação 
de crédito externo junto ao Banco Inter
nacional para Reconstrução e Desenvol
vimento - BIRD, no valor equivalente a 
até noventa milhões de dólares norte
americanos, destinada a financiar parci
almente o Projeto Piloto de Al ívio à Po~ 
breza e Reforma Agrária. 

Autoriza o Estado de Minas Gerais a 
contratar operação de crédito junto à 
Caixa Econômica Federal, no valor de 
um milhão, setecentos e noventa e cin 
co mil, novecentos e sessenta reais, 
para financiar a execução do Programa 
Pró-Saneamento - Drenagem Urbana e 
Esgoto Sanitário, nos Municípios de 
Campo Belo e Andradas. 

Autoriza o Estado de Minas Gerais a 
assumir débito de natureza previdênciá
ria de responsabilidade da empresa Mi
nas Gerais Administração e Serviços -
MGS, no valor de vinte e três milhões, 
oitocentos e noventa e um mil, quatro
centos e oitenta reais e dez centavos. 
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Resolução nO 71 , 
de 24.07.97. 

Resolução nO 67, 
de 22.7.97 

Resolução nO 68, 
de 24.07.97. 

Resolução nO 69, 
de 24.07.97. 

---



0 .6 .5 • Projetos de Decreto Legislativo 

0.6.5 .1 • de Sessões Legislativas anteriores e do 1· período da 3" Sessão Legislativa Ordinária da soa 
Legislatura (1997) 

22/93-SF 
197/92-CO 

72/96-SF 
254/96-CD 

"107/96-SF 

16/97-SF 

319/96-CD 

18/97-SF 
328-CD 

CRE - CO 

CRE - CO 

Seno Pedro Si
mon 

CRE-CD 

CRE - CO 

Aprova o texto da Emenda nO 3 ao Con
vênio Constitutivo do Fundo Monetário 
Internacional. 

Aprova o texto do Acordo de Seguridade 
Social, celebrado entre a República Fede
rativa do Brasil e a República Italiana, em 
Brasília, em 26 de junho de 1995. 

Susta os efeitos decorrentes do Proto
colo Prévio de Cisão, com incorporação 
de ativos e passivos, vinculados ao sis
tema termo-nuclear, que fazem Furnas 
Centrais Elétricas e Nuclen Engenharia e 
Serviços S.A. 

Aprova o te;;to do Acordo Comercial, 
celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da Malásia, em Kuala Lumpur, 
em 26 de abril de 1996. 

Aprova o texto do Acordo sobre Coo
peração Científica e Tecnológica, cele
brado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da 
Malásia, em Kuala Lumpur, em 29 de 
janeiro de 1996. 

Decreto Legislativo 
nO 31, de 4.7.97 

Decreto Legislativo 
nO 32, de 4.7.97 

Tramitação interrom
pida (art. 216, IV, RI) 

Decreto Legislativo 
nO 34, de 17.7.97 

Decreto Legislativo 
nO 33, de 4.7 .97 

11 Em 7.7.97, com o recebimento das informações solicitadas através do RQS 254/97, do Seno Pedro Simon, 
1 projeto voltou à sua tramitação normal. 
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57/97-SF 
388/97-CD 

58/97-SF 
414/97-CD 

59/97-SF 
386/97-CD 

60/97-SF 
415/97-CD 

CRE - CO 

CRE - CO 

CRE - CO 

CRE - CO 

0 .6 .5 .2 - Recebidos na presente sessão 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação 
no Domínio do Turismo, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Co
réia, em Brasília, em 11 de setembro de 
1996. 

Aprova o texto do Acordo sobre o Exer
cício de Atividades Remuneradas por 
parte de Dependentes do Pessoal Diplo
mático, Consular, Administrativo e Técni
co, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Paraguai, em Brasília, em 
23 de outubro de 1996. 

Aprova o texto do Acordo por Troca de 
Notas relativo ao ingresso do Brasil, na 
qualidade de membro pleno, no Comitê 
do Aço da Organização para a Coopera
ção e o Desenvolvimento Econômico -
OCDE, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e aquela 
Organização, em Paris, em 17 de junho 
de 1996. 

Aprova o texto do Acordo sobre Coope
ração e Assistência Mútua na Área do 
Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito 
de Entorpecentes e Substâncias Psicotró
picas e Assuntos Correlatos, celebrado 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da 
África do Sul, em Pretória, em 26 de 
novembro de 1996. 

0.6.6 - Requerimentos 
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Tramitando 

Tramitando 

Tramitando 



230/97 

238/97 

254/97 

276/97 

304/97 

312/97 

313/97 

0.6.6.1 - do 1° período da 3- Sessão Legislativa Ordinária da 50" Legislatura - 1997 

Flaviano Melo 

Ernandes Amorim 

Pedro Simon 

Pedido de informações ao Ministro 
Extraordinário de Política Fundiária. 

Pedido de informações ao Ministro 
da Fazenda. 

Pedido de informações ao Ministro 
da Fazenda. 

Artur da Távola Pedido de informações à Secretaria 
de Assuntos Estratégicos. 

Antõnio Carlos Valada- Pedido de informações ao Ministro 
res da Saúde. 

Pedro Simon Pedido de informações ao Ministro 
do Planejamento ·e Orçamento. 

Antõnio Carlos Valada- Pedido de informações ao Secretário 
res da Receita Federal, através do Minis

tro da Fazenda. 
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Aprovado pela 
Mesa em 
22.4.97 
Atendido (Ofício 
nO 64/97. 

Aprovado pela 
Mesa em 
22.4.97 
Atendido (Aviso 
nO 551/97) 

Aprovado 
Mesa 

pela 
em 

22.4.97 
Atendido (Aviso 
nO 522/97) 

Aprovado pela 
Mesa em 5.6.97 
Atendido (Ofício 
nO 327/97) 

Aprovado pela 
Mesa em 5 .6.97 
Atendido (Aviso 
nO 1.070/97) 

Aprovado pela 
Mesa em 5 .6 .97 
Atendido (Ofício 
nO 348/97) 

Aprovado pela 
Mesa em 5.6.97 
Atendido (Aviso 
nO 524/97) 



350/97 José Bianco Pedido de informações ao Ministro Aprovado pela 
das Minas e Energia. Mesa em 5.6.97 

Atendido (Aviso 
nO 202/97) 

381/97 João Rocha Pedido de informações ao Ministro Aprovado pela 
do Trabalho. Mesa em 5.6.97 

Atendido (Aviso 
nO 117/97) 

390/97 Romero Jucá Pedido de informações ao Ministro Aprovado pela 
do Exército. Mesa em 3.7.97 

Atendido (Aviso 
nO 212/97) 

391/97 Romero Jucá Pedido de informações ao Ministro Aprovado pela 
das Relações Exteriores. Mesa em 3.7.97 

Aguardando aten-
dimento 

393/97 Lauro Campos Pedido, ao Ministro da Educação e Aprovado pela 
do Desporto, de cópia das folhas de Mesa em 3 .7.97 
pagamento de todos os servidores Aguardando aten-
da Fundação Universidade de Brasí- dimento 

· Iia ~eferente aos meses de dezembro 
de 1996 a maio de 1997. 

394/97 Ernandes Amorim Pedido de informações ao Ministro Aprovado pela 
de Minas e Energia. Mesa em 3 .7 .97 

Aguardando aten-
dimento 

401/97 José Bianco Pedido de informações ao Ministro Aprovado pela 
da Fazenda. Mesa em 

3.7.97 
Atendido (Aviso 
nO 599/97) 

402/97 Romero Jucá Pedido de informações ao Ministro Aprovado pela 
. da .Educação e do Desporto. Mesa em 3 .7.97 

Aguardando aten-
o dimento o , 

. I , ~ 

413/97 Romero Jucá Pedido de informações à INFRAERO, Aprovado pela 
através do Ministro da Aeronáutica . Mesa em -3.7.97 

Aguardando aten-
dimento 
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421/97 

422/97 

431/97 

434/97 

441/97 

444/97 

446/97 

463/97 

465/97 

Gilberto Miranda 

João França 

Romero Jucá 

Ernandes Amorim 

Marina Silva 

José Bianco 

Sebastião Rocha 

Élcio Alvares 

Pedido de informações ao Ministro 
de Minas e Energia. 

Pedido de informações ao Ministro 
da Aeronáutica. 

Pedido de informações à Superin
tendência de Seguros Privados -
SUSEP, através do Ministério da 
Fazenda. 

Pedido de informações ao Ministro 
da Fazenda. 

Pedidó de informações ao Ministro 
das Relações Exteriores. 

Pedido de informações ao Ministro 
da Educação e do Desporto. 

Pedido de informações ao Ministro 
da Fazenda. 

Pedido' de informações ao Ministério 
da Fazenda. 

Aprovado pela 
Mesa em 3.7.97 
Aguardando aten
dimento 

Aprovado pela 
Mesa em 3.7.97 
Aguardando aten
dimento 

Aprovado pela 
Mesa em 3.7.97 
Aguardando aten
dimento 

Aprovado pela 
Mesa em 3.7 .97 
Aguardando aten
dimento 

Aprovado -pela 
Mesa em 3.7.97 

Aprovado pela 
Mesa em 3.7.97 
Aguardando aten
dimento 

Aprovado pela 
Mesa em 3.7.97 
Aguardando aten
dimento 

Aprovado pela 
Mesa em 3.7 .97 
Aguardando aten
dimento 

' 0 '.6.6.2 - da preserrte Sessão Legislativa 

José Bianco , Pedido de informações à Petro
brás, através do Ministro das Mi
nas e Energia. 
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Aprovado pela 
Mesa em 3.7.97 
Atendido (Aviso nO 
231/97) 



466/97 

467/97 

468/97 

469/97 

470/97 

471/97 

472/97 

473/97 

474/97 

475/97 

476/97 

477/97 

478/97 

479/97 

480/97 

Uderes 

José Eduardo Dutra e 
Uderes 

Pedro Simon 

Uderes 

Uderes 

Antonio Carlos Maga
lhães e outros Senado
res 

Valmir Campelo 

Epitácio Cafeteira e 
Valmir Campelo 

Casildo Maldaner e Val
mir Campelo 

Antonio Carlos Maga
lhães 

Romero Jucá 

Uderes 

Uderes 

José Eduardo Dutra 

Lúcio Alcântara e Marina 
Silva 

Urgência, art. 336, "b", para o Aprovado 
PLC nO 71/96. 

Urgência, art. 336, "b", para o Aprovado 
PRS nO 81/97. 

Pedido de informações ao Ministro Tramitando 
da Fazenda. 

Urgência, art. 336, "b", para o Aprovado 
PLC nO 62/95 (nO 1. 164/91, na 
Casa de origem). 

Urgência, art. 336, "b", para o Aprovado 
PLC nO 25/97 (nO 2.757/97, na 
Casa de origem). 

Homenagens de pesar pelo faleci- Aprovado 
mento do ex-Ministro e ex-
Deputado Federal Antônio Ferreira 
de Oliveira Brito. 

Dispensa de publicação da reda- Aprovado 
ção final do PDL nO 22/93. 

Dispensa de publicação da reda- Aprovado 
ção final do PDL nO 72/96. 

Dispensa de publicação da reda- Aprovado 
ção final do PDL nO 18/97. 

Homenagens de pesar pelo faleci- Aprovado 
mento do General-de-Brigada Gus-
tavo Moraes Rego Reis. 

Pedido de informações ao Ministro 
da Saúde, através do' ·Programa 
Nacional de Doenças Transmissi
veis - AIDS. 

Urgência, art. 336, "b", para o 
PLC nO 16/97 (nO 1.936/96, na 
Casa de origem). 

Urgência, art. 336, "b", para o 
PLC nO 24/97 (nO 821/95, na Casa 
de origem). 

Preferência para votação do subs
titutivo de Plenário ao PLC 71/96, 
antes do Projeto. 

Preferência para votação do novo 
texto consolidado (PLC 62/95), 
antes do Projeto. 

764 

Retirado (ROS nO 
519/97) 

Aprovado 

Aprovado 

Rejeitado 

Aprovado 



481/97 

482/97 

483/97 

484/97 

485/97 

486/97 

487/97 

488/97 

489/97 

490/97 

491/97 

492/97 

493/97 

494/97 

Marina Silva 

Líderes 

Líderes 

José Fogaça 

Romero Jucá 

José Eduardo Dutra 

Antônio Carlos Valada
res 

Emília Fernandes 

José Eduardo Dutra 

José Eduardo .outra 
' .' .. 

Humberto Lucena 

Transcrição nos Anais do Senado Tramitando 
Federal das cartas intituladas 
"Eduardo Martins", publicadas na 
revista "Veja", edição de 9 de 
julho de 1997. 

Urgência, art. 336, "b" , para o Aprovado 
PLC nO 6/97 (nO 2.142/96, na 
Casa de origem). 

Urgência, art. 336, "b", para o Aprovado 
PLC nO 26/97 (nO 3,100/97, na 
Casa de origem). 

Dispensa de publicação da reda- Aprovado 
ção final do PRS nO 84/97. 

Pedido de informações à Secreta- Tramitando 
ria do Tesouro Nacional, através 
do Ministro da Fazenda. 

Votação nominal do PLC 24/97 , Aprovado 

Destaque para votação em sepa
,rado da. Emenda nO 6-Plen. ao PLC 
24/97', 

Destaque ' para votação em sepa
rado da Emenda nO 7-Plen. ao PLC 
24/97. 

, ,. . . ... 

Retirado 
10.7 .97) 

Retirado 
10.7.97) 

Destaque, para votação em sepa- Aprovado 
r,ado ,ela Emenda nO 20-Plen. ao 
PLC 24/97. 

Votação nominal para a Emenda Aprovad0 
,nó iO-Plé';. ao PLC 24/97. 

'Pedido 'de informações ao Ministro Tramitando 
, de. EstadC? da Educação e do Des-

porto. 

(dia 

Osmar Dias e Roberto '" 'Pedido de 'informações ao Ministro Tramitando 
,Re.quiãu , , , de E~té!do ,da Fazenda, 

João Rocha 

Lúcio Alcântara 

Pedido, de, informações ao Ministro 
de Estado da Fazenda. 

Homenagens de pesar pelo faleci
mento do ex-constituinte de 
1934, Luiz Sucupira , 
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Retirado (RQS nO 
498/97). 

Aprovado 



495/97 Ronaldo Cunha Uma 

496/97 Gilberto Miranda 

497/97 Gilberto Miranda 

498/97 Joio Rocha 

499/97 Ernandes Amorim 

500/97 Joio Rocha 

501/97 Joaé Sarney 

502197' Ronaldo Cunha Uma 

Transcrição nos Anais do Senado Tramitando 
de entrevista do Senador José 
Fogaça, publicada no jornal NO 
Povo", da Fundação Pedroso Hor-
ta . 

Pedido de informações ao Ministro Tramitando 
de Estado da Indústria do Comér-
cio e do Turismo, relacionados à 
aplicação da Instrução Normativa 
nO 26/97, que normatiza a impor-
tação de vinhos. 

Pedido de informações ao Ministro Tramitando 
de Estado da Aeronáutica, sobre 
contrato comercial firmado com a 
Raytheon Company. 

Retirada, em caráter definitivo, do Deferido 
Requerimento nO 493, de 1997, 
em que solicita informações ao 
Ministro da Fazenda. 

Pedido de informações ao Ministro Tramitando 
de E'stado da Fazenda sobre as 
circunstâncias e as garantias com 
que o' BNDES, em parceria com a 
ELETROBRÁS, aportou com recur-
sos, do FAT para o Estado de 
Rondônia, dentro do programa de 
saneamento, para fins de privati-
zação da CERON. 

Pedido de informações ao Ministro Tramitando 
de Estado da Fazenda sobre os 
dados gerais por ramo de ativida-
de empresarial/industrial e por 
unidade da Federação. 

Inversão da Ordem do Dia, a fim Aprovado 
de que a matéria constante do 
item, nP 2 (MSG nO 117/97) seja 
submetida ao Plenário em primeiro 
lugar. 

Destaque para votação em sepa- ,Ap(ovado 
rado da expressão N e embarca-
ções", constantes do' art. 65, ca-
put (PLC nO 6/97) . 
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503/97 

504/97 

505/ 97 

506/ 97 

507/ 97 

508/97 

509/97 

510/ 97 

511 / 97 

512/ 97 

513/ 97 

Antônio Carlos Valada
res 

José Eduardo Dutra 

José Eduardo Dutra e 
Antônio Carlos Valada
res 

José Eduardo Dutra 

Eduardo Suplicy 

Eduardo Suplicy 

Humberto Lucena 

Líderes 

Humberto Lucena e ou
tros Senadores 

Romero Jucá 

Destaque para votação em sepa- Aprovado 
rado das expressões "inclusive a 
Lei 2 .004, de 3 de outubro de 
1973", constante do art. 83 (PLC 
nO 6/ 97) . 

Retirada da emenda nO 34, de sua 
autoria, ao PLC nO 6, de 1997. 

Destaque para votação em sepa
rado da emenda nO 5-Plen. ao PLC 
nO 6, de 1997. 

Destaque para votação em sepa
rado da emenda nO 12-Plen . ao 
PLC nO 6, de 1997. 

Votação nominal para as emendas 
nOs 5 e 12 ao PLC nO 6, de 1997. 

Adiamento da discussão do PDL 
nO 16, de 1997, a fim de ser ou
vida, também, a Comissão de As
suntos Econômicos. 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Retirado (RQS nO 
509/97) 

Retirada do Requerimento nO Deferido 
508/97. 

Dispensa de publicação da reda
ção final do PDL nO 16, de 1997. 

Urgência, art. 336, b, para a Men
sagem nO 128/97. 

Constituição de uma Comissão 
externa composta de 3 Senadores 
para representar o Senado nas 
solenidades de trasladação dos 
restos mortais do ex-presidente 
João Pesso'! Cavalcanti de Albu
querque, do Rio de Janeiro para 
João Pessoa, a serem realizada 
nos dias 25 e 26.7 .97. 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 
Designados os Se
nadores Humberto 
Lucena , Ronaldo 
Cunha Lima e Ney 
Suassuna 

Realização, pelo TCU, de inspe- Tramitando 
ção, auditoria administrativa e 
operacional in loco nas obras de 
asfaltamento da BR-174 - trecho 
do Estado de Roraima . 
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5 4/97 Eduardo Suplicy 

515/97 Eduardo Suplicy 

516/ 97 Gilberto Miranda 

517/97 Benedita da Silva 

518/97 Guilherme Palmeira 

519/97 Romero Jucá 

520/97 Líderes 

521/97 Líderes 

522/97 Líderes 

523/97 Júlio Campos 

Pedido ao Ministro de Minas e Tramitando 
Energia de copia do relatório 
(Etapa IV) sobre o Projeto de Re-
estruturação do Setor Elétrico 
Brasileiro. 

Pedido, ao Ministro de Minas e Tramitando 
Energia, de informações contendo 
a relação de todos os contratos, 
convênios e assemelhados para 
prestação de serviços de diversas 
naturezas assinados pela Eletro-
brás. 

Transcrição nos Anais do artigo Tramitando 
intitulado "A nova cooperação 
entre Brasil e Portugal" , publicado 
no jornal "Folha de S. Paulo", edi-
ção do dia 20 de julho de 1997, 
de autoria de Antônio Guterres, 
Primeiro-Ministro de Portugal. 

Pedido de informações ao Ministro Tramitando 
da Fazenda, relativas à extinção 
da Superintendência Nacional do 
Abastecimento - SUNAB. 

Pedido de informações ao Ministro Tramitando 
dos Transportes sobre divergênci-
as existentes entre o Programa de 
Obras divulgado pelo DNER, 20" 
Distrito Rodoviário Federal - Ala-
goas e o Programa de Restauração 
de Rodovias divulgado pelo Minis-
tério dos Transportes. 

Retirada do Requerimento nO Deferido 
476/97, de sua autoria . 

Urgência, art. 336, "b", combina- Aprovado 
do com o art. 338, li, para o PRS 
nO 90/97. 

Urgência, art. 336, "b", combina- Aprovado 
do com o art. 338, li, para o PRS 
nO 91/97. 

Urgência, art. 336, "b", para o Aprovado 
PRS nO 88/97. 

Pedido de informações ao Ministé- Tramitando 
rio da Indústria, Comércio e Tu-
rismo, sobre a importação de vári-
os produtos . 
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525/ 97 

526/ 97 

527/97 

528/ 97 

529/ 97 

530/ 97 

Líderes 

Jefferson Peres 

José Serra 

Ramez Tebet 

José Ignácio Ferreira 

Antônio Carlos Valada
res 

Pedido de informaçôes ao Ministro Tramitando 
de Minas e Energia, sobre a im-
portação de vários produtos. 

Urgência, art. 336, " b", para o Aprovado 
PRS nO 87/ 97. 

Preferência para votação da Aprovado 
Emenda nO 8 (substitutivo) à PEC 
nO 54/ 95. 

Destaque para votação em sepa- Aprovado 
rado da Emenda nO 2, do § 4° da 
Emenda nO 3 (e da emenda nO 6). 
acrescidas de expressôes das 
Emendas nOs 3, 4, 5 e 8, à PEC 
nO 54/95. 

Destaque para votação em sepa- Aprovado 
rado da Emenda nO 3-Plen. à PEC 
nO 54/ 95 . 

Destaque para votação em sepa- Aprovado 
rado da Emenda nO 5-Plen . à PEC 
nO 54/ 95. 

Inserção em ata de um voto de Aprovado 
pesar pelo falecimento do ex-
Deputado e ex-Governador do 
Estado de Sergipe, General Djenal 
Tavares Queiroz. 

0.6.7 .- Pareceres 

0.6.7.1 - emitidos pelas Comissões e lidos em Plenário 

0.6 .7.1.1 - COMISSÃO DIRETORA 
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0 .6.7 .1 .2 - COMISSÃO OE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

........ . ' " ;. ~ : :~ H t 

*Reunião conjunta CCJ-CAE-CI. 

0 .6 .7.1.3 - COMISSÃO OE ASSUNTOS SOCIAIS 
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0 .6.7.1.4 - COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO, JUSTiÇA E CIDADANIA 

0.6.7 .1.5 - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

0.6 .7 .1.6 - COMISSÃO DE SERViÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

*Reun ião conjunta CCJ-CAE-CI. 

0.6 .7 .2 - Proferidos em Plenário (orais) 

...... '.:.:::., 
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55/97 127/97 

56/97 132/97 

0.7 - Ofícios "s" 
(Art. 52, VI a IX, CF) 

do do Brasil, encaminhando, 
nos termos da Resolução n° 69, de 1995, do 
Senado Federal, solicitação do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul para que possa 
realizar operação de crédito junto à Caixa 
Econômica Federal no valor de quatro mi-
lhões, novecentos e oitenta mil reais, cujos 
recursos serão destinados à assunção de 
parte dos custos de infra-estrutura dos Nú-
cleos Morgados Rosa e Ferronato, em Bagé 
(RS) . 

do Supremo Tribunal Federal, encaminhan- Tramitando 
do, para os fins previstos no art. 52, inciso X, 
da Constituição Federal , cópia do acórdão 
transitado em julgado proferido por aquela 
Corte, nos autos do Recurso Extraordinário 
n° 161031 , através do qual declarou a in
constitucionalidade da expressão "vedado o 
aproveitamento do valor do imposto relativo 
à aquisição da mesma", constante da parte 
final da alínea "b" do inciso 111 do art. 22 do 
Decreto nO 24.224, de 28/12/84, do Estado de 
Minas Gerais, com a redação conferida pelo 
Decreto nO 29.273, de 14/03/89. 

do Supremo Tribunal Federal, encaminhan- Tramitando 
do, para os fins previstos no art. 52, inciso X, 
da Constituição Federal , cópia do acórdão 
transitado em julgado proferido por aquela 
Corte, nos autos do Recurso Extraordinário 
n° 188107, através do qual declarou a in
constitucionalidade do art. 10 da Lei n° 2.145, 
de 29/12/53, com a redação da Lei n° 8.387, 
de 30/12/91. 
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58/97 2.155/97 

Central do Brasil, enc~a"lintlan,r1( 
nos termos da Resolução n° 69, de 1995, do 
Senado Federal, manifestação daquele Ór-
gão relativa à solicitação da Prefeitura Muni-
cipal de Goioerê - PR para que possa con-
tratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Paraná S.A., no valor de um mi-
lhão, quatrocentos e sessenta mil e duzentos 
reais, cujos recursos serão destinados a 
obras de infra-estrutura urbana, bem como 
aquisição de terrenos a serem doados à 
Companhia de Habitação do Paraná -
COHAPAR, para a implantação do Programa 
de Vilas Rurais. 

do Banco Central do Brasil, encaminhando, Tramitando 
nos termos da Resolução nO 69, de 1995, do 
Senado Federal , manifestação daquele Ór-
gão relativa à solicitação do Estado do Rio 
Grande do Sul para que possa emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado - LFTRS, 
cujos recursos serão destinados ao giro da 
dívida mobiliária do Estado, vencível no 2° 
semestre de 1997. 

0.8 - Mensagens recebidas do Sr. Presidente da República 

0 .8.1 - Art. 52, V, da Constituição Federal 

0.8.1.1 - do 10 período da 30 Sessão Legislativa Ordinária corrente (1997) 

no , nos termos do art. 52 da 
tituição Federal , contratos celebrados entre a 
União e o Estado de São Paulo, no âmbito 
do Programa de Apoio à Reestruturação e 

86/97 (Parecer nO 376/97, 
da CAE) - tramitando 

12 Em 9.7.97, foi anexado, ao seu processado, o Oficio nO 2.024/97, do Banco Central. 
13 Anexada ao processado do Projeto de Resolução nO 140, de 1996. 

773 

·a 



14115/97 730/97 

15116/97 731/97 

124/97 757/97 

ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Solicita seja autorizada a contratação de Tramitando 
operação de crédito extemo, com garantia 
da República Federativa do Brasil , no valor 
equivalente a até dois milhões e seiscentos 
mil dólares norte-americanos, de principal, 
entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
- RS e o Fundo Financeiro para o Desenvol-
vimento da Bacia do Prata - FONPLA T A, 
destinada ao financiamento parcial do Pro-
jeto de Ampliação do Hospital de Pronto 
Socorro de Porto Alegre. 

Solicita seja autorizada a contratação de Tramitando 
operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasil, no valor 
equivalente a até um milhão, cento e qua-
renta e três mil dólares norte-americanos, de 
principal, entre a Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre - RS e o Fundo Financeiro para 
o Desenvolvimento da Bacia do Prata -
FONPLATA, destinada ao financiamento 
parcial do Programa Preservação do Meio 
Ambiente Natural e Recuperação de Áreas 
Degradadas da Bacia do Arroio do Dilúvio. 

D.8 .1.2 - da presente Sessão Legislativa 

Solicita seja autorizada nn,~"""l\,n fi,n"""" .. " 
que visa ao reescalonamento de créditos 
brasileiros junto à República do Suriname, 
na forma do Acordo assinado em 10 de 
janeiro de 1996. 

Solicita seja autorizada a contratação de Transformada no PRS n° 
operação de crédito extemo no valor equi- 88/97 (Parecer n° 377/97, 
valente a até sessenta milhões de dólares da CAE) - Resolução nO 
norte-americanos, de principal , entre a Re- 71 , de 24.7.97 
pública Federativa do Brasil e o Banco In-
ternacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento - BIRD, destinada ao financiamento 
parcial do Projeto de Apoio ao Desenvolvi-
mento de Tecnologia Agropecuária para o 

14 Em 17.7.97, fo i anexado, ao seu processado, o Oficio n° 2.172/97, do Banco Central. 
15 Em 17.7.97, foi anexado, ao seu processado, o Oficio nO 2.173/97, do Banco Central. 
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126/97 800/97 

128/97 811/97 

Brasil- PRODETAB. 

Solicita seja autorizada a contratação de Tramitando 
operação de crédito extemo no valor equi-
valente a vinte e cinco milhões de dólares 
norte-americanos, de principal, entre a Re-
pública Federativa do Brasil e o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento - BID, des-
tinada ao financiamento parcial do Progra-
ma Rede de Pesquisa e Desenvolvimento 
de Políticas Públicas (Rede Ipea). 

Solicita seja autorizada a contratação de Transformada no PRS nO 
operação de crédito extemo, no valor equi- 89/97 (Parecer nO 378/97, 
valente a até noventa milhões de dólares da CAE) - Resolução n° 
dos Estados Unidos, de principal, entre a 67, de 22.7.97 
República Federativa do Brasil e o Banco 
Intemacional para Reconstrução e Desen-
volvimento - BIRD, destinada ao financia-
mento, parcial, do Projeto Piloto de Alívio à 
Pobreza e Reforma Agrária. 

0.8.2 - Art_ 52, IV, da Constituição Federal (Escolha de Chefes de Missão Di
plomática) 

125/97 

129/97 

93/97 

0.8.1.1 - Recebidas 

759/97 Bassul Athuil Netto . Embaixador do Brasil junto à Tramitando 
República do Cameroun. 

812/97 Luciano Ozório Rosa Embaixador do Brasil junto à Tramitando 
República da Hun9ria. 

461/97 

0.8.1.2 - Apreciadas 

Affonso Celso 
Ouro-Preto 

de Embaixador do Brasil junto à 
República da Croácia. 

(cumulativamente) 
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Apreciada 
16.7.97 

em 



102/97 

117/9-7 

34/97 

35/97 

597/97 Carlos Moreira Gareia Embaixador do Brasil junto ao Apreciada 
Principado de Andorra. 16.7.97 

(cumulativamente) 

732/97 Carlos Alberto leite Embaixador Chefe da Missão Apreciada 
Barbosa 

Presidente da Assem
bléia Legislativa do Es
tado de Santa Catarina 

do Brasil junto à Organização 16.7.97 
dos Estados Americanos. 

D.9 - Diversos 

tório final da Comissão Parlamentar são Parlamentar 
de Inquérito, constituída naquela Inquérito criada 
instituição, destinada a apurar pos- Requerimento 
síveis irregularidades na emissão, 1.101/96. 
lançamento e colocação das Letras 
Financeiras .do Tesouro do Estado e 
da aplicação dos recursos advindos 
de sua venda . 

Relatórios de execução do programa Despachado à CAE 

em 

em 

de 
pelo 

nO 

Aviso nO 1.039/95, do 
Ministro da Fazenda de emissões e colocações de títulos Arquivado definitiva-

Aviso nO 510/97, 
Ministro de Estado 
Fazenda 

de responsabilidade do Tesouro mente em 3 .7.97 
Nacional no exterior, com informa-
ções relativas ao comportamento do 
mercado secundário, encaminhados 
ao Senado Federal nos termos do 
art. terceiro da Resolução nO 57, de 
1995. 

do Encaminha expediente do Presiden
da te do Banco Central em resposta a 

comunicação do Presidente do Se
nado Federal acerca do encaminha
mento de pleitos de emissão de 
títulos públicos, por Estados e Mu
nicípios, com proximidade de data 
de vencimento de títulos a serem 
refinanciados, tornando ínfimo o 
prazo par apreciação das matérias 
pelo Senado Federal. 
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36/97 

37/97 

38/97 

39/97 

Of. nO 63/97, da Secre
taria de Estado da Fa
zenda de Minas Gerais 

Encaminha, nos termos do art. 3°, 
§ ~, da Resolução nO 60, de 1997, 
do Senado Federal, documentação 
relativa ao leilão de Letras Financei
ras do Tesouro de Minas Gerais -
LFT/MG, para substituição dos tí
tulos vencidos em 1.7.97. 

Despachado à CAE 

Expediente do Presiden- Encaminha a Ata Final da XIII Con- Despachado à CRE 
te do Parlamento lati- ferência Interparlamentar União 
no-Americano Européia/América latina, realizada 

Oficio nO 2.026/97, do 
BACEN 

Aviso nO 404/97, do 
Tribunal de Contas da 
União 

na Cidade de Caracas - Venezuela, 
durante o período de 19 a 22 de 
maio de 1997. 

Encaminha ao Senado relação das 
operações de Antecipação da Recei
ta Orçamentária (ARO) analisadas 
nos meses de maio e junho de 
1997. 

Encaminha cópia da Decisão nO 
401, de 1997, bem como dos res
pectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, adotada por aquele 
Tribunal, em resposta ao Requeri
mento nO 1.426, de 1995, do Se
nador Pedro Simon. 

0.10· Recurso 

Despachado à CAE 

Despachado à CFC 

Geraldo Melo (como Presiden
te da CPI dos Titulos Públicos) 
e Eduardo Suplicy 

Requer Mesa o encaminhamento do 
presente recurso à Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, no senti
do de que -seja preservada a decisão 
da CPI do dia anterior, 22 de julho, o 
Relatório Final, com os votos em sepa
rado sendo anexados, sem modificação 
do texto. 
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Resultado: Aprovado pelo Plenário em 
24.07.97 (DSF, DE 25 .7.97, Paginas 
15104 e 15105). 



E - ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

Em 25.07.97, na Sessão Extraordinária· realizada às 10.:00 horas, o Se
nhor Presidente proferiu o seguinte discurso: 

Senhoras e Senhores Senadores, 

temos todos orgulho de pertencer ao Senado federal. Estou certo de que 
V. Exas, como eu, estão evidentemente felizes com o trabalho aqui realizado. Realizamos, 
sim, um trabalho digno do aplauso da Nação, estou certo. E isso é extremamente ímportar:t,!e 
no processo de desenvolvimento econômico do País. Daí por que quero, neste instante, me 
congratular com o povo brasileiro, com o Senado e, da mesma forma, com a Câmara dos De
putados pela atuação que têm tido ao longo deste período legislativo e, principalmente, na 
convocação extraordinária . 

o Congresso Nacional está, port'into, a merecer o agradecimento da 
Nação pelo trabalho realizado no período legislativo. 

A convocação extraordinária que hoje encerramos foi, sem dúvida, a 
mais profícua da história do Legislativo brasileiro. Aprovamos 23 matérias, destacando-se: a 
Lei Geral de Telecomunicações, que regulamenta e quebra o monopólio estatal do setor; a re
gulamentação da quebra do monopólio estatal do petróleo; o projeto que pune crimes contra o 
meio ambiente; o Fundo de Aposentadoria Programada - o FAP, que cria uma nova aposenta
doria paralela ao INSS; o projeto que autoriza o Governo a conceder subsídio à borracha natu
ral, que estava precisando de ter esse apoio do Governo Federal; o aperfeiçoamento e a vota
ção de um projeto do Estatuto dos Refugiados; o projeto do ensino religioso, tão importante 
para o País na quadra que atravessa. Todos esses projetos foram transformados em lei e ob
tivemos ainda significativo avanço na tramitação da emenda constitucional da Previdência 
Social, num trabalho excepcional da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com o 
apoio de todos os membros do Senado Federal. Ela está pronta para ser votada no segundo 
semestre deste período legislativo. 

Outra vitória alcançada e de grande importância para o País, para a Na
ção, para o Judiciário e, sobretudo, para o povo brasileiro, carente de justiça, foi aquela que 
diz respeito ao efeito vinculante das decisões sumuladas do Supremo Tribunal Federal. Um 
trabalho excepcional, digno de registro, que vai resolver, em grande parte, o problema da ce
leridade do Poder Judiciário do Brasil. 

A tudo isso, se soma a esta Sessão Legislativa o trabalho que o Senado 
Federal realizou, apreciando 232 matérias de destaque para a Emenda Constitucional que ins
titui a reeleição para Presidente da República, Governadores e Prefeitos . 

Além disso, realizamos um trabalho, que era uma promessa deste Legis
lativo, em relação a coibir o excesso de medidas provisórias, que incomoda os advogados, o 
Poder Judiciário, o próprio País e, sobretudo, o Poder Legislativo, porque a Casa de legislar é 
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• 
esta e não o Poder Executivo. Portanto, esse trabalho o Senado fez e já enviou à Câmara Fe
deral. Dentro em pouco, tenho certeza de que a Câmara dos Deputados votará tão importante 
proposição. 

É chegado, portanto, o momento de conhecer em profundidade o traba
lho do Legislativo e os benefícios gerados a partir dele para a sociedade brasileira. Precisamos 
ter - e vamos ter pelo nosso trabalho - justiça para este Poder Legislativo. 

Este momento em que encerramos mais uma etapa dos nossos trabalhos 
é de alegria para o Senado e para a Nação, por ver que os Parlamentares brasileiros estão 
cumprindo com seus deveres. Poucos Parlamentos do mundo - é preciso que se conheça to
dos, e nós os conhecemos - seriam capazes de realizar tanto em tão pouco tempo como o 
Congresso Nacional neste período de convocação extraordinária. Daí por que reclamamos jus
tiça e reconhecimento da Nação, da imprensa brasileira, de todos, para que acompanhem 
nossos trabalhos e venham ver o que foi realizado no Legislativo durante esse período. 

Sem Congresso Nacional, não há democracia. Fortalecer o Congresso é o 
que estamos fazendo com trabalho e com eficiente fiscalização, inclusive dos atos do Poder 
Executivo. Que o povo também nos fiscalize mais é o que queremos; queremos essa fiscali
zação para demonstrar, mais uma vez, que somos, hoje, os principais responsáveis pelo fun
cionamento do regime democrático no Brasil. 

Com essas palavras, declaro encerrado o período legislativo da convoca
ção extraordinária, que tantos benefícios trouxe ao País e tanto prestígio ao Congresso Naci
onal. 

Está encerrada a sessão. 
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F - TRABALHOS REALIZADOS NO CONGRESSO NACIONAL 



F.1 - SESSOES REALIZADAS 

Realizaram-se 2 sessOes conjuntas. sendo 1 para tratar de matéria legislativa e 1 solene. 

A sessAo solene foi a seguinte: 

1-7-97 Destinada ê instalaçlo dos Trabalhos da 58 S.IIo 
Legislativa Extraordinária da soa Legislatura. 

r 
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5197-CN 309197-CN 
(nO 607/97, 
na origem) 

F.2 - MA TÉRIA LEGISLATIVA 

F.2.1 - Projetos de Lei 

a) Retirado 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Unia<>, em favor de 
Encargos Financeiros da Unia<> -
Recursos Sob Supervisa<> do Ministério 
da Fazenda, crédito especial até o limite 
de R$ 103.340.000.000,00, para os fins 
que especifica. 

b) Em tramitaçao 

Lida no Senado 
Federal, em 
24.07.97 a 
Mensagem 

Presidencial nO 
424197-CN de 

retirada do projeto. 

<'~ ,~"'~ ~ ~'" .;1\ ~ ......... :-::~ :-::"''':1~~,· ~ ~.w. p'!;':~:" ' ~v ::-', • ., ... 

~', e ,.,~,~. :<~~~'~ ~::',:.','" :. 
6197-CN 310197-CN 

(nO 608/97, 
na origem) 

7197-CN 357/97-CN 
(nO 704/97, 
na origem) 

8/97 -CN 392/97 -CN 
(nO 754/97, 
na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da Unia<>, em favor de 
Operações Oficiais de Crédito 
Recursos Sob Supervisao do Ministério 
da Fazenda, crédito suplementar no valor 
de R$ 3.860.000,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor de 
Operações Oficiais de Crédito 
Recursos Sob Supervisao do Ministério 
da Fazenda, crédito suplementar no valor 
de R$ 621 .948.858,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Estado-Maior das Forças Armadas, 
crédito especial até o limite de R$ 
401 .492,00, para os fins que especifica. 
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9/97-CN 393/97-CN 
(n° 755/97, 
na origem) 

10/97-CN 394/97-CN 
(nO 756/97, 
na origem) 

11/97-CN 416/97-CN 
(nO 817/97, 
na origem) 

12197-CN 417/97-CN 
(nO 818/97, 
na origem) 

13/97-CN 418197-CN 
(nO 819/97, 
na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, do 
Ministério dos Transportes e do 
Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hldricos e da AmazOnia Legal, 
crédito especial até o limite de R$ 
10.623.202,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor da 
Justiça Eleitoral, crédito suplementar no 
valor de R$ 3.115.162,00, para os fins 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da UniA<>, em favor do Ministério 
da EducaçAo e do Desporto, do 
Ministério da Previdência e Assistência 
Social, do Ministério do Trabalho e do 
Ministério da Cultura, crédito 
suplementar no valor global de R$ 
44.434.211,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da UniA<>, em favor do Ministério 
dos Transportes, do Ministério de Minas 
e Energia e do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, crédito suplementar no valor 
global de R$ 105.373.700,00, para os 
fins que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor do 
Ministério da Marinha, crédito 
suplementar no valor de R$ 
17.115.000,00, para os fins que 
especifica. 
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14/97 -CN 425197 -CN 
(na 830/97, 
na origem) 

15197 -CN 428/97-CN 
(na 838197, 
na origem) 

18197-CN 429/97-CN 
(na 839/97, 
na origem) 

17/97-CN 430197~CN 
(na 840/97, 
na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor de 
Encargos Financeiros da União 
Recursos Sob Supervisão do Ministério 
da Fazenda e Transferências a Estados, 
Distrito Federal e Municrpios - Recursos 
Sob Supervisão do Ministério da 
Fazenda, crédito especial até o limite de 
RS 104.240.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério da Justiça, crédito suplementar 
no valor de RS 610.234,00, para os fins 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério da Justiça, crédito especial até 
o limite de RS 2.600.000,00, para os fins 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da União, em favor do Ministério 
da Educação e do Desporto, crédito 
especial até o limite de RS 331 .118.00, 
para os fins que especifica. 

SÚMULA 

Total de Projetos de Lei. ............ .... ... .... .... .... .......... 13 
- em tramitação................................................. 12 
- retirado............ ....... .... ...... ... ...... ..... . .... .... ....... 1 
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F .2.2 - Medidas Provisórias 

a) Aprovadas 

,'-;'" :,u~u-:'~·:'.,~~0(.::~~,~ ).~.?, ~ 

''; "', . ~ '~~> .... ,»," . .• ~«:::":~,,'. x ~'. " , ' 

1.541-25, public. 319/97-CN 
em 11 .06.97 (n° 658/97, 

na origem) 

1.465-16, public. 334/97-CN 
em 13.06.97 (nO 675/97, 

na origem) 

1.478-25, public. 339/97-CN 
em 13.06.97 (nO 680/97, 

na origem) 

Dá nova redaçao ao § 3° do art. 52 
da Lei nO 8.931 , de 22 de setembro 
de 1994, que dispõe sobre a 
amortizaçao, juros e outros 
encargos decorrentes da extinçao 
ou dissoluçao de entidades da 
Administraçao Pública Federal, e dá 
outras providências. 

Acrescenta § 5° ao art. 4° da Lei n° 
8.884, de 11 de junho de 1994, e dá 
outras providências. 

Dá nova redaçao aos arts. 9" da Lei 
nO 8.036, de 11 de maio de 1990, e 
2° da Lei nO 8.844, de 20 de janeiro 
de 1994. 
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Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 9.7.97) 
Relator Dep. 
José Carlos 

Aleluia. 

Convertida na 
Lei nO 9.466, 

de 9.7.97 
(DO 10.7.97) 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 9.7.97) 
PLV nO 5/97 ,... 

(DCN 9.7.97) 
Relator Sen. 

Edison Loba<>. 

Convertida na 
Lei n° 9.470, 
de 10.7.97 

(DO 11 .7.97) 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

e Mérito 
(DCN 9.7.97) 
Relator Dep. 
Udia Quinan. 

Convertida na 
Lei n° 9.467, 
de 10.7.97 

(DO 11 .7.97) 



1.530-7, public. 
em 13.06.97 

1 .561~, public. 
em 13.06.97 

346197-CN 
(nO 687/97, 
na origem) 

349/97-CN 
(nO 690/97, 
na origem) 

" ., ,o:- z ~ , ..... ~ ~~f; ,. ., ' , '~ .' , ' 
,. , 

Institui o Programa de Desligamento 
Voluntário de servidores civis do 
Poder Executivo Federal e dá outras 
providências. 

Regulamenta o disposto no inciso VI 
do art 4° da Lei Complementar n° 
73, de 10 de fevereiro de 1993; 
dispOe sobre a intervençao da UniAo 
nas causas em que figurarem, como 
autores ou réus, entes da 
administração indireta; regula os 
pagamentos devidos pela Fazenda 
Pública em virtude de sentença 
judiciária; revoga a Lei nO 8.197, de 
27 de junho de 1991, e a Lei nO 
9.081, de 19 de julho de 1995, e dá 
outras providências. 

b) NAo apreciadas 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

eMérito 
(DCN 9.7.97) 
Relator Cep. 

AdeIson 
Salvador. 

Convertida na 
Lei nO 9.468, de 

10.7.97 
(DO 11 .7.97) 

Parecer Oral -
Admissibilidade 

eMérito 
(DCN 9.7.97) 
Relator Sen. 

Ronaldo Cunha 
Lima. 

Convertida na 
Lei nO 9.469, de 

10.7.97 
(DO 11.7.97) 

1.573-8, public. 311/97-CN Altera dispositivos das Leis nOs 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
8.460, de 17 de setembro de 1992, e 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e 
dá outras providências. 

em 04.06.97 (nO 635/97, 
na origem) 

1.575, public. 312197-CN 
em 05.06.97 (nO 637/97, 

na origem) 

DispOe sobre normas e condiçOes 
gerais de proteçAo ao trabalho 
portuário, institui multas pela 
inobservAncia de seus preceitos, e 
dá outras providências. 
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~ ~. ~r x· .... , ~". ~ 

1.576, public. 
em 06.06.97 

1.534.e, pUblic. 
em 11.06.97 

1.537-39, public. 
em 11.06.97 

1.538-41, public. 
em 11.06.97 

1.539-32, public. 
em 11.06.97 

1.540-25, public. 
em 11.06.97 

1.542-23, public. 
em 11.06.97 

~~ , 

313197-CN 
(n° 639/97, 
na origem) 

314197-CN 
(n° 653/97, 
na origem) 

315197-CN 
(n° 654/97, 
na origem) 

316/97-CN 
(nO 655/97, 
na origem) 

317/97-CN 
(nO 656/97, 
na origem) 

318/97-CN 
(nO 657/97, 
na origem) 

320/97-CN 
(n° 659/97, 
na origem) 

DispOe sobre a extinçAo dos órgaos 
que menciona e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o número de Cargos 
de Direçao e Funções Gratificadas 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior e dos Centros Federais de 
Educaçao Tecnológica e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a base de cálculo da 
Contribuiçao para o Programa de 
IntegraçAo Social - PIS devida pelas 
pessoas jurldicas a que se refere o 
§ 1° do art. 22 da Lei nO 8.212, de 24 
de julho de 1991, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a Nota do Tesouro 
Nacional - NTN e sua utilizaçAo para 
aquisiçao de bens e direitos 
alienados no âmbito do Programa 
Nacional de Desestatizaçao - PND, 
instituldo pela Lei nO 8.031, de 12 de 
abril de 1990, consolidando as 
normas sobre a matéria constantes 
da Lei nO 8.177, de 1° de março de 
1991, e da Lei nO 8.249, de 24 de 
outubro de 1991 , e altera os arts. 2° 
e 3° da Lei nO 8.249/91 . 

DispOe sobre a participaçao dos 
trabalhadores nos lucros ou 
resultados da empresa e dá outras 
providências. 

DispOe sobre medidas 
complementares ao Plano Real e dá 
outras providências. 

DispOe sobre o Cadastro Informativo 
dos créditos nao quitados de órgaos 
e entidades federais, e dá outras 
providências. 
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1.543-23, publlc. 
em 11.06.97 

321J97-CN 
(n° 660197, 
na origem) 

1.548-20, publlc. 322197-CN 
em 11 .06.97 (n° 661/97, 

na origem) 

1.547-31, publlc. 323197-CN 
. em 11.06.97 (nO 662/97, 

na origem) 

1.548-32, publlc. 324197-CN 
em 11.06.97 (n° 663197, 

na origem) 

1.~, publlc. 325197-CN 
em 11.06.97 (nO 664/97, 

na origem) 

1.561-23, publlc. 326197-CN 
em 11 .06.97 (n° 665/97, 

na origem) 

1.563-18, publlc. 
em 11.08.87 

327/97-CN 
(n° 666197, 
na origem) 

DispOe sobre o número de cargos 
de Natureza Especi8I, de cargos do 
Grupo-DireçIo e Assessoramento 
Su~~ e de Fu~ 
Gratificadas existentes nos 6rgAos 
da AdministraçAo Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências. 

Dispõe sobre as contribuiçOes para 
os Programas de IntegraçAo Social 
e de FormaçAo do PatrimOnio do 
Servidor Público - PISlPASEP, e dá 
outras providências. 

Cria a Gratificaçao de Desempenho 
de Atividade de Fiscalizaçao, a 
Gratificaçao de Desempenho de 
Atividade de ProteçAo ao VOo, e dá 
outras providências. 

Cria a Gratificaçao de Desempenho 
e Produtividade GDP das 
atividades de finanças, controle, 
orçamento e planejamento, e dá 
outras providências. 

Organiza e disciplina os Sistemas 
de Controle Intemo e de 
Planejamento e de Orçamento do 
Poder Executivo, e dê outras 
providências. 

Altera a legislaçao referente ao 
Adicional ao Frete para a 
Renovaçao da Marinha Mercante -
AFRMM e ao Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre a emissAo de Notas 
do Tesouro Nacional - NTN 
destinadas a aumento de capital do 
Banco do Brasil SA, e dê outras 
providências. 
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1.555-11, publlc. 328197-CN 
em 11.08.97 (n-es7/97, 

na origem) 

1.556-11, publlc. 329/97-CN 
em 11.08.97 (nofJl38l97, 

na origem) 

1.558-8, publlc. 33OI97-CN 
em 11.08.97 (noes9/97, 

na origem) 

1.574-1, publlc. 331/97-CN 
em 12.06.97 (nO 671/97, 

na origem) 

1.5n, publlc. 
em 12.08.97 

332/97-CN 
(nO 673/97, 
na origem) 

1"'6~14, publlc. 333I97-CN' 
em 13.08.97 (nO 674/97" 

na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal da Unilo, em 
favor do Ministério dos Transportes, 
crédito extraordinário até o limite de 
R$ 108.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Estabelece mecanismos objetivando 
incentivar a reduçlo da presença do 
setor público estadual na atividade 
financeira bancária, dispOe sobre a 
privatizaçlo de instituiçOes 
financeiras, e dá outras 
providências. 

AJtera a redaçao dos arts. 14, 18, 
34, 44 e 49 da lei nO 9.082, de 25 
de julho de 1995, dos arts. 34, 35 e 
§ 4° do aft 53 da lei nO 9.293, de 15 
de jUlho de 1996, que dispOem, 
respectivamente, sobre as diretrizes 
para a elaboraçao da lei 
orçamentária para os exerclcios de 
1996 e 1997. 

DispOe sobre a concessão de 
financiamento vinculado ti 
exportaçAo de bens ou serviços 
nacionais. 

Altera a redaçAo dos arts., ~, se, 70, 
11 e 12 da lei nO 8.629, de 25 de 
fevereiro de 1993, acresce 
dispositiVo ti lei nO 8.437, de 30 de 
junho de 1992, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o reajuste do salário 
mlnimo e dos beneficios da 
Previdência Social, altera allquotas 
de contrIbuiçAo para a Seguridade 
Social e institui conbibuiçAo para os 
servidores inativos da Unilo. 
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1.469-19, public. 335197-CN 
em 13.06.97 (nO 676/97, 

na origem) 

1.473-32, public. 336197-CN 
em 13.06.97 (n° 677/97, 

na origem) 

1.475-28, public. 337/97-CN 
em 13.06.97 (nO 678/97, 

na origem) 

1.477-37, public. 338197-CN 
em 13.06.97 (nO 679/97, 

na origem) 

1.479-29, public. 340/97-CN 
em 13.06.97 (nO 681/97, 

na origem) 

1.480-31, public. 341/97-CN 
em 13.06.97 (nO 682197, 

na origem) 

1.481-50, public. 342197-CN 
em 13.06.97 (nO 683/97, 

na origem) 

-
Autoriza a utilizaçAo de recursos do 
Fundo da Marinha Mercante - FMM, 
em favor da Companhia de 
NavegaçAo lIoyd Brasileiro 
LLOYDBRÁS, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçAo a dispositivos da 
Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispOe sobre a 
organizaçAo da Assistência Social, e 
dá outras providências. 

Altera as Leis nOs 8.019, de 11 de 
abril de 1990, e 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o valor total anual das 
mensalidades escolares e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o pagamento dos 
, . servidores civis e militares do Poder 

Executivo Federal, inclusive suas 
autarquias e fundaç6es, bem como 
dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de 
economia mista, e dá outras 
providências . 

. Altera dispositivos das Leis nOs 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
e 8.911, de 11 de julho de 1994, 
para instituir os Décimos 
Incorporados, · e dá outras 
providências. 

Altera a Lei fiO 8.031, de 12 de abril 
de 1990, e dá outras providências. 

792 



1.482-37, public. 343197-CN 
em 13.06.97 (n° 684197, 

na origem) 

1.512-11, public. 344197-CN 
em 13.06.97 (nO 685197, 

na origem) 

1.520-9, public. 345197-CN 
em 13.06.97 (nO 686197, 

na origem) 

1.554-16; public. 347197-CN 
em 13.06.97 (n' 688/97, 

na origem)', 

DispOe sobre as allquotas de 
contribuiçAo para o Plano de 
Seguridade Social do servidor 
público civil ativo e inativo dos 
Poderes da Unilo, das autarquias e 
das fundaçOes públicas, e da outras 
providências. 

Dê nova redaçAo aos arts. 2D da Lei 
nO 9.138, de 29 de novembro de 
1995, e 2D da Lei n° 8.427, de 27 de 
maio de 1992, que dispOem, 
respectivamente, sobre o crédito 
rural e sobre a concessIo de 
subvençAo econOmica nas 
operaç6es de crédito rural. 

DispOe sobre a novaçAo de dividas 
e responsabilidades do Fundo de 
CompensaçAo de VariaçOes 
Salariais - FCVS; altera o Decreto
lei nO 2.406, de 5 de janeiro de 1988, 
e as Leis nOs 8.004,8.100 e 8.692, 
de 14 de março de 1990, 5 de 
dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivaniente; e dê outras 
providências. 

Altera os arts. 2D, ao, 4°, 5°, ao, 7D e 
90 da Lei n° 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993, que dispOe 
sobre a conbataçao por tempo 
detenninado para atender à 

, ,necessidade temponfIria de 
excepcional interesse público, e da 
outras providências. 

1.559-14, public. 348197-CN Altera a legislaçlo do imposto de 
em 13.06.97 (nO 689/97, renda e da contribuiçAo social sobre 

. , .' ' na origem) . ... o' lucro. ' 
,I ; . 

1.562~, public. 35OI97-CN 
em 13.06.97 . (nO 691/97, 

na origem) 

Define diretrizes e incentivos fiscais 
para o desenvolvimento regional e . 
dê outras providências, 
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1 . 567~, public. 351197-CN 
em 13.06.97 (nO 692/97, 

na origem) 

1.508-18, public. 352/97-CN 
em 14.06.97 (nO 6931P7, 

na origem) 

1.535-6, public. 353197-CN 
em 14.06.97 (n° 696197, 

na origem) 

1.549-31, public. 354197-CN 
em 14.06.97 (nO 694/97, 

na origem) 

1.560-6, public. 355197-CN 
em 14.06.97 (nO 695/97, 

na origem) 

DispOe sobre a regularizaçlo, 
administraçlo, aforamento e 
alienaçlo de bens imóveis de 
domlnio da Unilo, altera dispositivos 
dos Decretos-Leis nOs 9.760, de 5 
de setembro de 1946, e 2.398, de 21 
de dezembro de 1987, regulamenta 
o § ~ do "rt. 49 do Aro das 
Disposiç6es Constitucionais 
Transitórias, e dê outras 
providências. 

Concede isençAo do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI na 
aquisiçAo de equipamentos, 
máquinas, aparelhos e 
instrumentos,dispOe sobre perlodo 
de apuraçlo e prazo de 
recolhimento do referido imposto 
para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, e estabelece 
suspendo do IPI na salda de 
bebidas alcoólicas, acondicionadas 
para venda a granel, dos 
estabelecimentos produtores e dos 
estabelecimentos equiparados a 
industrial. 

DispOe sobre o Plano de Carreira 
dos 5efVidores do Banco Central do 
Brasil, e dê outras providências. 

DispOe sobre a organizaçAo da 
Presidência da República e dos 
Ministérios, e dê outras 
providências. 

Estabelece critérios para 
consolidaçlo, a assunçAo e o 
refinanciamento, pela Unilo, da 
divida pública mobiliária e outras 
que especifica, de responsabilidade 
dos Estados e do Distrito Federal. 

794 



1.531-7, public. 
em 23.06.97 

1.56~, public. 
em 23.06.97 

1.566-5, public, 
em 23.06.97 

1.569-3, public. 
em 23:06.97 .. 

1.570-3, public. 
em 23.06.97 

358197-CN 
(nO 711/97, 
na origem) 

359/97-CN 
(n° 712/97, 
na origem) 

360/97-CN 
(nO 713/97, 
na origem) 

361/97-CN 
(nO 714197, 

. na origem) 

362/97-CN 
(nO 715/97, 
na 'origem) 

. '. , 
• ~ I I 

DispOe sobre a administJaçIo do 
Instituto de Resseguros do Brasil -
IRB, sobre a transferência e a 
transformaçAo de sus açOes, e dá 
outras providências. 

Dá nova redaçAo aos arts. 24, 26, 
57 e 120 da lei nO 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o 
alt 37, inciso XXI, da Constituição, 
institui normas para licitaçao e 
contratos da Administraçao Pública, 
e ao alt 15 da lei n° 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, que dispõe 
sobre o regime de concessao e 
pennissao da prestaçao de serviçotl 
públicos. 

Dispõe sobre a incidência do 
imposto de renda na fonte sobre 
rendimentos de beneficiários 
residentes ou domiciliados no 
exterior, e dá outras providências. 

Excepciona o contrato celebrado 
entre o Banco Nacional de 
Desenvolvimento EconOmico e 
Social e a Companhia Docas do Rio 
de Janeiro de exigências fixadas em 
Iei; ou ato dela decQ~flte. 

Estabelece multa em operaçOes de 
jmportaçao e dá outras 
providências .. 

Disciplina a aplicaçao da tutela 
antecipada contra a Fazenda 
Pública, altera a lei nO 7.347, de 24 
de .·julho de 1985, e dá outras 
providências.· 
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c) Revogada 

1.558-9, public. 389/97-CN 
em 11 .07.97 (n° n6/97, 

na origem) 

Altera a redaçlo dos arts. 14, 18, 
34, 44 e 49 da Lei nO 9.082, de 25 
de julllo de 1995, dos arts. 19, 34, 
35 e § 4° do art. 53 da Lei nO 9.293, 
de 15 de julho de 1996, que 
dispOem, respectivamente, sobre as 
diretrizes para a eIaboraçIo da lei 
orçamentária para os exerclcios de 
1996 e 1997. 

d) Em tramitaçao 

1.507-21 , public. 364197-CN 
em 28.06.97 (n° 721/97, 

na origem) 

1.511-12, public. 365/97-CN 
em 28.06.97 (nO 722/97, 

na origem) 

1.523-9, public. 366/97-CN 
em 28.06.97 (nO 723/97, 

na origem) 

1.524-9, public. 367/97-CN 
em 28.06.97 (nO 724/97, 

na origem) 

1.565-6, public. 368/97-CN 
em 28.06.97 (nO 725/97, 

na origem) 

DispOe sobre medidas de 
fortalecimento do Sistema 
Financeiro Nacional e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçlo ao art. 44 da Lei nO 
4.n1, de 15 de setembro de 1965, e 
dispOe sobre a proibiçao do 
incremento da conversa0 de áreas 
florestais em áreas agrlcolas na 
regiAo Norte e na parte Norte da 
regiAo Centro-Oeste, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos das Leis nOS 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho 
de 1991, e dá outras providências. 

DispOe sobre a extinção de cargos 
no Ambito da Adminislraçlo Pública 
Federal direta, autárquica e 
fundacional, e dá outras 
providências. 

Altera a legislaçao que rege o 
Salário-EducaçAo, e dá outras 
providências. 
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1.571-3, public. 369197-CN 
em 28.06.97 (nO 726/97, 

na origem) 

1.572-2, public. 370197-CN 
em 28.06.97 (nO 727/97, 

na origem) 

1.573-9, public. 371/97-CN 
em 04.07.97 (nO 7.0/97, 

na origem) 

1.575-1, public. 372/97-CN 
em 04.07.97 (nO 741/97, 

na origem) 

1.576.1, public. 373/97-CN 
em 04.07.97 (nO 742/97, 

na origem) 

1.534-7, public. 374/97-CN 
em 11.07.97 (nO 761/97, 

na origem) 

1.537-40, public. 375/97-CN 
em 11 .07.97 . (nO 762/97, 

na origem) 

DispOe sobre amortizaçao e 
parcelamento de dividas oriundas 
de contribuiçOes sociais e outras 
importancias devidas ao Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS 
pelos Estados, Distrito Federal e 
Municlpios, · e pelas entidades e 
hospitais integrantes do Sistema 
Único de Saúde - SUS, ou com este 
contratados ou conveniados, e dá 
outras providências. 

DispOe sobre o reajuste do salário 
mlnimo e dos beneficios da 
Previdência Social. 

Altera dispositivos das leis nOs 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
8.460, de 17 de setembro de 1992, e 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre normas e condições 
gerais de proteçao ao trabalho 
portuário, institui multas pela 
inobservância de seus preceitos, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre a extinçlo dos órgãos 
que menciona e dá outras 
providências 

Dispõe sobre o número , de cargos 
de DireçAo e FunçOes Gratificadas 
das InstituiçOes Federais de Ensino 
Superior e dos Centros Federais de 
Educaçêo Tecnológica e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a base de cálculo da 
Contribuiçêo para o Programa de 
IntegraçAo Social - PIS devida pelas 
pessoas jurldicas a que se refere o 
§ 1° do art. 22 da lei n° 8.212, de 24 
de julho de 1991 , e dá outras 
providências. 
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1 .5~2, public. 376/97-CN 
em 11.07.97 (n° 763/97, 

na origem) 

1.539-33, public. 377/97-CN 
em 11 .07.97 (nO 764/97, 

na origem) 

1.540-26, public. 378197-CN 
em 11 .07.97 (nO 765/97, 

na origem) 

1.542-24, public. 379/97-CN 
em 11 .07.97 (nO 766/97, 

na origem) 

1.543-24, public. 380/97-CN 
em 11 .07.97 (nO 767/97, 

na origem) 

1.546-21, public. 381/97-CN 
em 11.07.97 (nO 768/97, 

na origem) 

1.547-32, public. 382/97-CN 
em 11.07.97 (n° 769/97, 

na origem) 

DispOe sobre a Nota do Tesouro 
Nacional - NTN e sua utilizaçao para 
aquisiçao de bens e direitos 
alienados no Ambito do Programa 
Nacional de Desestatizaçao - PND, 
instituldo pela Lei nO 8.031, de 12 de 
abril de 1990, consolidando as 
normas sobre a matéria constantes 
da Lei n° 8.177, de 1° de março de 
1991 , e da Lei nO 8.249, de 24 de 
outubro de 1991, e altera os arts. ~ 
e 3° da Lei nO 8.249/91 . 

DispOe sobre a participaçAo dos 
trabalhadores nos lucros ou 
resultados da empresa e dá outras 
providências. 

DispOe sobre medidas 
complementares ao Plano Real e dá 
outras providências. 

DispOe sobre o Cadastro Informativo 
dos créditos nAo quitados de órgaos 
e entidades federais, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o número de cargos 
de Natureza Especial, de cargos do 
Grupo-DireçAo e Assessoramento 
Superiores e de FunçOes 
Gratificadas existentes nos órgaos 
da Administraçao Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências. 

DispOe sobre as contribuiçOes para 
os Programas de IntegraçAo Social 
e de Forrnaçao do PatrimOnio do 
Servidor Público - PISlPASEP, e dá 
outras providências. 

Cria a Gratificaçao de Desempenho 
de Atividade de Fiscalizaçao, a 
Gratificaçao de Desempenho de 
Atividade de Proteçao ao Vôo, e dá 
outras providências. 
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1.548-33, public. 383197~N 
em 11 .07.97 (nO n0/97, 

na origem) 

1.550-41, public. 384/97~N 
em 11 .07.97 (nO n1/97, 

na origem) 

1.551-24, public. 385/97~N 
em 11.07.97 (nO n2/97, 

na origem) 

1.553-17, public. 386197~N 
em 11 .07.97 (nO n3l97, 

na origem) 

1.555-12, public. 387/97~N 
em 11 .07.97 (nO n4l97, 

na origem) 

1.558-12, public. 388197~N 

em 11.07.97 (non5/97, 
na origem) 

1.574-2, public. 390197~N 
em 11.07.97 (nom/97, 

na origem) 

Cria a Gratificaçlo de Desempenho 
e Produtividade - GDP das 
atividades de finanças, controle, 
orçamento e planejamento, e dá 
outras providências. 

Organiza e disciplina os Sistemas 
de Controle Interno e de 
Planejamento e de Orçamento do 
Poder Executivo, e dá outras 
providências. 

Altera a legislaçao referente ao 
Adicional ao Frete para a 
Renovaçao da Marinha Mercante -
AFRMM e ao Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a emissao de Notas 
do Tesouro Nacional - NTN 
destinadas a aumento de capital do 
Banco do Brasil SA, e dá outras 
providências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal da Uniao, em 
favor do Ministério dos Transportes, 
crédito extraordinário até o limite de 
R$ 106.000.000,00, para os fins que 
especifica. 

Estabelece mecanismos objetivando 
incentivar a reduçAo da presença do 
setor público estadual na atividade 
financeira bancária, dispOe sobre a 
privatizaçao de instituiçOes 
financeiras, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre a concessAo de 
financiamento vinculado iII 
exportaçAo de bens ou serviços 
nacionais. 
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1.577-1 , public. 391197-CN 
em 11.07.97 (nO 778/97, 

na origem) 

1.463-15, public. 395197-CN 
em 12.07.97 (nO 779197, 

na origem) 

1.469-20, public. 396197-CN 
em 12.07.97 (nO 780197, 

na origem) 

1.473-33, public. 397197-CN 
em 12.07.97 (nO 781197, 

na origem) 

1.475-29, public. 398/97-CN 
em 12.07.97 (nO 782/97, 

na origem) 

1.477-38, public. 399197-CN 
em 12.07.97 (nO 783197, 

na origem) 

1.479-30, public. 4OOI97-CN 
em 12.07.97 (nO 784197, 

na origem) 

Altera a redaçIo dos arts. 2", 6", ]O, 
11 e 12 da Lei nO 8.629, de 25 de 
fevereiro de 1993, acresce 
dispositivo à Lei nO 8.437, de 30 de 
junho de 1992, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o reajuste do salário 
mlnimo e dOs beneficios da 
Previdência Social, altera allquotas 
de contribuição para a Seguridade 
Social e institui contribuição para os 
servidores inativos da UniAo. 

Autoriza a utilizaçao de recursos do 
Fundo da Marinha Mercante - FMM, 
em favor da Companhia de 
Navegaçao Lloyd Brasileiro 
LLOYDBRAs, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçao a dispositivos da 
Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispOe sobre a 
organizaçao da Assistência Social, e 
dá outras providências. 

Altera as Leis nOs 8.019, de 11 de 
abril de 1990, e 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o valor total anual das 
mensalidades escolares e dá outras 
providências. 

DispOe sobre o pagamento dos 
servidores civis e militares do Poder 
Executivo Federal, inclusive suas 
autarquias e fundaç6es, bem como 
dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de 
economia mista, e dá outras 
providências. 
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1.480-32, public. 401/97-CN 
em 12.07.97 (na 785/97, 

na origem) 

1.481-51 , public. 402I97-CN 
em 12.07.97 (na 78t3/97, 

na origem) 

1.482-38, public. 403l97-CN 
em 12.07.97 (na 787/97, 

na origem) 

1.512-12, public. 404/97-CN 
em 12.07.97 (na 788/97, 

na origem) 

1.520-10, public. 405I97-CN 
em 12.07.97 (na 789/97, 

na origem) 

1.554-17, public. 406I97-CN 
em 12.07.97 (n~ 790197, 

na origem) 

( 

Altera dispositivos da Lei na 8.911, 
de 11 de julho de 1994, para instituir 
os Décimos Incorporados, e dá 
outras providências. 

Altera a Lei n- 8.031, de 12 de abril 
de 1990, e dá outras providências. 

DispOe sobre as allquotas de 
contribuiçao para o Plano de 
Seguridade Social do servidor 
público civil ativo e inativo dos 
Poderes da Uniao, das autarquias e 
das fundaçOes públicas, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçAo aos arts. 2D da Lei 
na 9.138, de 29 de novembro de 
1995, e 2D da Lei na 8.427, de 27 de 
maio de 1992, que dispOem, 
respectivamente, sobre o crédito 
rural e sobre a concessAo de 
subvençao econOnjca nas 
operaçOes de crédito rural. 

DispOe sobre a novaçAode dividas 
e responsabilidades do Fundo de 
CompensaçAo . de VariaçOes 
Salariais - FCVS~1tera o Decreto
Lei na 2.406, de 5 , de janeiro de 
1988, e as Leis nOS 8.004, 8.100 e 
8.692, de 14 de março de 1990, 5 de 
dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dá outras 
providências. 

Altera os arts. 2D, 30, 4a, 5a, sa, 7D e 
ga da Lei na 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993, que dispOe 
sobre a colibataçlo por tempo 
detenninado para atender ê 
necessidade ternpcriria de 
excepcional interesse público, e dá 
outras providências, 

/ 
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1.559-15, public. 407/97-CN 
em 12.07.97 (nO 791/97, 

na origem) 

1.562-7, public. 408I97-CN 
em 12.07.97 (nO 792/97, 

na origem) 

1.567-5, public. 409/97-CN 
em 12.07.97 (n° 793/97, 

na origem) 

1.508-19, public. 410/97-CN 
em 14.07.97 (nO 794/97, 

na origem) 

1.535-7, public. 411/97-CN 
em 14.07.97 (nO 795/97, 

na origem) 

1.549-32, public. 412/97-CN 
em 14.07.97 (nO 796/97, 

na origem) 

Altera a legislaçAo do imposto de 
renda e da contribuiçao social sobre 
o lucro. 

Define diretrizes e incentivos fiscais 
para o desenvolvimento regional e 
dá outras providências. 

DispOe sobre a regularizaçAo, 
administraçAo, aforamento e 
alienaçAo de bens imóveis de 
domlnio da Unia<>, altera dispositivos 
dos Decretos-leis nOS 9.760, de 5 
de setembro de 1946, e 2.398, de 21 
de dezembro de 1987, regulamenta 
o § ~ do art. 49 do Ato das 
DisposiçOes Constitucionais 
Transitórias, e dá outras 
providências. 

Concede isençao do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI na 
aquisiçao de equipamentos, 
máquinas, aparelhos e 
instrumentos, dispOe sobre perlodo 
de apuraçao e prazo de 
recolhimento do referido imposto 
para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, e estabelece 
suspensa<> do IPI na salda de 
bebidas alcoólicas, acondicionadas 
para venda a granel, dos 
estabelecimentos produtores e dos 
estabelecimentos equiparados a 
industrial. 

DispOe sobre o Plano de Carreira 
dos servidores do Banco Central do 
Brasil, e dá outras providências. 

DispOe sobre a organizaçAo da 
Presidência da República e dos 
Ministérios, e dá outras 
providências. 
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1.578-1, public. 415197-CN 
em 18.07.97 (nO 816197, 

na origem) 

1.531-8, public. 419197-CN 
em 23.07.97 (n° 823197, 

na origem) 

1.563-7, public. 420J97-CN 
em 23.07.97 (nO 827/97, 

na origem) 

1.~, public. 421/97-CN 
em 23.07.97 (n° 826197, 

na origem) 

1.56~, public. 422197-CN 
em 23.07.97 (no 825197, 

na origem) 

1.570-4, public. 423197-CN 
em 23.07.97 (nO 824/97, 

na origem) 

Estabelece aitét ios para a 
consolidaçao, a assunçlo e o 
refinanciamento, pela Uniao, da 
divida pública mobiliária e outras 
que especifica, de responsabilidade 
dos Estados e do Distrito Federal. 

DispOe sobre a administraçAo do 
Instituto de Resseguros do Brasil -
IRB, sobre a transferência e a 
transformaçlo de suas açOes, e dá 
outras providências. 

Dá nova redaçAo aos arts. 24, 26, 
57 e 120 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o 
art. 37, inciso XXI, da ConstituiçAo, 
institui normas para licitaçAo e 
contratos da AdministraçAo Pública, 
e ao art. 15 da Lei nO 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, que dispOe 
sobre o regime de concessao e 
pennissAo da prestaçlo de serviços 
públicos. 

DispOe sobre a incidência do 
imposto de renda na fonte sobre 
rendimentos de beneficiários 
residentes ou domiciliados no 
exterior, e dá outras providências. 

Excepciona o contrato celebrado 
entre o Banco Nacional de 
Desenvolvimento EconOmico e 
Social e a Companhia Docas do Rio 
de Janeiro de exigências fixadas em 
lei, ou ato dela decorrente. 

Estabelece multa em operaçOes de 
importaçao e dá _ outras 
providências. 

Disciplina a aplicaçAo da tutela 
antecipada contra · a Fazenda 
Pública, altera a Lei nO 7.347, de 24 
de julho de 1985, e dá outras 
providências. 

-803 
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1.579-10, public. 426197-CN 
em 24.07.97 (11" 843197, 

na origem) 

1.580, public. 427197-CN 
em 24.07.97 (n° 844/97, 

na origem) 

Altera a redaçIo dos arts. 14, 18, 
34, 44 e 49 da Lei n° 9.082, de 25 
de julho de 1995, dos arts. 19, 34, 
35 e § 4° do art. 53 da Lei na 9.293, 
de 15 de julho de 1996, que 
dispOem, respectivamente, sobre as 
diretrizes para a elaboração da lei 
orçamentária para os exerclcios de 
1996 e 1997. 

Autoriza a Centrais Elétricas 
Brasileiras SA - ELETROBRÁS a 
adquirir o controle acionário da 
Companhia Energética de Alagoas -
CEAL, para efeito de sua inclu&ao 
no Programa Nacional de 
Desestatizaçao - PND. 

SÚMULA 

Total das Medidas Provisórias ............. ............................ .................................... .... ..... ............ ..... 106 
- aprovadas e sancionadas (nos termos de Projeto de lei de Conversa0)........ ..... ..... ............. 1 
- aprovadas e promulgadas.... ................. ... ...... .... ... ..... ..... ..... ...... ...... ......... ..... .......... ...... .. ..... .. 4 
- perderam eficacia ....... ..... ..... ............. ... ...... .... ....... . .... .... ...... .... . .... ... .... .... . ...... ..... .... .............. 46 
- revogadas ........ .... ....... ... ...... . .......... ...... .... . ...... ...... ... ...... ..... ... ... ... ... .... ...... .... ... .... ... .. .... ... .... .. 1 
- em tramitaçao .... ..... ..... ... ........ .. ...... . ...... ..... ...... ...... .... ............ ... .... ... .... ..... ..... ..... . .... ........ ...... 54 
- Pareceres proferidos em plenário, em substituiçAo à ComissAo Mista, e públicados no 

Diário do Congresso NacionaL.. ...... ... .... ...... ..... ..... .... ...... ...... .... ... ... .... .. .... ...... ..... . ....... ......... 5 

804 



F .2.3 - Requerimentos 

67/97 8.7.97 Sen. José InversAo da Ordem do Dia. Aprovado 
Roberto Arruda 

68/97 8.7.97 Cep. Humberto Destaque para votaçAo da Deferido 
Cos1a Emenda n° i, apresentada ti MP 

n° 1.530-7. 

69197 8.7.97 Cep. Humberto Destaque para votaçAo da Deferido 
Costa Emenda n° 2, apresentada ti MP 

n° 1.530-7. 

70/97 8.7.97 Cep. Humberto Destaque para votação da Deferido 
Costa Emenda n° 3, apresentada ti MP 

n° 1.530-7. 

71/97 8.7.97 Cep. Humberto Destaque para votaçao da Deferido 
Costa Emenda n° 4, apresentada ti MP 

n° 1.530-7. 

72/97 8.7.97 Sen. José Preferência para apreciação da Retirado 
Roberto Arruda MP nO 1.482-37. 
e outro 

73/97 8.7.97 Dep. Humberto Destaque para votaçao da Deferido 
Costa Emenda n° i, apresentada ti MP 

n° 1.478-25. 

74/97 8.7.97 Cep. Humberto Destaque para votaçAo da Deferido 
Costa Emenda n° 2, apresentada à MP 

n° 1.478-25. 

75/97 8.7.97 Sen. José Preferência para apreciação da Aprovado 
Roberto Arruda MP nO 1.482-37. 
e outro 

76/97 8.7.97 Cep. Humberto Destaque para supressao do art Deferido 
Costa 9" da MP n° 1.561-6. 

SÚMULA 

Total dos Requerimentos.............. .................. 10 
- Aprovados............ .... ...... ............. ... .... .. .... 2 
- Deferidos.... ............. ...... ....... .... ..... ..... ...... 7 
- Retirado... ......... ......... ..... .. ..... . .... .... . ... .. .... 1 

)5 



F.3 - PARTICIPAÇAo DOS SENHORES CONGRESSISTAS 
NA DIREÇAo DOS TRABALHOS NAS SESSOES PLENÁRIAS 

806 
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F.4 - PARTICIPAÇAo DOS SENHORES CONGRESSISTAS NOS TRABALHOS DO CONGRESSO NACIONAL 

Pr'OfIMlv6M Uao ct. Palavra Partlclpaclo na eom-.o- ..... 
Senadores A."...,... 

DI':.. I:': 1:= __ AO - - -.:-"" ~II:~ ""."" - - I '::" ,- ... CIIIÇAo De 
..nI WÇAa vorAÇAo ~ - - --- IOIIIM - ,... 

N1U 

ArturdaT~ - - - - - - - - - - - 19 - -
BelIo Palll8 - · · · · · · · · · · 25 - · 
BenIVera - · - - - · · - · · · 32 - · 
Bernardo Cabral - · - - - - - - - - - 24 - -
Carlos Bezerra · · - · · - · - - - - 117 1 · 
Carlos Patroclnio - - - · - - · - - · - 17 · · 
Carlos Wilson - · - - - - · · - · - 24 - · 
Coutinho Jorge · · · · - · - · - - - 34 - -
Edison lobIo - · - · - · · - - - - 35 2 · 
Emilia Fernandes - · - - - · · - - - - 17 · · 
Epitjcio Cafeteira - · - - - · · - - - - 82 - -
Fernando Bezerra - - - · - - - · - - - 5 - -
Francelino Pereira - · - · - - - - - - · 29 - -
Freitas Neto - · - · - - - - · - - 29 - · 
Geraldo Melo - · - - - · · - - · - 18 - · 
Gerson eam.ta · · - - - - - - - - - 118 - -
Gilberto Miranda · - · - - - · - · - · 17 - -
GiIvam Borges · - - - - - · · · - - 4 - -
Guilherme Palmeira · - · - - - - - - - - 14 - -
~N · · · - - - · - - · - 21 - -
J6der Barb8Iho - · - - - · - - - - - 118 - -
. Jefferson Peres - - - · - · - - - - - 25 - -
Joio Fr.nça · - . - - - - - - - - - 3 - -
JoIo Rocha · - · · · - - - - - - 22 · -

I JoeI de HoIIenda - - - - - - - - · - · 25 - -
I~ PI.~."Wro . - - - 1 - - - - · · - 23 - -
,JOI6 - - - - - · - - - - - 27 - -
JoI6A1ves - - - - - - - - - - - 23 - -
JoI6a.nco - - - - - - - - · - 30 - -._-



00 
O 
00 

Senadores 

José Eduardo Dutra 
José IQnécio Ferreira 
José Roberto Arruda , 
José Serre 
Júlio Campos 
leomar Cuintanilha 
lúcio AlcAnlara 
lúdio Coelho 
Marluce Pinto 
Mauro Miranda 
NaborJúnior 
Ney Suassuna 
Odacir Soares 
Osmar Dias 
Ramez Tebet 
Regina Assumpçao 
RomeroJuca 
RomeuTuma 
Ronaldo Cunha lima 
Sebastilo Rocha 
S6rgio Machado 
Teotonio Vilela Filho 
Valmir Campelo 
Vilson KleinObing 
waldeck Omelas 

Propoelç6es 
Aprnentacl .. 

111· PIIO.IIlO --~ DlJIDO. -UNTO LUÇAo IIOTAÇAo 

- - -
- - -
3 - 3 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- ~:- -

U.O da Palavra 

DIICt ..... o ..,AIIn - -.:"" 
CIA.UNTO ~ 

- - - -
- - - -
- - 1 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Partlclpaçlo nas ComIu6es MIata 

C."DI c., ... .-0IIÇ4- DI - - - - MLA-
nNTO 1NQUt. -- ~ TtIIIoe ..,., 
- - - - 124 - -
- - - - 12 - -
- - - - 8 - -
- - - - 8 - -
- - - - 19 - -
- - - - 62 - -
- - - - 12 - ' -
- - - - 24 - -
- - - - 3 - -
- - - - 2 -, -
- - - - 119 - -
- - - - 8 2 -
- - - - 27 - -
- - - - 21 " -
- - - - 5 - -
- - - - 51 - -
- - - - 39 - -
- - - - 8 - -
- - - - 1 2 -
- - - - 124 - -
- - - - 8 - -
- - - - 11 - -
- - - - 55 - -
- - - - 19 ~ -
- - - - 31 - -



r-------------------------------------------__________ _ 

-
Propoalç6ee u.o da PalaYrll PartlclPllçto nu ComlU6es MIatn 

Depubldoa Ap,...ntIId .. 
M - .:;:: -- -: .... C."DI c., ... --- -- IIIKI .. Ao 

u_ - ORÇA0 DI - - - ,11M- lIIlAo 
_1!lI1O LuçAo wrAÇAo - - lIIIm) ...... ltlIIIAa c.Ma TONoI 

MO 

Abelardo Lupion - o o o o o o o o o o 5 - o 

Adauto Pereira o o o o o o - - o o - 2 o o 

AdelaideNeri o o o o o o o o o o o 3 o o 

AdeIson Ribeiro o o o o o o o o o o o 1 - o 

Adellon Salvador o o o o o o o o o - o 5 I 2 o 

Ademir Cunha - . o o o o o o o o o 2 o o 

Ademir Lucas o o o o o o o o o - o 2 o o 

Adroaldo SInIck o o - o o - o o - o o 3 o -
Aécio Neves o o 1 o o o o o o o o o o -
[Agnelo Queiroz - o o o o 1 o o o o o o o o 

Alb6rico Filho o o o o o o o o o o o 2 o o 

00 

f6 
Alberto GoIdman o o o o o o o o o o o 2 o -
Aldir Cabral o o o o o o o o o o o 2 : - -
Aldo Arantes o o 1 o o o o o o o - 55 I o o 

AlelCllf1dra Cardoso o o o - o - o o - o o 4 o o 

Alexandra Ceranto o o o o - o o o o o o 1 o o 

AlelCllf1dra Santos o o o o - - o - o o o 3 o o 

I Alvaro GIIUdtn<:io Neto o o o o o o o - o o o 2 o o 

Alzlra Ewerton o - o - - o o - o o o 3 o o 

Aniblll Gomes o o o o o o o o - o o 2 o o 

Anivaldó Vale o o o o o o o o o o o 1 o -
AntOnio Balhmann o o o o o o o o o o - 1 , o o 

AntOnio Brasil o o o o o o - o o o o 2 , o o 

AntOnio do Valle o o o o o o o o o o o 2 - -
AnlOnio dos Santos o o o o o o o o o o o 2 o o 

AnlOnio Geraldo o o o o o - - o o o o 2 o o 

AnlOnio Joaquim Araújo - o o o o o o o o o o 1 o o 

AnlOnio Ueno o o o o o o o o o o o 1 o o 

Ari Magalhles o o - - - o o o o o o 2 o 
o I 



00 ..... 
O 

o.putlldoa 

Arlindo Chlnaghlia 
Armando Abllio 
Arnaldo Faria de Sá 
Arnaldo Madeira 
Arnon Bezerra 
Arolde de Oliveira 
AroIdo Cedraz 
Arthur Virgllio Neto 
Ary Kara 
Asdrubal Bentes 
Atila Uns 
Augusto Carvalho 
AUQusto VIVeiroS 
Ayras da Cunha 
B. Sá 
Barbosa Neto 
Basilio Vdlanl 
Benedito de Lira 
Benedito Domingos 
Bellnha Rosado 
Bosco França 
Candinho Mattos 
Cartos Alberto Campista 
Cartos ApoIinério 
Cartos Magno 
Cartos MeIIes 
Ceci Cunha 
CeIia Mendel 

p~~ 
Ap,...ntlld .. 

M· ::= -. 
.1Im) LUÇAa 

- -
- -
o -
- -
o -
- -
- o 

o -
- -
o o 

o -
- o 

o o 

o o 

- o 

o o 

- -
- -
- -
o -
- -
- -
o -
- -
- -
- -
- -
- -

-------------------------------- ---- .---

u.odllPaIrna --- DIIQ"~ UMft -IIOTAÇM CMHIfTO 

1 - - 1 
- - - -
- 1 - -
- - - o 

- - - -
- o - -
- - o -
o o o -
- - - -
- - - -
- o o -
o - o -
- - o -
- o o -
o o - -
o o - o 

- o o o 

o o - -
o - - -
o - - o 

o - o -
o o - -
- - - -
- - - -
o - - -
- o - -
- - - -
o - - - --=--

......., 

Partlclpaçlo n .. Corn~ MIataa 

-:"" C."DI c.,." -CIIIÇAo DI -- - - ,-. -.-. -- MMTII 1IIQUt. lOIUa - TCIIIae 
11m) 

- - - - - - - -
- - - o o 2 - -
o - - - - - - -
- - - o - 5 - -
- - - - - 1 - o 

o - - - - 3 - -
- o - - o " - o 

o - - - - 1 - -
- o - o - 1 - -
- o - - o 1 o o 

- - o - - " - -
o - - - - 8 - -
- o o - - 7 - o 

o - o - - 2 o -
- - - - - 1 o o 

- o o - o 2 - o 

- - - - - 1 - o 

- - - - - " o -
- - - o - 1 o -
o - o - - 3 - -
o - o - - 8 - -
- - - - - 2 - -
- o - - - 1 - -
- o - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - o o - 1 - -
o - - - - 1 - -
- - - - - 2 - -



00 --

Deputados 

Celso Runomanno 
C6sar Bandeira 
Chico ela Princesa 
Chico VIgilante 
Ciro Nogueira 
Cl4ludlo Cajado 
Cléudlo Chaves 
CoIbert Martins 
ConfíJcIo Moura 
Coraucl Sobrinho 
Costa Ferreira 
Dalila Figueiredo 
Danilo de Castro 
Darclslo Perondi 
De Velasco 

I Dejandir Dalpasquale 
OUso Speraftco 
Djalma de Almeida C6sar 
Ou/Iio Pisaneschi 
Edinho Ara(Jjo 
Edinho Bez 
Edison Andrino 
Edson Silva 
EIcione 8arbalho 
Eliseu Moura 
Eliseu Resende 
Elton Rohnelt 
Etevalda Gratli de Menezes 

Propoalç6es 
Ap ..... ntlld .. .... l'IIOJnO -- Da...,. 

IIINTO LuçAo 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -- -
- -
- -
- -
- -
- -

-
- -
- -
- -
- -

USO da Pala"... 

IJOCAIII. -- - Al'AIITl --WTAÇAo CIAIIIINTO 

1 - - .. 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

-

Partlclpsçlo n .. Comino.. Mista 

~"" 
C. 11. Da c.,. 1I. 11-
0RÇA- Da IPKIM vnoa - , ..... -.-. - IUIITO 1IIQUt. IOIIIAI ~ 1'OMII 

1110 

- - - - - 1 - -
- - - - - <4 - -
- - - - - 2 - -
1 - - - - - - -
- - - - - <4 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - 5 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - <4 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 5 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - -

- 1 



00 ...... 
N 

Deputados 

Euller Ribeiro 
Expedito Júnior 
Ezldio Pinheiro 
Fatima Pelaes 
Fernando Gabeira 
Fernando Gonçalves 
Fernando Torres 
Felter Júnior 
Feu Rosa 
Firmo de Castro 
FlávioAms 
Flávio Palmier da Veiga 
Francisco Horta 
Francisco Rodrigues 
Francisco Silva 
Franco Mantoro 
Geddel Vieira Lima 
Genésio Bernardino 
Gerson Peres 
Gervásio Oliveira 
GilneyViana 
Gonzaga Mota 
Gonzaga Patriota 
Hélio Rosas 
Herculano Anghinetti 
Hermes Parcianello 
Hilário Coimbra 
Hugo Rodrigues da Cunha 

Propoelç6n 
Ap ..... ntad .. 

111· I'IIOJETO 
QUINo ~IIUC). 

M!NTO LUÇAo 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

U.o di PIIIVI'I 

-~ _a. - ...... 1111 PIIONUN· 
IIOTAÇAo CWI!NTO 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 - - -
- - - -
4 1 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Plrtlclplçlo n .. Coml .. 6n MIstI. 

QU~AO c. .. ~ c., .•. MIEDODAS 
CAÇA- ~ ell'ecwa V1!TOS 1'lIO\II- 'MI!. 1II1.A. 

OROIM M!NTO 1NQUt. lOoIAI cuu TONos 
"'TO 

- - - - - 2 - -
- - - - - 2 - _ t 

- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 7 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 4 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - - - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 6 - -
- - - - - 5 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 5 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 2 - -



00 -w 

Deputados 

Humberto Costa 
Iberê Ferreira 
Inocêncio Oliveira 
Itamar Serpa 
Ivandro Cunha lima 
Jaime Fernandes 
Jaime Martins 
JairoAzI 
Jairo Carneiro 
Jandira Feghali 
Joio Almeida 
Joio Carlos Bacelar 
Joio Faustino 
Joio Henrique 
Joio Leio 
Joio MagalhAes 
Joio Melllo Neto 
Joio Pizzolatti 
Joio Thom6 Mestrinho 
José Aldemir 
José Anlbel 
José Carlos Aleluia 
José Carlos Coutinho 
José Carlos Vieira 
José Chaves 
José Egydio 
José Luiz Clerot 
José Machado 

Propo.lçe-
Ap .... ented .. 

M· I'IIO.IITO 
QUeN. De_ 
IIINTO wçAo 

7 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -, 

- -
- -
- -
- -
- -
- -

Uso da Palav,. 

ENCAJM. - DllCltatAo Al'AJITE -VOTAÇAo CWlINTO 

- 2 - -
- - - -
8 1 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 1 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Partlclpeçlo n .. Comla.e- Mlate. 

QU:r"" C. II. De C. , . 11. MEOIDAI 
0IIÇA0 De UI'eCIAIS vvoe -- , ...... ....... - lIIN10 INCM· IONAI - TOIIIOI 

laTO 

1 - - - - - - -
- - - - - 4 - ~ 

- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 4 - -
- - - - - - - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 4 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 8 2 -
- - - - - 3 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 5 - -
- - - - - 55 - - I 



ProposlçOes USO da Palavnl Partlclpaçlo n .. ComissO. Mistas 
Deputados Ap,....ntlld .. 

M· I'IIOJIITO IHCAMI- aue:AO Co 11. OI C. ' . 11. 11101 ..... - 01111» -- Dl8CuuAo Al'AllTI! l'fIONUN. CAÇA. OI Ul'ECWS VETOI -- ,AIII· IIBA· 
IIINTO LuçAo IIOTAÇAo CIAIIIHTO 0IIDl1I "lENTO IHaut· lOIaAa ClIIl8 TOIaoa 

",TO 

José Mendonça Bezerra - - - - - - - - - - - 3 - -
José Priante - - 1 - - - - - - - - 2 - -
José Rocha - - - - - - - - - - - 2 - -
JoI6 Sanl8na de Vaaconcellos - - - - - - - - - - - 2 - -
José Teles - - - - - - - - - - - 1 - -
Jovair Arantes - - - - - - - - - - - 3 - -
Júlio César - - - - - - - - - - - 2 - -
Jurandyr Paixao - - - - - - - - - - - 4 - -
Lael Varella - - - - - - - - - - - 3 - -
Laura Carneiro - - - - - - - - - - - 1 - -
LeOnidas Cristino - - - - - - - - - - - 2 - -

00 ..... Leur Lomanto - - - - - - - - - - - 1 - -
+:-. Lidia Quinan - - - - - - - - - - - 4 2 -

Lima Netto - - - - - - - - - - - 3 - -
Luciano Castro - - - - - - - - - - - 1 - -
Luciano Pizzato - - - - - - - - - - - 1 - -
Luis Roberto Ponte - - - - - - - - - - - 4 - -
Luiz Braga - - - - - - - - - - - 3 - -
Luiz Buaiz - - - 1 - - - - - - - 7 - -
Luiz Carlos Hauly - - 1 - - - - - - - - 3 - -
Luiz Eduardo Greenhalgh - - 2 1 - - - - - - - - - -
Luiz Fernando - - - - - - - - - - - 2 - -
Luiz Moreira - - - - - - - - - - - 2 - - , 

Luiz Piauhylino - - - - - - - - - - - 3 - -
Magno Bacelar - - - - - - - - - - - 2 - -
Maluly Netto - - - - - - - - - - - 1 - -
Manoel Castro - - - - - - - - - - - 6 - -
Marçal Filho - - - - - - - - - - - 5 - --
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I 
l 
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00 -VI 

Deputados 

Márcia Marinho 
Márcio Martins 
Marconi Perillo 
Marcos Lima 
Marcus VICente 
Maria Elvira 
Maria Laura 
Maria Valadáo 
Marilu Guimaráes 
Marinha Raupp 
Mário Martins 
Marisa Serrano 
Marquinho Chedid 
Mauricio Requiáo 
Mauro Fecurv 
Mauro Lopes 
Mendonça Filho 
Moacir Micheletto 
Moises Lipinik 
Moreira Franco 
Murilo Domingos 
Murilo Pinheiro 

I Mussa Demes 
Nair Xavier Lobo 
Nan Souza 
Narcio Rodrigues 
Nelson Harter Filho 
Nelson Marchezan 

PropcMlç6ft 
Apresentada. 

M· I'ROJETO 
QU!lII. Dl!1IUC). 
1I0H1O LuçAo 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

U.o da Palavra 

ENCAItI· 
NIWIIIN. DOICulllAo APAJll1! P'ftONUN· 
VOTAÇAo CIAIIIHlO 

- - - -
- - - -
3 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 1 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Partlclpaçlo na. Coml •• 6ft MI.ta. 

QU~AO C . • . DI. c., .... II!OIOAI 
0fIÇA. DI! lI'ICUUS YE108 -- ,AJII· IIELA· 

0fI0I1I IIIHlO INQUt· lONAS c ..... TORIos 
"'10 

- - - - - 1 - -
- - - - 2 - -

- - - - - 2 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - - - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 ~---=--- - -__ I 



00 -0'1 

Deputados 

NeJson Marquezelli 
NeJson Otoch 
NeuIo de Conto 
Ney Lopes 
Nilson Gibson 
Noel de Oliveira 
Ocb!Ivio ElIsio 
Odllio Balbinotti 
OJáyio Rocha 
Olavo Calheiros 
Orcino Gonçalves 
Oscar Andrade 
Oscar Goldoni 
OsmAnio Pereira 
Osmir Lima 
Osório Adriano 
Osvaldo Coelho 
Oswaldo SoJer 
Paes Landim 
Paudemey Avelino 
Paulo Cordeiro 
Paulo Feip 
Paulo Gouvea 
Paulo Heslander 
Paulo Lima 
Paulo Lustosa 
Paulo Ritzel 
Pedro Canédo 

P~1ç6ee 
Aprnenálda. 

111· l'IDJflO INCA-. -- DE IIIIC> ....... 
lIeNTO wçAo VOTAÇAo 

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Uso da Palavra 

a.eu ... o "'Mft - QU~AO - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -. -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Partlclpaçlo na. Comisso.. M ..... 

c."DE C. , . 11. 11-
ORÇA- DE -- - - -- IIILA-
~ 1IIQUt. -- ~ -!nO 

- - - - 1 - -
- - - - 1 - ,-
- - - - 4 - -
- - - - 1 - -
- - - - 3 - -
- - - - 5 - -
- - - - 1 - -
- - - - 1 - -
- - - - 1 - -
- - - - 2 - -
- - - - 2 - -
- - - - 2 - -
- - - - 3 - -
- - - - 1 - -
- - - - 3 - -
- - - - 3 - -
- - - - 2 - -
- - - - 4 - ~ 

- - - - 2 - -
- - - - 2 - -
- - - - 1 - -
- - - - 2 - -
- - - - 2 - -
- - - - 1 - -
- - - - 1 - -
- - - - 6 - -
- - - - 6 - -
- - - - 1 - - I 



- {
\ 

00 -'-l 

Deputados 

PadroHenry 
Pedro INjo 
Pedro Novais 
Pedro Valadares 
PedroYves 
Phllemon Rodrigues 
Pimentel Gomes 
Pinheiro Landim 
Raimundo Santos 
Raul Belém 
Regina Uno 
Remi Trinta 
Ricardo Herjelio 
Ricardo Rlque 
Rita Camata 
Robério Araújo 
Roberto Brant 
Roberto Campos 
Roberto Fontes 
Roberto Jefferson 
Roberto Paulino 
Roberto Pessoa 
Roberto Rocha 
Roberto Santos 
Roberto Valadlo 
Robson · Romero 
Rog6rio Silva 
RoIand Lavigne 

PropoelçOee 
Apresentad .. 

111- ~ - DI_ 
MIIm) LuçAo 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

- o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

- o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

Uso da Palav.,. 

IIICAIII-- o .. c:uaAo APAltnI_ 
VOTAÇAo CWlINTO 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

2 o o o 

o o o o 

4 o o o 

o o o o · 

o o - o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o -
o o o -
- - - o 

- - - o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o -
o o o o 

o o o o 

o - - o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

Partlclpaçlo n .. Comlss6es M .. taa 

cu.:"" C. M. DI C. " 11. M_ 
OIIÇA- DI UNCIAI8 ve10I - 'AM· IIII.A-

ONIIII MIIm) ~. -- CIIIU lÓIIIOI 
NTO 

o o o o o 1 o o 

o o o o o 2 o o 

o o o o o 4 o o 

o o o o o 1 o o 

o o o o o 3 o o 

o o o - o 1 o o 

o o o o o 2 o o 

- o o o o 2 o o 

o o o o o 3 o o 

o o o o o 3 o o 

o o o o o 4 o o 

o o o o o 1 o o 

o - o o o 1 o o 

o o o o o 5 o -
o o o o o 1 o o 

o o o o o 2 o o 

o - o o o 2 o o 

o o o o o 4 o o 

o o o o o 1 o -
o - o - o 2 o o 

o o o o o 1 o o 

o o - o o 3 o o 

o o o o o 2 o o 

o o o o o 2 o -
o o o o o 4 o o 

o o o o o 1 o o 

o o o o o 4 o o 

o o o o o 1 o -----=---



00 -00 

Deputados 

Rommel Feijó 
ROnaldo Cézar Coelho 
Rubem Medina 
Salvador Zimbaldi 
Sandro Mabel 
Saraiva Felipe 
SameyFilho 
Saulo Queiroz 
Sebastllo Madeira 
S6raloArouca 
S6raio Barcellos 
S6rgio Guerra 
S6ralo Miranda 
Severino Cavalcanti 
Silas Brasileiro 
Silvemani Santos 
Silvio Pessoa 
Silvio Torres 
Slmara EIIet'v 
Talvane Albuquerque 
Tetê Bezerra 
Udson Bandeira 
Ursicino Queiroz 
Ushitaro kamia 
Valdemar Costa Neto 
Valdenor Guedes 
Valdir Colatto 
Valdomiro Meger 

PropoelçOes 
Ap ..... ntad .. 

l1li. -..TO - DlIIIIC). 
_Il110 wçAo 

- -- - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -. 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

USO da PalurI --- allcu .. Ao .... AIITI! --\I01"AÇAo ClAllIII10 

- - - -. - - -
- - - -. - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - - -
- - - -
- - - . -
- - - 1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Partlclpsçlo n .. CominO. MIatn 

QU:r"" c.aDl c.,._. --0IIÇA0 DI ...aAII - - 'AM· IIIELA-- MIII10 lIGUe· -- -- -Il11O 

- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - .. - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 5 - -
- - - - - 8 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 6 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 8 - -
- - - - - 5 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - - - -
1 - - - - - - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 1 - - , 

- - - - - 1 - -
- - - - 3 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 2 - -
- - - - - 6 - -
- - - - - 1 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - 2 - -



, 

00 .-
\O 

Deputados 

Vaneua Felippe 
Vlnio dos Santos 
VlC8I1te Cascione 
Vilmar Rocha 

I wagner Rossi 
Welinton Fagundes 
Welson Gesj)8rini 
'Mlson Campos 
'MIson Cignachi 
Veda Cruliu. 
Zaire Rezende 
Zé Gomes da Rocha 

Propoelç6ee 
Ap.....m.du 

!IE. 1= -MIII10 wçAo 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Uso da Palavra -- ~"" --. o.cu.Ao N'ARft -VOTIIÇAO ClAllIII10 -
- - - - -
- 1 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

Partlc:lpaçlo nu Comla.6n MIatn 

c. .... c. ' . M. M_ 
OIIÇA- .. - WTOI -- 'AM· lIIJ..4. 
MIII10 1IIQUt. -- - ~ 

11m) 

- - - - 3 - -
- - - - - - -
- - - - 1 - -
- - - - 4 - -
- - - - 2 - -
- - - - 2 - -
- - - - 2 - -
- - - - 1 - -
- - - - 3 - -
- - - - 4 - -
- - - - 4 - -
- - - - 3 - -
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